
 
 

 

 

Petitie: Jong geleerd is oud gedaan 
	  
Wij,	  de	  organisaties	  die	  nauw	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  Maatschappelijke	  Stage,	  zien	  van	  dichtbij	  dat	  sinds	  
2008	  jaarlijks	  duizenden	  jongeren	  een	  Maatschappelijke	  Stage	  lopen	  via	  hun	  school.	  Deze	  tieners	  
helpen	  bijvoorbeeld	  ouderen,	  doen	  vrijwilligerswerk	  bij	  sportverenigingen	  en	  in	  kerken,	  
ondersteunen	  bij	  culturele	  activiteiten	  en	  festivals	  en	  zijn	  zo	  van	  betekenis	  voor	  de	  samenleving.	  	  

	  
Nog	  belangrijker	  is	  dat	  zij	  op	  jonge	  leeftijd	  kennismaken	  met	  vrijwilligerswerk	  en	  ontdekken	  dat	  zij	  op	  
vele	  plaatsen	  werk	  kunnen	  doen	  dat	  voor	  de	  samenleving	  zinvol	  en	  onmisbaar	  is	  en	  voor	  henzelf	  
betekenisvol	  en	  meestal	  ‘ook	  nog	  leuk’.	  	  

	  
Jongeren	  willen	  graag	  vertellen	  hoe	  waardevol	  zij	  de	  Maatschappelijke	  Stage	  uiteindelijk	  vinden.	  
Daarom	  hebben	  we	  deze	  jonge	  mensen	  een	  boekje	  laten	  maken	  waarin	  zij	  hun	  gevoelens	  hierover	  
duiden.	  Om	  u	  als	  beleidsmakers	  in	  Den	  Haag	  een	  indruk	  te	  geven.	  	  
	  
In	  het	  boekje	  ‘Indruk	  in	  afdruk:	  Maatschappelijke	  Stage	  in	  beeld’,	  dat	  de	  leerlingen	  u	  aanbieden,	  is	  dit	  
ook	  te	  zien.	  Leerlingen	  hebben	  ervaren	  dat	  ze	  iets	  kunnen	  betekenen	  voor	  anderen;	  ze	  maken	  kennis	  
met	  de	  zorg	  en	  de	  kwetsbaren	  uit	  de	  samenleving	  en	  zien	  met	  eigen	  ogen	  dat	  zij	  iets	  kunnen	  
toevoegen.	  De	  MaS	  opent	  voor	  hen	  nieuwe	  deuren.	  

	  
Uit	  internationaal	  en	  nationaal	  onderzoek	  weten	  we	  dat	  als	  mensen	  vrijwillige	  inzet	  voorgeleefd	  
krijgen,	  ze	  vrijwilligerswerk	  ook	  later	  in	  hun	  leven	  makkelijker	  oppakken.	  	  

	  
In	  het	  regeerakkoord	  is	  afschaffing	  van	  de	  Maatschappelijke	  Stage	  opgenomen;	  het	  kabinet	  wil	  de	  
Maatschappelijke	  Stage	  vanaf	  het	  schooljaar	  2015-‐2016	  niet	  meer	  verplicht	  stellen	  voor	  scholieren.	  
Dit	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  de	  financiering	  voor	  de	  scholen	  én	  voor	  de	  gemeenten	  met	  ingang	  van	  2015	  
vervalt.	  Scholen	  mogen	  de	  Maatschappelijke	  Stage	  doorzetten	  en	  de	  door	  leerlingen	  gemaakte	  uren	  
meetellen	  als	  onderwijstijd.	  De	  financiering	  voor	  de	  extra	  begeleiding	  vervalt	  echter.	  	  

	  
Gemeentes	  worden	  overvallen	  door	  alle	  transities	  en	  voelen	  de	  hete	  adem	  van	  bezuinigen,	  	  
maar	  hebben	  nu	  en	  in	  de	  nabije	  toekomst	  alle	  burgers	  nodig.	  De	  kweekvijver	  voor	  die	  vrijwillige	  inzet	  
ligt	  bij	  jongeren.	  En	  de	  jongeren	  willen	  mee	  doen!	  De	  organisaties	  zien	  een	  grote	  toegevoegde	  
waarde.	  De	  scholen	  zijn	  ook	  enthousiast,	  maar	  voelen	  zich	  overbelast.	  
	  
Eind	  2015	  stopt	  de	  subsidie	  en	  zien	  gemeentes	  en	  scholen	  nauwelijks	  kans	  een	  goede	  en	  effectieve	  
Maatschappelijke	  Stage	  te	  organiseren,	  laat	  staan	  een	  goed	  en	  efficiënt	  bemiddelingssysteem	  te	  
blijven	  organiseren.	  Dit	  terwijl	  de	  Maatschappelijke	  Stage	  nauw	  aansluit	  bij	  de	  ambities	  van	  ook	  dit	  
kabinet,	  immers:	  jong	  geleerd	  is	  oud	  gedaan.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

 

	  
	  
Daarom	  verzoeken	  wij	  u,	  als	  Vaste	  Commissie	  OCW,	  om	  de	  Maatschappelijke	  Stage	  niet	  zomaar	  af	  te	  
schrijven	  en	  de	  vrijwillige	  inzet	  van	  jongeren	  te	  borgen.	  

	  
Vrijwillige	  inzet	  genereren	  -‐	  enthousiasmeren	  in	  een	  solide	  structuur	  in	  de	  driehoek	  
vrijwilligersorganisaties-‐scholen-‐leerlingen	  kost	  nu	  een	  klein	  beetje	  geld,	  maar	  levert	  ons	  als	  
samenleving	  later	  veel	  op.	  Burgers	  in	  de	  Nederlandse	  Civil	  Society,	  zullen	  -‐	  steeds	  meer	  -‐	  samen	  
doen,	  voor	  elkaar.	  
	  
Hoogachtend,	  	  
	  
Maatschap+	  	  
	  
Marcel	  Voorhoeve	  
Voorzitter	  
	  
	  
Mede	  namens:	  
Els	  Berman,	  directeur	  NOV,	  vertegenwoordiger	  van	  vrijwilligerscentrales	  en	  -‐organisaties;	  
Minke	  Brunink-‐Hofland,	  managing	  consultant	  	  CPS	  Onderwijs	  ontwikkeling	  en	  advies; 
Mirjam	  Kaptein,	  vicevoorzitter	  samenwerkingsverband	  Mas	  Zuid	  Gelderland	  (24	  gemeentes	  70	  
schoollocaties	  10.000	  stages);	  
Bastiaan	  Verberne,	  maatschappelijk	  makelaar	  PEP;	  
Maaike	  de	  Bruijn,	  intermediair	  maatschappelijke	  stage	  Matchpoint	  Amersfoort;	  
Maribi	  Gomez,	  directeur	  Vrijwilligers	  Centrale	  Amsterdam	  (76	  scholen,	  5000	  leerlingen);	  
Peter	  Melissen,	  stedelijk	  onderwijscoördinator	  maatschappelijke	  stages	  ;	  
Arjanne	  Boekhout,	  makelaar	  Breda	  actief;	  
Evelyn	  Post,	  maatschappelijk	  stage	  makelaar	  VMCA;	  
Elize	  van	  der	  Kraats,	  directeur	  Vrijwilligerscentrale	  Haarlem	  e.o.	  ;	  
Miranda	  Zwart,	  voorzitter,	  Noord	  Hollandse	  Vereniging	  van	  Vrijwilligerscentrales;	  	  
Lotte	  Enting,	  directeur	  Vrijwilligerscentrale	  Utrecht;	  
En	  vele	  anderen.	  

 


