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TIPS 
 
Leerlingen:  

 Gebruik de voorbeelden in je voordeel  

 Zet je eigen ideeën om in een leuk stageplan  
 
Ben je al lid van een vereniging?  

 Vraag dan (eventueel met je idee) of je daar je stage kunt lopen  

 Praat met klasgenoten en ga er samen zoeken naar een leuke stageplek  
 
Stageaanbieders:  

 Wees creatief in het bedenken van klussen  

 Laat leerlingen actief meedenken over wat ze binnen een organisatie kunnen doen;  

 Creëer (korte) klussen met een duidelijk begin, einde en resultaat;  

 Laat meerdere leerlingen aan een klus werken; jongeren vinden het leuk met 
leeftijdgenoten aan de slag te gaan;  

 Zorg voor voldoende afwisseling in de werkzaamheden;  

 Geef de leerlingen waardering door ze regelmatig een pluim te geven of te 
bedanken  

 Zorg voor een goede organisatie van de maatschappelijke stage;  

 Regel een goede begeleiding van de leerlingen door mensen die dat leuk vinden 
om te doen.  

 
SPORT  
  1. Een evenement organiseren zoals een sportdag  
  2. Kantinedienst draaien  
  3. Training geven of een trainer assisteren  
  4. Voetbalwedstrijden bij de jeugdcompetitie begeleiden  
  5. Jongere kinderen in een sportkamp begeleiden en (dag) activiteiten organiseren  
  6. Een toernooi (helpen) organiseren en uitvoeren  
  7. Helpen bij de jaarlijkse open dag van de sportclub  
  8. Omgeving  

a. de kantine (de muren sauzen),  



b. het terrein (lijnen trekken)  
c. materialen (de doelpalen verven)  
d. groen onderhouden  

  9. Het clubblad;  
a. vouwen en verspreiden  
b. helpen met de redactie  
c. speciale jeugdpagina maken  

10. Een website maken of actualiseren  
11. Administratieve klussen uitvoeren (bijvoorbeeld het ledenbestand opschonen of de e-        

mailadressen van leden invoeren)  
12. Ledenwerving (door flyeren)  

a. door oud papier ophalen of  
b. het organiseren van een tombola

13. Surfles geven aan lagere klassen van de middelbare school  
14. Aerobicles geven aan ouderen in een verzorgingshuis  
15. Sportactiviteiten organiseren voor kinderen in een jouw of een andere buurt  
16. Een balspeltoernooi organiseren voor mensen met een visuele handicap  
17. Gehandicapte kinderen meenemen naar de sportclub  
18. Een groep gehandicapten meenemen naar een sportwedstrijd  
19. De seniorenvereniging meenemen naar een sportwedstrijd  
 
Zorg en senioren  
 1. Een themamenu (ontbijt, lunch of diner) met bewoners/cliënten koken en  
    samen eten  
 2. Creatieve activiteiten met bewoners/cliënten uitvoeren:  

a. sieraden maken  
b. bloemschikken  
c. handwerken  
d. bonbons of jam maken, pannenkoeken of appeltaart bakken  
e. vogelhuisjes timmeren  
f. kaarten knippen en plakken

 3. Activiteiten voor bewoners/cliënten binnen de instelling organiseren:  
a. Koffiedrinken  
b. modeshow,  
c. rommelmarkt,  
d. samen foto's of video's kijken  
e. spelletjes doen zoals klaverjassen, bingo, sjoelen of scrabbelen  
f. een muziekquiz of meezingmiddag met liedjes 'uit de oude doos'  
g. schrijfmiddag, levensverhalen maken (interviewen en uitwerken)  
h. een bioscoopmiddag  
i. koersbal spelen  
j. een (rolstoel)dansavond  
k. een Sinterklaas-, Paas-, Kerstfeest, Suikerfeest, Nieuwjaarsreceptie  

