
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen uit leerjaar 3,4,5 en 6 
 
 
Zwolle, 4 oktober 2019  
 
Kenmerk: 2019/061/Mer  
 
Betreft: maatschappelijke stage en het Plusdocument      
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling  
 
Graag willen wij (dhr. R. Meinen en dhr. J. Koopman) jullie laten weten dat er bij ons op school voor 
leerlingen de ruimte is om te helpen bij verschillende maatschappelijke projecten. Dit kan via losse 
projecten of een langere periode aaneengesloten. We noemen dit de maatschappelijke stage. 
 
Waarom zou ik dit doen? 
Dit zal vast één van de eerste vragen zijn die je te binnen schiet. Het is ontzettend leerzaam en onder het 
motto: ‘doe iets voor een ander en leer er wat van’ kun je bij diverse organisaties belangeloos aan de slag. 
De school biedt hiervoor de mogelijkheid. Wat je gaat doen, bepaal je zelf.  
Er zijn wel wat regels gesteld, bijvoorbeeld: je mag geen werk gaan doen wat normaal betaald wordt of bij 
een familielid de tuin gaan harken. Het moet in ‘georganiseerd verband’, dus in een bestaande organisatie. 
Daarnaast moet het een klus zijn die altijd door vrijwilligers gedaan wordt of die anders blijft liggen, 
bijvoorbeeld omdat er te weinig mankracht is. Het mag niet onder schooltijd plaatsvinden. 
 
Hoe vind je een leuke vrijwilligersklus (MaS)?  
De meeste leerlingen vinden een plek via de site van http://www.zwolledoet.nl/ maar vaak weten ouders, 
vrienden en kennissen ook wel wat. Ook oudere leerlingen kunnen je vertellen wat leuk is om te doen en 
vraag eens rond bij bijvoorbeeld je sportclub. Misschien ben je al bezig met een vorm van 
vrijwilligerswerk, overleg in dat geval even met ons of dit als maatschappelijke stage kan worden 
aangemerkt! 
 
Hoe je te werk gaat willen wij (de coördinatoren MaS of de decaan) graag uitleggen, via Magister krijg je 
ook de nodige info. Zoek ons anders even op! We zitten vaak in ons kantoortje in Aula A (niet de glazen 
ruimte maar wel met die ramen!).  
 
Hoeveel uur moet je doen en wanneer moet je het doen? 
In principe mag je zo veel of weinig uren maken als je wilt maar voor het behalen van een MaS-certificaat 
moet je in totaal 30 uur maken. Een maximum aan vrijwilligerswerk is er dus niet, dat bepaal je zelf 
(bedenk wat goed staat op je CV). 
 
MaS en het plusdocument 
Een voordeel is dat je alle activiteiten die je hebt gedaan tijdens je maatschappelijke stage kan gebruiken 
voor het vullen van je portfolio voor het plusdocument. Dit kan via jullie LOB programma. Vraag 
hierover meer informatie bij je mentor. Het plusdocument wordt binnenkort vanaf het derde leerjaar 
ingevoerd voor mavo, havo en atheneum. Het plusdocument is een bijlage bij jouw diploma aan het eind 
van je schoolloopbaan. Het is een opsomming van alle extra activiteiten die jij gedurende jouw 
schoolcarrière gedaan hebt, maar het geeft ook aan welke persoonlijke groei jij hebt doorgemaakt.  
Steeds meer vervolgopleidingen hebben een toelatingsprocedure met een gesprek over wat jij als leerling 
buiten het verplichte schoolprogramma hebt gedaan. Met jouw persoonlijke plusdocument kun je dat 
aantonen. Als basis voor jouw plusdocument houd je gedurende alle schooljaren een portfolio bij. 
 
Voor alle MaS uren geldt: het mag niet onder lestijd, het moet na de lessen of in het weekend/vakantie 
plaatsvinden. Het is verstandig om open te staan voor meer uren, dan krijg je meestal leukere klussen. Jij 

http://www.zwolledoet.nl/


bepaalt wat er op je certificaat komt te staan! Geen zorgen: als je iets kiest omdat je het leuk vindt, is de 
maatschappelijke stage het leukste vak dat je hebt! 
 
Succes en veel plezier! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De coördinatoren MaS: 
Dhr. R. Meinen (r.meinen@ooz.nl)  

Dhr. J. Koopman (j.koopman@ooz.nl) 
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