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Project:

Maatschappelijke Stage

Doelgroep:

Derdejaars HAVO-VWO leerlingen van het Connect College (later te
noemen CCE) en HAVO-VWO leerlingen van Sint Ursula.

Projectomschrijving:

Menswel verzorgt in samenwerking met CCE de Maatschappelijke stage
(MAS) voor derdejaars HAVO en VWO leerlingen. De 30 uur
maatschappelijke stage is onderdeel van het lesprogramma en derhalve
een verplicht schoolonderdeel voor de leerlingen. De leerlingen vullen de
MAS buiten schooltijd in. Ze zijn vrij in de keuze van de periode, echter
wel in afstemming met stagebieder en coördinatoren Menswel.
Uitgangspunt is dat zij hun stage doen in het derde leerjaar, inclusief de
zomervakantie.
Sint Ursula heeft ervoor gekozen om de MAS niet meer te verplichten.
Leerlingen mogen kiezen voor evenementen/projecten (zoals de Dag van
de Mantelzorg) en mogen als beloning mee op schoolreisje aan het einde
van het jaar. Dit is een stimulans voor alle leerlingen die iets extra’s willen
doen voor de samenleving.

Doel en opdracht:

Jonge inwoners introduceren met vrijwilligerswerk en via stages een
bijdrage laten leveren aan de participatiemaatschappij door zich vrijwillig
in te zetten voor de (lokale) samenleving.
Intermediair functie






Het bemiddelen van leerlingen van het Connect College naar lokale
vrijwilligersorganisaties.
Wekelijks spreekuur.
Administratief afhandelen van ingevulde stageplaatsen.
Initiëren en organiseren van maatschappelijk gewenste inzet van
stagiaires voor de samenleving, zoals tabletcursus voor ouderen.
Het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk

Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk


Gepleegde acties:

Het stimuleren van stagiaires en vrijwilligersorganisaties op
voortzetting van hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau.
Registratie van behouden jeugdigen vrijwilligers na stage.

Activiteiten


Gekozen is om leerlingen reeds in het tweede leerjaar te informeren
over de op handen zijnde MAS in het derde jaar. Hiermee is getracht
de leerlingen reeds te laten nadenken over hun plek en mogelijk al
eerste acties te laten inzetten. In de beginweken van het derde
leerlingen wordt de informatie meer toegespitst en kunnen de
leerlingen hun interesses kenbaar maken.
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Behaald effect:

Matching leerlingen met beschikbare plaatsen c.q. werven van
nieuwe organisaties.
Ondersteunen van leerlingen bij contactleggen organisaties. Vaak
leggen wij het eerste contact en dragen de verantwoordelijkheid over
aan de leerling zelf.
Wekelijks op donderdag spreekuur MAS op het CCE aan de hand van
leerlingenoproep op de monitors. Tijdens periodes met meer vragen
van de studenten, worden er extra spreekuren ingelast op andere
dagen en tijdenstippen.
Behoud van stagiaires na hun stage blijft een pijler van de MAS. Dit
uit zich in gesprek met student en vereniging.
Afstemmen activiteiten met school in een overleg met de coördinator
van Connect College.
Dag van de Mantelzorg promoten op het Sint Ursula
Leerlingen voor de Dag van de Mantelzorg begeleiden in het
voortraject en de dag zelf.
Leerlingen die voorkeur hebben voor een stage als mantelzorger in
familie of woonomgeving worden standaard in contact gebracht met
het Steunpunt Mantelzorg, waar men informatie krijgt over wat het
betekent om mantelzorger te zijn en welke faciliteiten er zijn. Tevens
krijgt men vanuit het Steunpunt concrete opdrachten mee.
Bijeenkomsten met leerlingen bij organisaties die aan grotere
aantallen leerlingen stage bieden zoals bijvoorbeeld sportclubs,
zorginstellingen etc.
Administratieve verwerking van diverse onderdelen van het project
(aanschrijven organisaties, inschrijfformulieren versturen, opstellen
leerling contracten, bijhouden plaatsingslijsten)

Voor school:
 Er wordt invulling gegeven aan activiteiten richting
burgerschapsvorming
 Lesprogramma wordt gelinkt aan “ buitenwereld” en omgekeerd
worden organisaties school binnengehaald.
Voor leerlingen:
 Bewustwording van de plaats als jongere in de maatschappij
 Worden zich bewust van inhoud, belang en veelzijdigheid van
vrijwilligerswerk.
 Koppeling van lesprogramma aan toepasbaarheid in de
maatschappij/beroepspraktijk
 Gedeelte van de leerlingen blijft actief binnen hun stageplek na
de stageperiode.
Voor organisaties:
 Directe contacten met potentiele leden en vrijwilligers
 Feeling met de leeftijdsgroep
 Bewustwording van maatschappelijke rol als organisatie
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Kengetallen:
Aantal overlegmomenten

4 overlegmomenten met contactpersoon CCE.
Contacten/bezoeken met 105 stage biedende organisaties
Wekelijks spreekuur met leerlingen op het CCE
2 overlegmomenten op Sint Ursula

Aantal participanten

Leerlingen vanuit CCE:
 Maasbracht: 38 leerlingen
 Linne:
1 leerling
 Ohé en Laak
3 leerlingen
 Stevensweert 11 leerlingen
 Wessem
1 leerling
Totaal:
54 leerlingen
Leerlingen vanuit Sint Ursula:
 Heel
1 leerling
 Maasbracht
3 leerlingen
 Thorn
3 leerlingen
Totaal:
7 leerlingen
MAS-coördinator Connect College
Verantwoordelijke Sint Ursula
Stageaanbieders

Aantal bijeenkomsten

Aantal vrijwilligers



Buiten de aangegeven contactmomenten zijn er klassikale
bijeenkomsten geweest waarin leerlingen geïnformeerd zijn over de
stage.
 Er hebben buiten telefonische contacten, op aanvraag 2
introductiebijeenkomsten plaatsgevonden met leerlingen bij de
organisatie in aanloop naar de stage.
Omdat de stages plaatsvinden bij non-profit organisaties is niet uit te
sluiten dat een groot aantal van de begeleiders van leerlingen tijdens hun
stage als vrijwilliger actief zijn binnen de stage biedende organisatie.
Precieze aantallen zijn hiervan niet te geven. De inschatting is dat dit in
ieder geval bij de meeste verenigingen en burgerinitiatieven het geval zal
zijn. In ieder geval kan gesteld worden dat veel van de stagiaires op hun
plek omringd zullen zijn door vrijwillige krachten.
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