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1.  Wat is maatschappelijke stage? 
 

 Het is sinds september 2011 verplicht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 

(VMBO, HAVO, VWO) om een of meerdere maatschappelijke stages te doen; 

 In totaal moet een leerling 30 uur besteden aan maatschappelijke stage. Die uren 

kunnen verdeeld worden over verschillende stages; 

 Het doel van maatschappelijke stage is: scholieren leren hun omgeving op een 

andere manier kennen door het verrichten van vrijwilligerswerk/onbetaalde 

activiteiten. Bovendien leveren ze hiermee een actieve bijdrage aan de samenleving. 

En specifieker voor een maatschappelijke stage in het groen: scholieren nauwer 

betrekken bij de wereld van natuur, platteland en voedselvoorziening; 

 De meeste leerlingen lopen bij hun eigen (sport)vereniging maatschappelijke stage, 

of komen via via bij een vrijwilligersorganisatie of vereniging terecht; 

 Maatschappelijke stage is echter een uitgelezen kans voor scholieren om te zien en 

ervaren wat de waarde is van de agrarische sector voor de maatschappij; 

 Maatschappelijke stage kan dus een middel zijn om het imago van de agrarische 

sector te verbeteren.  

 Voor meer informatie over het effect dat een groene maatschappelijke stage kan 

hebben op een scholier, zie hier het rapport van een afstudeerstage bij LTO Noord 

(Ommeren 2011); 

 Maatschappelijke stage kan ook een middel zijn om scholieren te inspireren om later 

in of voor de agrarische sector te gaan werken; 

 Maatschappelijke stage moet niet verward worden met een beroepsstage; 

 Meewerken op een agrarisch bedrijf kan onderdeel zijn van een maatschappelijke 

stage-opdracht, maar er moet een maatschappelijk onderdeel aan verbonden zijn. In 

dit document vindt u hiervan sprekende voorbeelden. 

 Meer informatie staat op www.maatschappelijkestage.nl. Hier kunnen ook 

voorbeelden voor stage-contracten e.d. worden gedownload.  

 Voor meer informatie bij uw LTO Noord organisatie kunt u terecht bij LTO Noord 

werkgeverslijn via T 088 - 888 66 88 of werkgeverslijn@ltonoord.nl. U kunt ook 

informatie vinden op www.ltonoord.nl/mas. 

 

 

 

 

 

 

file://DE-SR-FILE/Projecten/Projecten%20Zwolle/02%20Lopende%20Projecten/LvB%20208122%20Maatschappelijke%20Stage%20in%20't%20groen/Communicatie%20+%20PR/Afstudeerwerkstuk%20Meike/Rapport%20De%20groene%20MaS-publiek.pdf
http://www.maatschappelijkestage.nl/
mailto:werkgeverslijn@ltonoord.nl
http://www.ltonoord.nl/mas
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Hoe realiseer je een maatschappelijke stage? 
 

Komen tot een eigen opdracht 

 

U kunt inspiratie putten uit dit document voor het creëren van een maatschappelijke 

stage-opdracht. Het is echter altijd goed om kritisch te kijken of de stage-opdracht 

optimaal past bij uw bedrijf en bij de scholier(en). Bij het aanpassen of combineren van 

stage-opdrachten is het belangrijk om een aantal zaken in de gaten te houden: 

 

 Scholieren vinden het leuk om echt iets bij te dragen; een verschil te maken. Daarom 

zullen ze het liefst iets doen waar u als ondernemer echt iets aan heeft. 

 Zorg voor goede begeleiding en voldoende afwisseling van werkzaamheden. De 

ervaring leert dat een zelfstandige opdracht kan, maar dat de aandacht verslapt als 

deze te lang duurt en als leerlingen nergens terecht kunnen met vragen. 

 Verwar een maatschappelijke stage niet met een werkstage; maatschappelijke 

stagiairs zijn vaak een stuk jonger en hebben minder werkervaring. 

 Verwerk een kleine rondleiding aan het begin van de stage zodat de leerlingen meer 

te weten komen over het bedrijf en ga in op de maatschappelijke relevantie van uw 

bedrijf. 

 Voor de meeste stagiairs is het gunstig als de stage-opdracht best een aantal uren 

duurt. In totaal moeten ze 30 uur besteden aan maatschappelijke stage. Het mag 

gerust zo zijn dat ze een uur of 10-20 met een opdracht bezig zijn, inclusief 

voorbereiding en afronding. 