 4. Activiteiten voor bewoners/cliënten buiten de instelling organiseren:  
a. een picknick,  
b. een museum bezoek,  
c. een kerstmarkt bezoeken,  
d. een vis- of dierenproject,  
e. een beautydag,  
f. een bezoek aan een (zorg) boerderij,  
g. wandelen (bijvoorbeeld de Avondvierdaagse),  



h. tandem fietsen,  
i. naar het zwembad,  
j. samen winkelen of  
k. boodschappen doen 

 5. Met bewoners van een woon- en zorgcentrum op een (vaar)- vakantie  
 6. Senioren helpen met digitale media/elektronica.  

a. Bijvoorbeeld helpen bij het gebruik van een computer,  
b. mobiele telefoon,  
c. installeren van elektrische apparaten,  
d. foto's op de computer zetten,  
e. uitleg samen internetten  

  7. Een voorstelling geven zoals een concert, toneel- of dansvoorstelling,  
      eventueel op een bijzondere locatie zoals de tuin, een boot of een theater  
  8. Klussen doen zoals de tuin(en) winterklaar maken,  

a. kleine reparaties in en rondom het huis  
b. sleutelen aan fietsen  
c. boodschappen doen 
d. koffie schenken  
e. de telefoon opnemen bij de receptie  

  9. Ouderen bij het middageten in een verpleeghuis helpen  
10. Ouderen thuis of in een verpleeghuis bezoeken  
11. Begeleiding van bewoners/cliënten naar het ziekenhuis of bij uitstapjes  
12. Een computerproject opzetten voor mensen met een lichamelijke handicap  
13. Een verwendag voor vrijwilligers of mantelzorgers organiseren 
14. Helpen met de activiteiten van de Dag van de Mantelzorger  
15. Helpen met activiteiten in het Alzheimercafé  
16. Extra aandacht geven aan de kinderen (naar de speeltuin) van chronisch zieke ouders  
17. Helpen met het ontbijt bij een gezin met een gehandicapt kind  
18. Paardrijlessen van gehandicapten begeleiden  
19. Speelgoed van de kinderafdeling van het ziekenhuis repareren  
 
Info en Advies  
 1. Boeken in de bibliotheekkasten terugzetten of opnieuw kaften  
 2. Boeken naar ouderen thuis brengen  
 3. Een voorleesuurtje organiseren in de openbare bibliotheek  
 4. Kinderen helpen bij (voor)lezen  
 5. Meehelpen bij de Kinderjury en de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek  
 6. Schilderijen maken met kinderen  
 7. Een tentoonstelling in de bibliotheek organiseren  
 8. Werkzaamheden in een mediatheek, bijvoorbeeld receptiewerk  
 9. Themamiddag organiseren, bijvoorbeeld buitenlands koken voor bezoekers  
      en informatie verstrekken over andere culturen  
10. Een thematische videoproductie maken 
 
Ideële Doelen  
 1. Fondswervende evenementen verzorgen:  

a. collecteren,  
b. plan bedenken om geld in te zamelen:  
c. bijvoorbeeld sponsordiner of autowas actie,  
d. loterij of tombola organiseren,  
e. artikelen verkopen in een winkel of marktkraam  



 2. Voorlichtingsactiviteiten: voorlichtingsochtend  
     geven op scholen of in buurtcentra,  
 3. Vrijwilligerskrantje maken  
 4. Website maken en bijhouden  
 5. Promotiemateriaal maken,  

a. folders, posters en brochures verspreiden,  
b. artikelen of persberichten schrijven, j 
c. Jeugdkrant ontwerpen om jongeren te interesseren  

  6. Projectweek op school organiseren  
  7. Braderie organiseren, kraampjes inrichten  
  8. Vrijwilligers werven  
  9. Ledenbestanden opschonen  
10. Brieven schrijven en versturen voor Amnesty  
11. Handtekeningenacties organiseren  
12. Kerstpakketten maken in de Wereldwinkel  
13. Een verkoop organiseren op de eigen school met de spullen van  
      de Wereldwinkel
14. Helpen bij activiteiten van de Voedselbank  
15. Meehelpen op Bevrijdingsdag (5 mei)  
 
