
Hoe vind je een stageplek? 
 
 
 
De leerlingen zoeken zelf naar een passende stageplaats. Onder passend verstaan we 
een plaats in de Non-profit sector. 
Ga bij jezelf na waar jouw interesses liggen. Bekijk of hiervoor vrijwilligerswerk te doen 
is. Is er binnen familie en kennissenkring iemand actief als vrijwilliger? 
Misschien doe je al vrijwilligerswerk. Deze mag je ook opgeven! 
De vrijwilligers centrale kan je helpen bij het zoeken van een stageplaats, je mentor kan 
meedenken voor een goed idee om stage te gaan lopen. Ook kun je terecht bij de 
stagecoördinator voor vragen en hulp (meneer Soer of meneer Huurman). 
 
Het stage contract moet voor de start van de stage ingeleverd worden. Dit omdat ouders 
en school dan mee kunnen kijken naar de haalbaarheid. De leerlingen zijn via school 
verzekerd. Hiervoor is het ook belangrijk om de papieren goed op orde te hebben. 
Het stagecontract moet voor de kerstvakantie ingeleverd worden. 
Het evaluatieformulier moet ingeleverd worden voor de meivakantie. Ga je dit niet halen 
zoek dan even contact met meneer Soer om een haalbaar plan te maken. 
(bsoer@meandercollege.nl) 
 
Hiernaast kun je veel informatie vinden op internet;  
www.samenlevenkunjeleren.nl 
 www.maatschappelijkestage.nl 
 www.maszwolle.nl (met vacaturebank) 
 www.civiq.nl 
 www.scouting.nl 
 www.vrijwilligerswerkzwolle.nl 
 www.cfb.nl  ( goede doelen )  
 www.ikbengeweldig.nl 
 www.maatschappelijkopstap.nl   ( handboek maatschappelijke stages)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.samenlevenkunjeleren.nl/
http://www.maatschappelijkestage.nl/
http://www.maszwolle.nl/
http://www.civiq.nl/
http://www.ikbengeweldig.nl/
http://www.maatschappelijkopstap.nl/


Voorbeelden 
 
 
 
Voorbeelden van activiteiten binnen school:  
 vertrouwensleerling; 
 redactie schoolkrant; 
 feestcommissie; 
 licht- en geluidploeg; 
 leerlingenraad; 
 medezeggenschapsraad; 
 bijlessen; 
 na schooltijd je inzetten in het belang van school; 
 verzorgen van voorlichting.  
 
 
Voorbeelden van activiteiten buiten school:  
 vrijwilligerswerk in verzorgingscentra, gehandicaptenzorg; 
 activiteiten binnen de sportvereniging; 
 ondersteunen in peuterspeelzaal of basisschool; 
 goede doelen acties; 
 meedoen met een schoonmaakdag; 
 schoonmaken van een bos; 
 schoonmaakactie opzetten voor het milieu; 
 deelname aan jeugdgemeenteraad; 
 regelmatig ouderen bezoeken en met ze praten over allerlei zaken; 
 hulpverlenen; 
 wandelen met ouderen; 
 aantoonbare hulp aan een ziek familielid; 
 collecteren voor een goed doel; 
 zorg dragen voor een gehandicapte. (geestelijk of lichamelijk;)  
 helpen van medeleerlingen met leerachterstand; 
 het mede organiseren van bijvoorbeeld wedstrijden of uitvoeringen; 
 hand- en spandiensten verrichten bij organisaties; 
 hand- en spandiensten verrichten bij culturele activiteiten; 
 feest organiseren voor een goed doel; 
 voorstelling organiseren voor een goed doel. 
 
 
 