 Neem tijdig contact op met scholen, scholieren of stagemakelaar, en maak heldere 

afspraken over verantwoordelijkheden en risico’s. 

 

 

Aan de slag met anderen 

 

Nadat u inspiratie heeft opgedaan uit dit document, of zelfs een of meerdere draaiboeken 

van maatschappelijke stage-opdrachten ter hand heeft genomen, kunt u een keuze 

maken voor een opdracht/opdrachten. Met deze opdracht(en) in de hand kunt u op 

verschillende manieren verder gaan: 

 

 De snelste benadering is via de scholieren zelf of hun ouders. Heeft u vrienden, 

familie, buren of kennissen met kinderen die op de middelbare school zitten? Geef 

dan eens op een verjaardag aan dat zij hun maatschappelijke stage kunnen lopen bij 

uw bedrijf.  

 Benader de lokale stagemakelaar met het idee om een stageplek te creëren bij uw 

bedrijf. Een stagemakelaar heeft als taak om leerlingen te helpen bij het vinden van 

een stageplek, en ze te begeleiden. U kunt hier (movisie/vrijwillige inzet/overzicht 

maatschappelijk makelaars) de contactgegevens van de stagemakelaar vinden bij u 

in de buurt. Bij uw gemeente en middelbare school kunt u ook navraag doen bij wie u 

moet zijn. 

 

 

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=132256


- 5 - 

2.  Inspiratie voor een maatschappelijke stage 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzichtelijke weergave van mogelijke maatschappelijke stages. 

Dit overzicht is ingedeeld in vier categorieën: 

 

A. De boer op: het primaire bedrijf 

B. De boer op: het multifunctionele bedrijf 

C. Agrarische evenementen en beurzen 

D. Stage vanuit de LTO-organisatie, LTO-afdeling of projectorganisatie 

 

Bij iedere categorie worden voorbeelden van mogelijke maatschappelijke stages 

genoemd, ingedeeld in drie mogelijke type opdrachten voor de scholieren: 

 

 Actie 

 Creatie 

 Informatie 

 

Bovengenoemde structuur is bedoeld om u snel en eenvoudig inzicht te geven in de 

mogelijkheden. 

 

A. De boer op: het primaire bedrijf 

Het primaire boerenbedrijf is voor veel jongeren 

onbekend terrein. Ze hebben vaak geen idee waar hun 

voedsel vandaan komt of geen besef van wat er 

allemaal bij komt kijken om een modern agrarisch 

bedrijf te runnen. Om leerlingen in aanraking te brengen 

met de agrarische sector, is het mogelijk een 

maatschappelijke stage aan te bieden op het agrarisch 

bedrijf. Belangrijk is dat er een maatschappelijk belang 

aan de stage-opdracht zit. Hiervoor zijn vele 

mogelijkheden, zie hieronder enkele voorbeelden. 

 

Actie: 

 Scholieren leiden mensen met een zorgvraag (bijvoorbeeld ouderen of mensen met 

een verstandelijke beperking) rond op uw bedrijf.  

 Scholieren helpen mee met de voorbereidingen en klussen tijdens een open dag.  

 

Creatie: 

 Scholieren koken voor een groep (bijvoorbeeld leerlingen buitenschoolse opvang of 

groep vrijwilligers gemeente) met hetgeen u produceert.  

 Scholieren verzorgen het kinderprogramma op een open dag.  

 

Informatie: 

 Scholieren presenteren de herkomst van voedsel, en het aandeel van uw bedrijf 

hierin, aan bijvoorbeeld medescholieren. Dit met behulp van foto’s en/of 

filmmateriaal dat ze hebben gemaakt door een of meerdere dagen mee te lopen op 

het bedrijf.  

 Scholieren maken een quiz waarin de agrarische sector centraal staat. 

 

U kunt in het volgende hoofdstuk een link vinden naar uitvoerig beschreven 

praktijkvoorbeelden met aandachtspunten en beschrijvingen. 
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B. De boer op: het multifunctionele bedrijf 

 

Het multifunctionele bedrijf leent zich uitstekend voor scholieren om een 

maatschappelijke stage te doen. Een multifunctioneel bedrijf heeft meestal een duidelijke 

maatschappelijke functie. Hieronder een aantal mogelijkheden. 