Media: tv radio website  
  1. Meewerken aan een radioprogramma voor jongeren  
  2. Een nieuw radioprogramma bedenken  
  3. De Kabelkrant in een tehuis verzorgen  
  4. Een knipselkrant maken en bezorgen  
  5. Helpen op de redactie van de daklozenkrant  
  6. Assisteren bij een ziekenhuisomroep of andere radio-uitzending  
  7. Affiches maken en verspreiden of flyeren  
  8. Een korte film of radio-item maken over maatschappelijke stage  
     of een ander actueel (jongeren)onderwerp  
  9. Maatschappelijke stage promoten bij andere instellingen  
10. Foto's maken en plaatsen op website  
11. Interviews afnemen met bijvoorbeeld vrijwilligers en  
      deze interviews (digitaal) publiceren  
12. Artikelen schrijven over een festival of actueel nieuws op locatie verslaan  
13. Een radioprogramma presenteren  
14. Achter de schermen werken aan techniek, beeld of geluid  
15. Op locatie meehelpen 
16. Het archief van de lokale omroep of lokale krant op orde brengen  
17. Banden sorteren bij radio-omroep of tv-station  
18. Artikelen schrijven of foto's nemen voor een wijkkrant  
19. Een buurtkrant maken met andere buurtbewoners  
20. Een organisatie helpen bij het maken van campagnemateriaal  
      gericht op jongeren  
 
Kunst en Cultuur  
1. Kinderen rondleiden in een museum  
2. Opzetten van een programma voor basisschoolkinderen in een museum  
3. Promotie van kunst- en cultuur-uitingen door bijvoorbeeld folders of posters te maken  
4. Meespelen bij een muziekvereniging  
5. Een website voor de Stedenband maken  



6. Een expositieruimte inrichten  
7. Informatie op internet opzoeken  
8. Sponsoren zoeken  
9. Een evenement organiseren:  

a. een jongeren popfestival  
b. een jeugdparade, een expositie voor en door jongeren  
c. een uitvoering in een zorgcentrum
d. een beroemde toneelspeler uitnodigen voor een workshop  

10. Creatieve activiteiten:  
a. portretten maken  
b. instrumenten maken  
c. toneelstuk maken  
d. decor maken  
e. film maken  

11. Helpen bij kostuumonderhoud bij historische verenigingen  
12. Gastheerschap verzorgen op een expositie of evenement van bv een toneelvereniging  
13. Klussen bij een kunstenaarsatelier  
14. Een wereldcultuurfestival organiseren voor de buurt om verschillende culturen kennis met  
      elkaar te laten maken  
15. Helpen met de organisatie van een lokaal popconcert  
16. Meewerken aan organisatie / uitvoering van een muziekmiddag of kindertoneelvoorstelling 
17. Begeleiden van een zieke of gehandicapte naar het theater  
18. Bijwerken van het adressenbestand  
19. Een afdeling in een zorginstelling opfrissen met een expositie van leerlingen  
20. Opa's/oma's interviewen over hun jeugd  
 
Wijk Activiteiten 
  1. Klusjes in de buurt:  

a. graffiti verwijderen  
b. bladeren harken  
c. binnen tuinen in de wijk verzorgen  
d. hondenpoep opruimen  
e. straten vegen  
f. bloembakken vullen  
g. buurtplein opknappen  

  2. Een open huis voor de buurt organiseren  
  3. Een excursie naar de kinderboerderij organiseren  
  4. Fietsen repareren  
  5. Foto's maken van buren en een boekje samenstellen  
  6. Een kinderdisco, barbecue of buurtgerichte sportactiviteit organiseren  
  7. Meelopen met de buurtwachten  
  8. Een buurtfeest organiseren  
  9. Assisteren bij de plantsoendienst  
10. Deelnemen aan de Jongerenwijkraad of een andere commissie  
11. Brieven over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) rondbrengen in de wijk  
12. Meewerken bij de Boodschappenservice  
13. Assisteren op Koninginnedag  
14. Versiering op feestdagen aanbrengen  
15. Opzetten van een intercultureel koffiehuis  
16. Sportactiviteiten voor kinderen in de buurt organiseren 
17. Activiteiten voor jongeren in het asielzoekerscentrum organiseren  



