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De Heilig Hartparochie in Schiedam 

heeft afgelopen schooljaar voor het 

eerst ervaring opgedaan met de 

maatschappelijke stage. Drie leerlin-

gen, van 4 Havo en 5 VWO, deden 

een jaar lang mee aan allerlei activi-

teiten in de parochie. De ervaringen 

waren zo positief dat dit jaar vijf 

leerlingen van Scholengemeenschap 

Spieringshoek stage lopen in en rond 

de Schiedamse kerk. 

Jolanda Konings is vrijwilliger in de 

parochie en begeleidt de stagelopers. 

‘Toen de maatschappelijke stage in het 

nieuws kwam, hebben we allereerst in 

de pastoraatsgroep overlegd of dat iets 

voor onze parochie zou zijn’, vertelt 

zij. ‘We hebben een overzicht gemaakt 

van zaken en taken die in onze ge-

meenschap te verrichten zijn en die 

interessant en uitvoerbaar zijn voor 

jongeren. We zijn een parochie met 

veel contacten en activiteiten met de 

wijk. Juist bij die diaconale activiteiten 

is de inzet van de stagiairs bruikbaar,’ 

Parochie met stagiaires 

midden in samenleving
zo concludeerde de pastoraatsgroep. 

‘We kwamen tot een lijstje met ac-

tiviteiten als: de maandelijkse wijk-

maaltijd, kinderactiviteiten zoals de 

Kerstlichtjestocht en de Speurtocht 

door de kerk. De jongeren zouden 

kunnen helpen bij het maken van de 

palmpaasstokken, bij de Vastenmaaltijd, 

in het onderhouden van onze website 

en bij DiaconAction. Maar ook een 

bijdrage aan de totstandkoming van 

vieringen was wat ons betreft mogelijk. 

Als de jongeren meedoen aan enkele 

van deze activiteiten, dan krijgen ze een 

mooie indruk met wat een parochie 

zoal doet. De pastoraatsgroep had geen 

idee of er bij de leerlingen interesse zou 

zijn voor een stage in onze parochie; 

laat staan of het dan om kerkelijke 

jongeren zou gaan of om jongeren die 

weinig van de gang van zaken in een 

parochie weten.’

Melden
‘Als parochie is het goed om te besef-

fen dat veel scholen op zoek zijn naar 

plekken waar hun leerlingen een 

maatschappelijke stage kunnen doen. 

Dat die plek ook een parochie kan 

zijn, ligt niet voor elke school voor de 

hand. Het is dus van belang dat ook 

geloofsgemeenschappen zich melden 

bij de scholen.’ 

´De eerste stap is zoals gezegd na-

gaan welke parochie-activiteiten zich 

lenen voor de stage. Vooral de een-

malige, afgebakende activiteiten zijn 

geschikt, omdat het voor de stagiairs 

en begeleiders duidelijkheid biedt. 

De leerlingen die bij ons meededen 

afgelopen schooljaar kozen vooral 

voor de praktische zaken: helpen bij 

de rommelmarkt en de kerk versieren 

voor Kerstmis. Maar één van hen deed 

ook het hele jaar mee in de werkgroep 

Gezinsvieringen. Ze dacht mee bij de 

voorbereidingen en werkte tijdens 

de vieringen mee om zaken met de 

kinderen goed te laten verlopen. Houd 

het vooral een eerste jaar eenvoudig. 

Verwacht niet dat de jongeren meteen 

nieuwe activiteiten ontwikkelen of op 

de proppen komen met ideeën om 

jongeren te bereiken.’

Duidelijkheid
‘Stap twee is om aan het lijstje met mo-

gelijke activiteiten, een aantal uren toe 

te voegen. Hoe veel uur kun je werken 

aan het versieren van het kerkgebouw? 

De werkgroep gaat een zondagmiddag 

aan de slag, dus dat houden we op vijf 

uur. Het verzorgen van de maaltijd 

begin om 9 uur in de ochtend en op 

2 uur ‘s middags is de afwas gedaan, 

dus wederom vijf uur. Al doende kun 

je altijd het aantal uren nog aanpas-

sen. Het is wel belangrijk om duidelijk 

te zijn: leerlingen willen graag weten 

waar ze aan toe zijn. Onze stagiaires 

moeten in een jaar veertig uur maken.’

‘Geef ook aan hoeveel stagiairs je als 

parochie denkt te kunnen begeleiden, 

want daar is ook een grens aan. Met dit 

overzicht kan de docent worden bena-

derd die op een school in de buurt de 

maatschappelijke stage coördineert. 

Een telefoontje naar de school met de 

vraag wie de stage coördineert en het 

e-mailadres, is een goed begin.’ 

‘Op elke school wordt de maatschap-

pelijke stage anders georganiseerd. De 

school waar in onze parochie de leerlin-

gen vandaan komen, heeft een heel goe-

de insteek. Er is aan het begin van het 

schooljaar een stagemarkt in de aula van 

de school. De organisaties presenteren 

zich met een flyer of met beeldmateriaal 

in een kraampje. De leerlingen lopen 

rond, maken kennis met het aanbod en 

geven hun voorkeur en een tweede en 

derde keus aan. De coördinator deelt 

vervolgens de plekken in.’ 

‘Van belang is verder dat in de paro-

chie op z´n minst één persoon zich 

verantwoordelijk weet voor de stagiairs. 

