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MaScreatief
een cursus waarin vrijwilligersorganisaties basisinformatie 
krijgen over maatschappelijke stages en leren om op een 
creatieve manier leuke maatschappelijke stageactiviteiten 
te bedenken. 
Voor: (beginnende) vrijwilligersorganisaties die zich actief bezig-
houden met het organiseren van maatschappelijke stages.

Puberproof
tijdens deze cursus ontvangen de deelnemers basisinformatie 
over maatschappelijke stage en de inrichting van het huidige 
voortgezet onderwijs. 
Het accent van de cursus ligt op het begrijpen van de leef-
wereld van pubers. wat houdt hen bezig en hoe werkt dit door 
in hun gedrag? De deelnemers worden ter plekke uitgedaagd 
om met deze inzichten te oefenen in praktische situaties. 
wat werkt wel en wat werkt niet? er wordt geoefend in 
interactieve en afwisselende werkvormen en natuurlijk is er 
voldoende aandacht voor het uitwisselen van ervaringen.
Voor: vrijwilligersorganisaties die zich actief bezighouden 
met het begeleiden van maatschappelijke stages.

Begeleiding voor beginners
De deelnemers ontvangen basisinformatie over wat maat-
schappelijke stage precies is waar je bij het organiseren van 
de begeleiding in je eigen organisatie, rekening mee moet 
houden. Het opzetten van de Mas begeleiding wordt in 4 
stappen uitgelegd, waarbij een interactieve en inspirerende 
werkvorm wordt gebruikt. De deelnemers stellen prioriteiten 
waarmee ze in hun eigen organisatie aan de slag kunnen 
gaan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het uitwisse-
len van ervaringen. 
Voor: (beginnende) vrijwilligersorganisaties die zich actief 
bezighouden met het organiseren van maatschappelijke 
stages.

Begeleiding voor gevorderden
tijdens deze cursus krijgen de deelnemers informatie over 
het organiseren van de begeleiding van Mas en de meest 
voorkomende struikelblokken daarbij. Daarnaast worden 
er drie inspirerende voorbeelden van het begeleiden van 
Mas-leerlingen gepresenteerd. 
Het accent van de cursus ligt op het zoeken naar oplossingen 
voor de knelpunten bij het begeleiden van Mas in de eigen 
organisatie. De deelnemers worden ter plekke uitgedaagd 
om met elkaar naar alternatieven te zoeken en hiervoor 
een globaal plan van aanpak te maken. aan de hand van 
praktijksituaties en in afwisselende en interactieve werk-
vormen gaan ze aan de slag.
Voor: vrijwilligersorganisaties die zich al langer actief bezig-
houden met het organiseren van maatschappelijke stages

PR en Publiciteit
tijdens deze cursus ontvangen de deelnemers basisinformatie 
over maatschappelijke stage en leert u, als vrijwilligersorgani-
saties, om de communicatie ten behoeve van maatschap-
pelijke stages effectiever  en doelgericht te maken. U krijgt 
tips, richtlijnen en spelregels voor uw communicatie. aan de 
hand van praktijksituaties en in afwisselende en interactieve 
werkvormen gaan we aan de slag.
Voor: Voor bestuurders, vrijwilligers en medewerkers van 
vrijwilligersorganisaties die zich actief bezighouden met 
het organiseren van maatschappelijke stages
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  Meer informatie

www.kerkenstage.nl 
U vindt hier informatie over het project kerk en stage, de 
ontwikkelde tools, trainingen en seminars, en praktische 
voorbeelden van Maatschappelijke stages in de kerk.

www.maatschappelijkestage.nl 
op deze website vindt u achtergrondinformatie over het 
wat en waarom van de maatschappelijke stage, actueel 
nieuws, praktijkvoorbeelden en handige hulpmiddelen.

www.vrijwilligerswerk.nl 
Vrijwilligerswerk.nl is de landelijke website over vrijwilli-
gerswerk. U vind hier informatie over de steunpunten Vrij-
willigerswerk in heel nederland. Het is in 2011 ook de offi-
ciële site voor het europees jaar van het vrijwilligerswerk.

www.jop.nl 
JoP is de landelijke jeugdorganisatie van de protestantse 
kerk in nederland.

www.jongkatholiek.nl/diaconaction  
Diaconaction brengt Diaconie en actie bij elkaar: Jonge men-
sen zetten zich in voor (mensen in) hun eigen omgeving.

www.jongkatholiek.nl 
Jong katholiek is de landelijke jeugdorganisatie van de katho-
lieke kerk in nederland

www.raadvankerken.nl 
De raad van kerken in nederland is een gemeenschap van 
17 christelijke kerken in nederland.

www.stichtingpresent.nl
stichting Present heeft als missie: een brug slaan tussen 
mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee 
geholpen kunnen worden.

www.vrijwilligerswerknoord-holland.nl 
wilt u als vrijwilliger aan de slag of zoekt u vrijwilligers? 
Dan is dit de website voor u in noord-Holland.
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  Colofon

Het Werkboek Kerk en Stage, in zeven stappen aan de 
slag met MaS is een uitgave van het noord-Hollandse 
project kerk en stage. 

Opdrachtgever
oecumenische stichting voor Maatschappelijke 
activeringswerk in noord-Holland (osMa) 

Tekst 
Marianne reij. eigenreijs, trainingen en trajecten. 
www.eigenreijs.nl
 
kor berghuis ktb - advies en projectmanagement.

Redactie
Marianne reij. eigenreijs, trainingen en trajecten..

Bestellen
Deze uitgave is telefonisch of schriftelijk te bestellen bij:

KTB Advies en projectmanagement
projectleider kerk en stage, 
tel. 06 55884486 of kerkenstage@gmail.com   

 
advies projectmanagement

Voor het samenstellen van dit werkboek hebben wij 
dankbaar gebruik gemaakt van materiaal van 
www.maatschappelijkestage.nl,
www.maatschappelijkestagealkmaar.nl,
materiaal van Pka, 
oud katholieke kerk, 
Movisie, 
PrIMo nh, 
diverse vrijwilligersgroepen en vele anderen. 

Het project kerk en stage is mede mogelijk maakt met 
financiële steun van:
oranje Fonds
skanfonds
Provincie noord-Holland
en andere fondsen

Overname of openbaarmaking van (gedeelten van) 
deze uitgave is toegestaan.
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