
Project Maatschappelijke Stages van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam 

SCHOOLJAAR 2012 – 2013 

 

Hoeveel stagiaires waren er bij het Protestants Jeugdwerk Amsterdam het afgelopen jaar? 

 

In het schooljaar 2012-2013 liepen er 315 leerlingen maatschappelijke stage via Protestants 

Jeugdwerk Amsterdam. Het stijgende aantal leerlingen in de afgelopen jaar is daarmee 

gestabiliseerd. In totaal heeft het PJA nu, sinds 2009, meer dan 1000 leerlingen bemiddeld! 

 

 
 

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage voor alle scholen verplicht geworden. 

Dat verklaart de forse groei in het aantal leerling in dat schooljaar, en de stabilisatie van het aantal 

leerlingen in het afgelopen schooljaar. De verwachting is dat de komende jaren het aantal leerlingen 

nu min of meer gelijk zal blijven (300 à 350 per jaar).  

 

Het PJA zet vooral in op samenwerking met VMBO- en praktijkscholen, want een stage vinden is voor 

deze leerlingen het lastigst. Toch komt nog altijd het merendeel van de leerlingen uit HAVO/VWO:  

- 172 leerlingen uit HAVO/VWO 

- 96 leerlingen uit het VMBO 

- 46 leerlingen uit het praktijkonderwijs 

 

 

Nieuw dit jaar: stagevergoeding van scholen 

 

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is het Protestants Jeugdwerk Amsterdam, net als diverse andere 

stage aanbieders, een stagevergoeding van scholen gaan vragen voor de plaatsing van 

maatschappelijke stagiaires. Een klein aantal scholen was hiertoe niet bereid, waardoor 16 leerlingen 

zijn afgewezen (het betreft leerlingen van het Bredero College, Cartesius Lyceum en Montessori 

Lyceum Amsterdam). Leerlingen vanuit het MBO of HBO zijn ook afgewezen, maar zij zijn wel 

doorverwezen naar projecten binnen het netwerk van de Diaconie waarin zij hun stage konden doen. 
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Hoe vinden de leerlingen het Protestants Jeugdwerk Amsterdam? 

De meeste leerlingen komen via hun docent bij het PJA terecht. De aanmeldingen via de website 

www.stagevoorjou.nl maken een steeds minder groot deel uit van het totaal aantal aanmeldingen bij 

het PJA. De reden is dat de samenwerking tussen het PJA en scholen beter is geworden.  

 

Nieuw dit jaar waren de “maatschappelijke stage markten” georganiseerd door de Vrijwilligers 

Centrale Amsterdam. In elk stadsdeel werd zo’n stagemarkt georganiseerd en was het PJA 

vertegenwoordigd. Op deze markten meldden zich 84 leerlingen aan voor stages bij het PJA. Het 

merendeel van hen was vervolgens niet meer bereikbaar, zodat slechts 30 van hen uiteindelijk ook 

echt hun stage via het PJA hebben gedaan. Dit waren voornamelijk VMBO leerlingen.  

 

 
 

Door samen te werken met docenten konden stageklussen voor grote groepen leerlingen worden 

gerealiseerd. Dit verklaart het grote percentage leerlingen dat via de docent bij het PJA terecht komt.  

- Het PJA regelde een stage carrousel voor 64 leerlingen van De Passie en een Goed Doen Dag 

voor 70 leerlingen van het Pieter Nieuwland College. 

- Het PJA regelde een volledig stageprogramma voor alle 2e klas leerlingen van Het Plein 

- Het PJA regelde in overleg met de docent stageprogramma’s, waarvoor de docenten 

leerlingen selecteerden – dit gebeurde voor het Calland Lyceum, het MediaCollege en het 

Huygens College. 

- Het PJA hield bepaalde projecten gereserveerd voor bepaalde scholen. Dit gebeurde bij het 

Iederslandcollege, de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer en het Comenius Lyceum. 

- Het PJA ging op de school zelf in gesprek met een groep lastig plaatsbare leerlingen. Dit 

gebeurde bij het Ijburg College, het Huygens College en het Waterlant College 
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Hoe werkte het PJA samen met scholen? 

