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Ondersteuning
Scouting Nederland ontwikkelt enkele hulpmiddelen, zoals informatie-
materiaal met tips en suggesties voor taken, klussen en opdrachten die
jongeren voor hun maatschappelijke stage bij de Scoutinggroep 
kunnen doen. 

Informatie
Voor meer informatie over het buddysysteem of over maatschappelijke
stages bij je Scoutinggroep, kun je terecht bij de rubriek Projecten en
thema's op www.scouting.nl, maar je kunt ook een mailtje sturen naar
maatschappelijkestage@scouting.nl

Meer algemene informatie over maatschappelijke stages kun je vinden
op www.maatschappelijkestage.nl

Verantwoordelijkheid
De school blijft verantwoordelijk voor de
goedkeuring van de stageopdrachten en de
stagebegeleiding. Scholen mogen daarbij zelf
regels opstellen en criteria, waaraan de maat-
schappelijke stage moet voldoen. De maat-
schappelijke stage moet in 2011 minimaal 72
uur duren, maar dat kan in de aanloopfase
naar 2011 nog per school verschillen.

Training maatschappelijke stage 
in de groep
Tijdens de Scoutiviteit, van 1 t/m 3 mei 2008, kun je een training 
volgen over het begeleiden van maatschappelijke stagiairs in je groep,
op basis van het buddysysteem. Dit is een nieuwe training die wordt
gegeven door MOVISIE. De training duurt een hele dag en wordt 
afgerond met een certificaat en de kwalificatie ‘Begeleider maat-
schappelijke stages’ in het ledenregistratiesysteem Akela. 
Kijk voor informatie en opgave op www.scoutiviteit.scouting.nl
Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij!
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Het kan voorkomen dat scholen of vrijwilligerscentrales spontaan
Scoutinggroepen benaderen met het verzoek om stageplaatsen voor
jongeren die nog geen lid van Scouting zijn. Sommige groepen kunnen
dit moeiteloos regelen, voor andere groepen ligt dit lastiger. Voor die
laatste groepen biedt het buddysysteem met eigen jeugdleden een
goed alternatief.



Wat houdt een maatschappelijke
stage in?

Wat hebben Scoutinggroepen er aan?
Heel veel. De maatschappelijke stage stelt Scoutinggroepen in staat
zich te laten zien als een waardevolle en maatschappelijk betrokken
vrijwilligersorganisatie. De veelzijdigheid van het vrijwilligerswerk bij
Scouting biedt jongeren volop kansen zich op allerlei gebieden te 
ontwikkelen. Wij wisten dat natuurlijk al, maar nu krijgen we ook de
kans om het te laten zien! Daarnaast krijgen jongeren, die nog niet
bekend zijn met Scouting, de kans om op een leuke manier kennis te
maken met Scouting. Misschien worden zij ook wel 100%SCOUT!

Wat betekent dit voor
Scoutinggroepen?
De scouts en explorers die stage moeten lopen, kunnen zich
gewoon bij hun leiding melden. In overleg bedenken ze dan
opdrachten en maken ze afspraken. De jongeren maken hierover
zelf weer afspraken met hun school. Scouting kan bijvoorbeeld
begeleiden bij het aftekenen van opdrachten. 

Wanneer begint het?
Nu. Het kabinet heeft het plan voor maatschap-
pelijke stage goedgekeurd en de campagne
‘Samen leven kun je leren’ is in het najaar van
2007 gestart. Vanaf 2011 is de maatschap-
pelijke stage verplicht voor alle scholen voor
voortgezet onderwijs. Maar op dit moment
doet al 80% van de scholen op een of andere
manier mee.

Wat hebben scouts en explorers 
er aan?
Scouting Nederland is met de staatssecretaris van Onderwijs overeen-
gekomen dat jongeren die van school een maatschappelijke stage
moeten volgen, dit voor een deel bij hun eigen club of vereniging
mogen doen. Dat geldt dus ook voor onze scouts en explorers. Het
gaat volgens een bepaalde methode: het zogenaamde buddysysteem. 

Hoe werkt het buddy-
systeem?
Simpel. Een scout of explorer die een maat-
schappelijke stage moet lopen, zoekt uit de
klas een vriend of vriendin, de buddy. De ene
helft van de maatschappelijke stage doen ze
samen bij de Scoutinggroep, de andere helft
bij de club of vereniging van de buddy.

Voordelen
De jongeren introduceren elkaar in hun groep
of vereniging. Dat scheelt de vrijwillige 
be-geleiding al heel veel tijd. En het is veel 
leuker om samen stage te lopen, ervaringen uit
te wisselen en van elkaar te leren. 

Voorbeelden
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Belangrijk is dat de scout of
explorer ervaring opdoet met het vrijwilligerswerk in een
Scoutinggroep. Denk daarbij aan het helpen bij een opkomst voor
bevers, het meemaken van een groepsraad, het meedraaien met
een welpenweekend, het meehelpen bij magazijnopruiming, het
onderhoud van materiaal, etc. 

Maatschappelijke stages zijn een onderdeel van het onderwijspro-
gramma, maar zijn niet bedoeld als oriëntatie of voorbereiding op een
beroep. Het doel van de maatschappelijke stage is, dat alle jongeren
tijdens hun schooltijd op een leuke en leerzame manier kennismaken
met vrijwilligerswerk. Persoonlijke ontwikkeling en iets doen voor een
ander staan voorop. Nou, daar weten wij bij Scouting alles van. 


