
MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

Inleiding 

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-

profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. 

Ook SV Budel neemt hierin als vereniging haar verantwoordelijkheid om als vereniging 

maatschappelijke stages aan te bieden (als stagebieder) of bij aanvragen een geschikte stageplaats 

te zoeken binnen haar vereniging, alles onder het motto “leuk, leerzaam en zinvol”. Verder vindt SV 

Budel het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met vrijwilligerswerk in het algemeen en van 

een voetbalvereniging in het bijzonder. Ook levert het aanbieden van maatschappelijk stages vaak 

een win-win situatie op, doordat SV Budel in staat is extra activiteiten te ontplooien binnen haar 

vereniging en/of (tijdelijke) ondersteuning te krijgen bij wat meer structurele –, op voetbalgebied 

gerichte activiteiten, zoals het ondersteunen bij trainingen van voetbalteams/elftallen.  

De school blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke stage voor haar 

leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat 

wel en niet geschikt is als maatschappelijke stage. Toch is het enorm belangrijk om ook binnen een 

vereniging als SV Budel een coördinator aan te stellen die alle activiteiten coördineert omtrent 

maatschappelijke stages en als centraal aanspreekpunt fungeert naar de leerling, de school en de 

vereniging. 

 

Hoe regel je een stage bij SV Budel 

 Je kunt via de website www.dejongevrijwilliger.nl zoeken naar  beschikbare stages bij SV 

Budel. 

 Wanneer je zelf een stage weet die niet op die site vermeld staat, dan kun je contact 

opnemen met de Coördinator Maatschappelijke Stage van SV Budel, Peter van Geldorp. Met 

hem kun je een stage afspreken en er samen voor zorgen dat de stage ook voor jou op 

www.dejongevrijwilliger.nl komt te staan. Want alleen op die manier kun je op school 

aantonen dat je een stage geregeld hebt, waar deze plaatsvindt en hoeveel uur deze 

bedraagt. Ook als je je stage hebt voltooid, regel je dat via www.dejongevrijwilliger.nl. 

 

Meer informatie 

Voor algemene informatie over Maatschappelijke Stages kun je als leerling of ouder terecht op: 

www.dejongevrijwilliger.nl. 

Mocht je specifieke vragen over SV Budel stages hebben, dan kun je terecht bij de Maatschappelijke 

Stage coördinator van SV Budel, Peter van Geldorp (pvangeldorp@hetnet.nl). 
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