 

Een aantal docenten heeft dit jaar bewuster gekozen voor samenwerking met het PJA. Dit komt o.a. 

door het vragen van stagevergoedingen. Een docent die besluit dat de projecten en diensten van het 

PJA de kosten waard zijn, wil ook graag in gesprek over het plaatsen van méér leerlingen via het PJA.  

 

VMBO-scholen en praktijkonderwijs 

In 2012-2013 heeft de focus opnieuw gelegen op het samenwerking met VMBO en praktijk-scholen. 

Hierdoor zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet. In het bijzonder is samengewerkt met: 

- Het Plein (praktijkonderwijs) – stageprogramma voor alle 2e klassers (40 leerlingen) 

- KOLOM Noord (praktijkonderwijs) – bijzondere begeleiding voor bijzondere leerlingen 

- Huygens College – stageweken voor 17 leerlingen na gesprekken op school 

- Waterlant/Ijdoorn – stages voor 13 leerlingen na gesprekken op school 

- Iederslandcollege (VMBO) – stageklussen voor 12 leerlingen 

- Open Schoolgemeenschap Bijlmer (VMBO) – stages voor 9 leerlingen 

- Ijburg College (VMBO) – stage voor 9 leerlingen na gesprekken op school 

- Mediacollege (VMBO) – stageweken voor 8 leerlingen na gesprekken op school 

 

Gesprekken op school  

Voor veel VMBO leerlingen is het lastig om een stageplek te vinden. Het PJA komt ze tegemoet door 

naar hun school te komen. In overleg met de docent wordt een moment geprikt gelijk na schooltijd. 

In een lokaal op school mogen alle leerlingen die nog geen stageplek hebben gevonden komen 

luisteren naar de presentatie van het PJA en in gesprek over hun stage. Door deze aanpak hebben 49 

VMBO leerlingen hun stageplek gevonden bij het PJA. 

 

Individuele bemiddeling leerlingen 

Daarnaast werden leerlingen bemiddeld afkomstig van de volgende scholen: 

- 4e Gymnasium 

- AICS 

- Amsterdams Lyceum 

- Calland Lyceum 

- Cartesius Lyceum 

- Comenius Lyceum  

- Damstede 

- Fons Vitae Lyceum 

- Hervormd Lyceum West 

- Hervormd Lyceum Zuid 

- Kalsbeek College 

- Maimonides 

- Montessori Lyceum Amsterdam 

- Pieter Nieuwland College 

- Sint Nicolaas Lyceum 

- Sweelinck College 

- Tobias School 

- Zuiderlicht College 
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Hoeveel hebben scholen betaald aan het PJA? 

Het PJA heeft in schooljaar 2012-2013 in totaal €4.292,- ontvangen aan stagevergoedingen. 

 

Aan scholen werd een stagevergoeding berekend volgens het volgende model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met drie scholen zijn aparte afspraken gemaakt over de prijzen van een stagecarrousel, sociale dag, 

en doorlopend programma (te weten de Passie, het Pieter Nieuwland College en Het Plein).  

 

School: Leerlingen: Betaald per ll: Totaal: 

De Passie (carrousel) 64 - €1.000,- 

Huygens College (stageweken) 17 €10,- tot €50,- €470,- 

Het Plein (doorlopen programma) 44 €8,- €352,- 

Pieter Nieuwland College (sociale dag) 70  - €350,- 

Ijburg College 9 €15,- tot €30,- €240,- 

MediaCollege 8 €30,- €240,- 

Hervormd Lyceum Zuid 6 €30,- €180,- 

Pieter Nieuwland College (individuele stages) 9 €30,- €240,- 

Open Scholengemeenschap Bijlmer 11 €10,- tot €20,- €165,- 

Sint Nicolaas Lyceum 5 €30,- €150,- 

Waterlant/Ijdoorn 13 €10,- €130,- 

Caland Lyceum 4 €30,- €120,- 

Damstede 4 €30,- €120,- 

Iederslandcollege 12 €10,- €120,- 

Comenius Lyceum 13 €10,-  €130,- 

JSG Maimonides 2 €30,- €60,- 

Kalsbeek College 2 €30,- €60,- 

Sweelinck College 4 €15,- €60,- 

Hervormd Lyceum West 3 €15,- €45,- 

Kolom Praktijkcollege Noord 2 €15,- €30,- 

Zuiderlicht College 1 €30,- €60,- 

Fons Vitae Lyceum 1 €15,- €15,- 

Niet door school betaald, maar door bijv. ouders 2 €15,- tot €30,- €45,- 

Totaal: €4.292,- 

 