Zij of hij moet het contact onder-

houden met de stagecoördinator op 

school en ook de urenregistratie en 

een stagemap in de gaten houden. Er 

zijn leerlingen die rap van start gaan, 

initiatief tonen en zich goed aan de 

afspraken houden. Bij anderen is dat 

juist een leerpunt. Wat dat betreft 

snijdt het mes aan twee kanten. De 

parochie krijgt een helpende hand van 

de stagiairs en de leerlingen krijgen 

een veilige plek om te oefenen en te 

leren. De begeleider in de parochie 

moet er niet voor terugschrikken om 

een leerling achter de vodden zitten. 

Stagiaires in de parochie vergt dus echt 

ook de nodige tijd en energie waar het 

gaat om de begeleiding.’ 

Horizon
‘Het mooie is dat de maatschappelijke 

stage de zichtbaarheid van de parochie 

vergroot. Voor de leerlingen en de 

parochie is het gaaf dat de stagiaires 

ook echt iets kunnen bijdragen een 

de gemeenschap. Een ander duidelijk 

pluspunt is dat de leerling zijn horizon 

verbreedt. Veel jongeren weten wel dat 

de kerk er is, maar niet wat er naast de 

kerkdiensten in een parochie gebeurt. 

Een van de jongeren 

die dit schooljaar bij ons 

stage loopt gaf dit ook 

aan. Hij schrijft in het 

stukje in ons parochie-

blad waarin hij zich presenteert dat 

hij aan de overkant van de kerk woont 

en eigenlijk nieuwsgierig was naar wat 

er in die kerk allemaal gebeurt. Dit 

aspect brengen we ook naar voren op 

het informatieblad dat we gemaakt 

hebben voor de leerlingen: “Bij ons 

zul je dingen doen die je waarschijnlijk 

nog nooit eerder hebt gedaan en het 

is leuk om dat aan je ervaringen toe te 

voegen.” 

‘Voor de geloofsgemeenschap is de 

aanwezigheid van de jongeren verfris-

send. Als je als parochie in de wijk 

en stad present wilt zijn en midden 

in de maatschappij wilt staan, is het 

plaats bieden aan stagiairs een mooie 

gelegenheid.´ 

‘Bijzonder om te zien hoe vrijwilligers 
zich allemaal inzetten.’

Tara Sonnenschein liep vorig school-

jaar ‘maatschappelijk stage’ in de 

Heilig Hartparochie. Een leuke 

ervaring, zegt de leerlinge van 6 VWO 

er nu over. Het interessante was dat ik 

een kijkje achter de schermen mocht 

nemen. Er bleek veel meer te doen 

dan alleen kerkdiensten op zondag. Ik 

begreep van veel andere leerlingen dat 

ze vaak dezelfde activiteiten deden op 

hun stageplek maar bij de kerk zat er 

veel diversiteit in wat ik te doen kreeg. 

Het leukste vond ik het om de kinde-

ren te helpen bij het maken van de 

palmpaasstokken.’

‘‘Op mijn stageplek kreeg ik een 

warm onthaal en werd ik heel open 

benaderd. Ik leerde veel verschillende 

mensen kennen: vrijwilligers, jong en 

oud. Dat vond ik wel bijzonder, om 

te zien hoe vrijwilligers zich allemaal 

inzetten. Ik kan niet echt iets specifieks 

aanwijzen dat ik geleerd heb, maar ik 

heb zeker weer wat bijgeleerd op het 

gebied van het omgaan met mensen. 

Als medescholieren mij zouden vragen 

of het wel wat is om bij een kerk stage 

te lopen, zou ik zeggen dat ze het ge-

woon moeten doen!´

‘Look around you!’
Het bisdombureau van Rotterdam wil parochies graag 

stimuleren om na te denken over de mogelijkheden om 

stageplaatsen te creëren. In het voorjaar van 2011 (dus 

ruim voordat het nieuwe schooljaar begint!) willen we 

onder het motto ‘Look around you!’ twee bijeenkomsten 

over maatschappelijke stage aanbieden, ter plekke bij 

u in het cluster. Daarbij zal een ‘ervaringsdeskundige’ 

informatie verschaffen, maar valt ook een workshop te volgen, toegespitst op 

uw eigen situatie.

De eerste bijeenkomst voor bestuursleden, pastoraatgroepen en geïnteres-

seerde vrijwilligers gaat over de ontwikkeling van een stageprogramma: welke 

activiteiten en welke werkgroepen zijn geschikt? De tweede bijeenkomst is voor 

potentiële coördinatoren (contactpersonen) en begeleiders in de parochie en 

gaat dieper in op de inhoudelijke invulling van de stage: doelen, eisen vanuit 

de school, eindevaluatie met de jongere over de opgedane ervaringen.

Hebt u belangstelling voor ‘Look around you’? Laat het ons weten! Het is de 

bedoeling om voorafgaand aan de twee bijeenkomsten een voorbereidend 

gesprek te plannen met pastoraal team en bestuursleden, zodat ons aanbod 

zoveel mogelijk ‘op maat’ kan zijn. 

Meer over Look around you! kunt u te weten komen via ondergetekende. 

T: 010-4148213 of E: l.stalmeier@bisdomrotterdam.nl. Ook de site  

www.kerkenstage.nl verschaft veel informatie. De brochure Maatschappelijke 

stage te verkrijgen via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. 

T: 010-2815171

LIESBETH STALMEIER, MEDEWERKER PASTORALE DIENSTVERLENING

‘Als je als parochie in de wijk en stad present wilt zijn 
en midden in de maatschappij wilt staan, is het plaats 
bieden aan stagiairs een mooie gelegenheid.´ 

Stagaire Silvio hielp afgelopen jaar bij de 

Kerstlichtjestocht

Tara Sonnenschein