18. Organiseren van een rolstoelaanvalsplan voor moeilijk bereikbare gebouwen  
19. meedoen aan projecten voor jongeren en oudere buurtbewoners  
20. meningen van jongeren peilen over de buurt  
21. speeddate organiseren in de wijk met bv wijkagent, jongerenwerk, wijkraad  
 
Sociaal Cultureel Werk  
  1. Voorlezen in het buurthuis voor allochtonen, ouderen of kinderen  
  2. Opa's en oma's helpen met het nemen en bewerken van digitale foto's van kleinkinderen  
  3. Tv's en andere elektronische apparatuur installeren  
  4. Computerlessen geven aan ouderen  
  5. Gastheer of gastvrouw zijn  
  6. Meehelpen bij kindervakantiewerk  
  7. Een bingo in een buurthuis organiseren  
  8. Spelletjes doen met kinderen of een creatieve middag begeleiden  
  9. Een buurtcentrum 'pimpen'  
10. Een talentenjacht organiseren  
11. Een oudere helpen bij het op Marktplaats zetten van te koop aangeboden spullen  
12. Een bar dienst in een buurthuis draaien 
13. Afval opruimen in de wijk  
14. Meedraaien op een vrijwilligersmarkt  
15. Knutselen met gehandicapten en vervolgens de gemaakte artikelen veilen of verkopen op  
      een zelf georganiseerde markt of aan winkels  
16. Speelgoed beheren in de speel-o-theek. Voorlichting over speelgoed uitleen-opbergen.  
17. Begeleiding van kinderen bij Bouwdorp  
18. Kinderen helpen bij schoolopdrachten  
19. Helpen bij de tussen de middag opvang (de overblijf)  
20. Een karaoke-avond voor gehandicapten organiseren  
21. Een straatspeelactiviteit voor buurtkinderen organiseren  
22. Een maaltijd verzorgen voor dak- en thuislozen of alleenstaande 65-plussers  
23. Assisteren bij kinderenactiviteiten in buurthuizen, bij bijvoorbeeld een knutselmiddag  
24. Een website of nieuwsbrief maken voor het buurthuis  
25. Speelgoed verzamelen voor de kinderopvang in het asielzoekerscentrum  
26. Een poppenkastvoorstelling voor de buurtkinderen maken  
27. Het speelgoed van de spelotheek of de peuterspeelzaal schoonmaken /opknappen 
 
Onderwijs of Educatie 
  1. Een bingo of disco organiseren  
  2. Een (foto)speurtocht maken en lopen  
  3. Een bezoek aan een museum of schouwburg organiseren  
  4. Helpen bij huiswerkbegeleiding  
  5. Feestdagen (Kerst, Suikerfeest of Pasen) organiseren en uitvoeren  
  6. Opzetten van een eigen buitenschoolse opvang krant voor en door kinderen  
  7. Een muziek of toneelvoorstelling maken  
  8. Klussen aan het pand (ramen lappen, schoonmaken, speelgoed, speelplaats)  
  9. Themamaaltijden verzorgen (eten kopen, eten maken en een ontbijt, lunch  
       of diner serveren)  
10. Op een basisschool docenten assisteren  
11. Techniek-les geven (proefjes doen) aan de bovenbouw van de lagere school  
12. Medeleerlingen begeleiden bij het koken in het restaurant van de eigen school  
13. Fietsles geven aan allochtonen  
14. Taalles geven aan allochtonen en vluchtelingen