 

Bij plaatsing van individuele leerlingen (stageweek, lintstage, stageklus, etc.): 
€15,- voor een stage van minder dan 20 uur 
€30,- voor een stage van 20 uur of meer 
 
Bij plaatsing van 10 of meer individuele leerlingen van dezelfde school: 
€10,- voor een stage van minder dan 20 uur 
€20,- voor een stage van 20 uur of meer 
 
Bij plaatsing van 20 of meer individuele leerlingen van dezelfde school: 
€7.50 voor een stage van minder dan 20 uur 
€12.50 voor een stage van 20 uur of meer 
 
Uitzonderingen: 

- Als plaatsing binnen 2 weken moet gebeuren: €50,- per leerling 
- Als speciale begeleiding nodig is: €50,- 
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Waar liepen de leerlingen stage?  

Projecten die nieuw waren in 2012-2013 zijn gearceerd. 

 

In wijkgemeenten van de PKA: 

- Bethelkerk:  

o Dovendienst 

o Plejater kindertheater 

o Gemeente maaltijd 

- De Ark (Noord):  

o Ouderenclub Binnenlopen 

o Wereldmaaltijd 

- Hebron: 

o Gemeente maaltijd 

o Kinderclub 

o Vrouwen ochtend 

- Jeruzalemkerk:  

o Buitenspeeldag 

o Vanboven 

- Muiderkerk: buurtmaaltijd 

- Nieuwendammerkerk: 

o Kerk-en-moskee loop 

o Op de thee bij ouderen 

- Noorderkerk,  

o Kinderkookcafé 

o Knutselcafé 

 

In overige kerkelijke projecten: 

- Doopsgezinde kerk: Open Huis 

- Kerk en buurt Westerpark: 

o Daklozen inloop De Schakel 

o Eettafelproject Filah 

o Kringloop Cabana 

- Lutherse Diaconie: 

o Brunch voor ouderen 

o Klussen bij ouderen thuis 

- Onze Lieve Vrouwe Kapel: kerkdiensten 

- Protestants Diaconie Zuid Oost 

o Beheer De Nieuwe Stad op 

zondag 

o Buurtmaaltijd De Nieuwe Stad 

o Rommelmarkt De Drie Stromen  

- Franciscaner broedergenootschap  

 

 

 

Op het terrein de Amstelhoven: 

- Daklozenpastoraat: 

o Daklozendag 

o Daklozenkoor Staatklinkers 

- Happietaria (Goed-doel restaurant) 

- Jeugdwerk: 

o Blikveld Tiener Weekend 

o Blikveld voor Keti Koti 

o Presentatie onderzoek MaS 

- Klussen bij de Diaconie op IT gebied  

- Wereldhuis:  

o vrouwendag  

o mannengroep 

 

In overige projecten: 

- Edukans, actie Schoenmaatjes 

- Nederlandse Jeugd Raad: milieuactie 

- Serve the City 

- Stichting Present:  

o Tuinieren bij mensen thuis 

o Sociaal project in 

Noordhollandstraat  

o Sociaal project in St.Jacob  

o Sociaal project in Flevohuis 

- Stichting de Spin  

o Bloemenkwartier  

o Speeltuin Nieuwendam  

o Speeltuin Volewijck  

o De Zeeslag 

- Vluchtkerk 

- Voedselbank 

o Bos en Lommer: uitgifte 

o De Baarsjes: uitgifte en 

inzamelingsactie 

o Oost: uitgifte en 

inzamelingsacties 

o Zuid: uitgifte en 

inzamelingsacties 

o ZuidOost: inzamelingsactie 
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De ervaringen van leerlingen:  

 

 
Boven: Leerlingen van de Passie brachten bloemen  

aan ouderen via de Lutherse Diaconie 

Rechts: Leerlingen van het MediaCollege maakten 

paastakken in verpleeghuis Sint Jacob, via st.Present 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: Leerlingen van het Huygens College zorgden 

voor een leuke Buitenspeeldag bij de Jeruzalemkerk  

Rechts: De 1000
e
 stgaiaire van het PJA (!) schenkt  

thee voor de vrouwenclub van Hebron 

  

“Heb jij in je maatschappelijke stage iets geleerd wat je wilt onthouden?” 