 

Actie: 

 Scholieren helpen mee in de boerderijwinkel (eventueel samen met cliënten). 

 Scholieren helpen met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een excursie op 

de educatieboerderij. 

 

Creatie: 

 Scholieren gaan aan de slag met het ontwikkelen van eenvoudige educatieve 

materialen ten behoeve van een excursie op de educatieboerderij. 

 Scholieren verzinnen een ochtend- of middagprogramma op de boerderij voor 

cliënten met een zorgvraag. 

 

Informatie: 

 Scholieren geven rondleidingen voor bepaalde doelgroepen op natuurboerderijen, bij 

een weidevogelproject of bij een bedrijf met agrarisch natuurbeheer. 

 Scholieren maken een fotoverslag van hun ervaringen in het meedraaien op een 

multifunctioneel bedrijf en delen dit met bijvoorbeeld hun medescholieren. 

 

U kunt in het volgende hoofdstuk de database met mogelijke maatschappelijke stages 

raadplegen. Hier kunt u ook draaiboeken van de stages ophalen. 

 

C. Agrarische evenementen en beurzen 

 

Bij agrarische evenementen en beurzen komt veel kijken. Bij de voorbereiding maar ook 

op de dag(en) zelf. U kunt een bepaalde taak laten invullen door een scholier zodat u uw 

handen vrij heeft. Op een evenement of beurs valt van alles te zien en te beleven. Dat 

maakt het een aantrekkelijke maatschappelijke stage voor scholieren. Hieronder een 

aantal voorbeelden. 

 

Actie: 

 Scholieren helpen bij het organiseren van 

een ploegwedstrijd of trekkertrek. 

 Scholieren verzamelen agrarische producten 

voor het aankleden van een evenement. 

 

Creatie: 

 Scholieren maken infobordjes voor een 

evenement om bezoekers te laten zien wat 

er tijdens een normale werkdag gebeurt. 

 Scholieren maken een fotoreportage van een 

evenement of beurs om te gebruiken als 

voorlichtingsmateriaal. 

 

Informatie: 

 Scholieren heten bezoekers welkom en verzorgen rondleidingen tijdens een 

evenement. 

 Scholieren zorgen voor informatie- en promotiemateriaal voor producten op 

streekmarkten. 

 

U kunt in het volgende hoofdstuk een link vinden naar uitvoerig beschreven 

praktijkvoorbeelden met aandachtspunten en beschrijvingen. 
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D. Stage bij de LTO-organisatie, LTO-afdeling of projectorganisatie 

 

Er zijn voldoende projecten, ledendagen en evenementen die georganiseerd worden 

vanuit de LTO-organisatie of -afdeling. Omdat deze evenementen meestal een 

maatschappelijk component hebben, passen maatschappelijke stagiairs goed hierbij. Ze 

nemen u werk uit handen en de aanwezigheid van scholieren draagt bij aan extra 

levendigheid bij de activiteit. Hieronder enkele voorbeelden. 

 

Actie: 

 Scholieren helpen mee op een streekmarkt of een jaarsymposium van een LTO-

organisatie. 

 Scholieren verzamelen producten voor voedselpakketten. 

 

Creatie: 

 Scholieren maken promotiefilmpjes over de agrarische sector met een 

lokale/provinciale tv-zender. 

 Scholieren helpen bij de ontwikkeling van de LTO-organisatie (afdelings)website. 

 

Informatie: 

 Scholieren maken een overzichtskaart met daarop de bedrijven in een afdeling. 

 Scholieren maken een (foto)verslag van een project en delen deze met bijvoorbeeld 

medescholieren. 

 

U kunt in het volgende hoofdstuk een link vinden naar uitvoerig beschreven 

praktijkvoorbeelden met aandachtspunten en beschrijvingen. 
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3. Voorbeelden maatschappelijke stages 
 

In het document “Voorbeelden van Maatschappelijke Stages” vindt u diverse 

maatschappelijke stage-opdrachten die tussen 2007 en 2012 ontwikkeld zijn met en voor 

de agrarische sector. In de inhoudsopgave ziet u de indeling in opdrachten geschikt voor 

de primaire sector, het multifunctionele bedrijf, agrarische evenementen en beurzen of 

bij een LTO-organisatie, LTO-afdeling of projectorganisatie.  

  

 

 

 

 