15. Bij een basisschool of kindertoneelclub in de buurt assisteren  
16. Bij een inburgering-project immigranten Nederlands leren door koffiegesprekken  
17. Gasten rondleiden op een open dag  
18. Een themaschoolfeest of schoolmusical organiseren  
19. Een dansles of -voorstelling geven op een andere school  
20. Een binnentuin maken  
21. Het schoolplein of de speeltuin opknappen  
22. Een huiswerkclub starten voor leerlingen met een taalachterstand  
23. Computerapparatuur en dergelijke voor basisscholen verzamelen  
24. Een schoolkrant maken met leerlingen van een school  
25. Een kinderkamp begeleiden  
26. Boeken lezen met kinderen met een taalachterstand  
27. Allochtone leerlingen laten lesgeven op een basisschool over de eigen cultuur  
28. Een culturele wereldreis organiseren op een basisschool met alle nationaliteiten  
      uit de eigen klas  
29. Plan maken om pesten op school tegen te gaan  
 
Natuur en Milieu
  1. Een presentatie verzorgen op de basisschool  
  2. Een flyer ontwerpen en verspreiden  
  3. Een PR-plan maken  
  4. Een plan voor fondswerving opstellen en uitvoeren.  
    Opdracht: je krijgt 50,00 euro: vertienvoudig dit bedrag in een x-aantal weken  
  5. De dierenambulance schoonmaken, tijdens de dienst meerijden  
  6. Een film maken over de dierenambulance  
  7. Wandelen met honden uit het dierenasiel  
  8. Mee klussen op de kinderboerderij  
  9. Met dieren naar een verzorgingshuis, ziekenhuis, psychiatrische inrichting gaan.  
10. Assisteren bij het trainen van honden bij de dierenbescherming  
11. Een voorlichtingsfilm voor nieuwe vrijwilligers of een film voor andere geïnteresseerden  
12. Klussen doen in het asiel (schoonmaken, voeren, onderhoud)  
13. Meehelpen bij een milieuorganisatie  
14. Een reportage maken, informatie zoeken, medewerkers interviewen  
15. Een Klussendag organiseren  
16. Een informatie map samenstellen voor spreekbeurten 
17. Uitstapjes organiseren vanuit de kinderboerderij naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis  
18. Doe-stages in de buitenlucht bij het IKL, bijvoorbeeld wilgen knotten of sloten  
      schoonmaken  
19. Organiseren van een natuurexcursie met kinderen  
20. Organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over milieu  
 
Verkeer en Veiligheid  
 1. Bij een wandelmarathon op een stempelpost staan  
 2. Aan de slag als verkeersregelaar  
 3. Werven van verkeersouders  
 4. Helpen met verkeersles op de basisschool  
 5. Bij verkeersexamen assisteren  
 6. Kennis overdragen over inbraakpreventie, brandveiligheid en gevaren thuis  
 7. Fungeren als slachtoffer bij reddingsoefeningen  
 8. Meelopen bij een open dag van de brandweer  
 9. PR verzorgen: folders maken en verspreiden  



10. Gevaarlijke situaties voor fietsers in beeld brengen  
11. Meedoen aan onderzoek over fietsbewegingen naar van huis naar verschillende scholen    
door de buurt 
 
Ondersteuning Jongerenparticipatie  
  1. Voorlichting aan jongeren geven  
  2. Een Hyves pagina opzetten voor de organisatie  
  3. Flyeren voor meer bekendheid van de organisatie  
  4. Filmpjes maken voor You Tube over activiteiten van de organisatie  
  5. Een brancheonderzoek doen  
  6. Promotiemateriaal bedenken om jongeren bekend te maken met een bepaalde organisatie  
  7. Een jongerenkrant of folder maken  
  8. Een klankbordgroep starten om inspraak in beleid te krijgen  
  9. Themadagen en avonden bedenken en organiseren  
10. Ledenwerving doen voor jongerenraad  
11. Voorlichtingskraampjes inrichten en bemannen  
12. Meehelpen bij projecten over bijvoorbeeld jongeren en gemeente  
 