- Dat je door kleine dingen te doen zo’n groot verschil kan maken 
- Dat alle daklozen niet zomaar dakloos worden 
- Dat ouderen in een tehuis vaak heel eenzaam zijn en houden van gezelschap 
- Dat je mensen in de ogen moet kijken 
- Ik heb gezien dat demente ouderen ook heel leuk konden zijn 
- Soep maken 
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Onderzoek hoe nu verder met MaS  

In het voorjaar van 2013 heeft het PJA een extern onderzoek laten uitvoeren naar de 

toekomstmogelijkheden van ons project MaS. De aanleiding was het besluit van de huidige regering 

in het najaar van 2012 om de verplichte maatschappelijke stage af te schaffen per 2015/2016. 

 

Uit het externe onderzoek, uitgevoerd door Siets & the City, komt naar voren: 

- Scholen blijven ook na 2015 de mogelijkheid houden om de maatschappelijke stage aan te 

bieden als volwaardig onderdeel van het curriculum, zij het zonder overheidsfinanciering; 

- De Gemeente Amsterdam zou wellicht, als het landelijke budget wegvalt, scholen financieel 

kunnen ondersteunen als zij doorgaan met MaS. Hiervoor pleit de CDA in Amsterdam; 

- Het huidige budget dat de school van overheidswege ontvangt voor de maatschappelijke 

stages (€240,- per leerling) wordt voor het grootste deel voor andere doeleinden gebruikt;  

- De meeste scholen in Amsterdam zouden graag ook na 2015 doorgaan met de 

maatschappelijke stage; 

- Docenten die binnen een school de MaS coördineren zijn uitgesproken positief en willen 

dóór met de maatschappelijke stage. De belissing hierover ligt echter bij schoolbesturen; 

- De Vrijwilligers Centrale Amsterdam werkt o.a. via enkele pilots aan het inbedden van de 

maatschappelijke stage in het curriculum van scholen, het benadrukken van sociale 

vaardigheden die geleerd worden binnen deze stage, en voert daarnaast een lobby bij de 

gemeentelijke overheid; 

- Stagebiedende organisaties zijn van plan hun stageaanbod ook na 2015 te behouden – alles 

is nu immers al goed opgezet en de stage wordt als waardevol ervaren; 

- Stageplekken binnen het netwerk van de Protestantse Kerk en Diaconie willen graag ook na 

2015 beschikbaar blijven als stageplek, mits de coördinatie uitgevoerd kan blijven worden 

door het PJA. 

- Leerlingen kijken positief terug op hun stage bij het PJA: ze geven aan dat ze hun stage leuk 

vonden en dat ze diverse nieuwe dingen hebben geleerd. 

- Fondsen geven aan het project Maatschappelijke Stages van het PJA te willen blijven 

ondersteunen, mits er genoeg draagvlak blijft vanuit andere betrokken partijen.  

 

De wettelijke afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage hoeft dus zeker niet het einde te 

zijn van het project Maatschappelijke Stages van het PJA. Voor het bouwen aan een solide toekomst 

zijn de volgende adviezen opgesteld: 

- Het PJA dient in samenspraak met docenten (MaS-coordinatoren) in gesprek te gaan met 

schoolbesturen. De docent en het PJA kunnen samen een plan vormen, en dit presenteren 

aan het bestuur dat uiteindelijk beslist. 

- Het PJA dient in gesprekken met scholen te benoemen welke meerwaarde de MaS kan 

hebben voor scholieren, te denken valt aan verbreding van het blikveld, leren van sociale en 

algemene vaardigheden en voorbereiding op de beroepsstages. 

- Het PJA dient enkele materialen te ontwikkelen om meer bekendheid te krijgen als 

stagebieder, zoals een heldere brochure over het MaS-aanbod van het PJA, een facebook 

pagina en een stage-certificaat voor leerlingen. 

 

Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in het beleid van het PJA in de komende twee  

schooljaren. 


