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1.Het college besluit tot het afsluiten van het convenant Maatschappelijke stages ingaande het
schooljaar 2011-2012 en de wethouder Onderwijs te machtigen tot ondertekening.

2.Het college besluit de Vrijwilligerscentrale Haarlem een subsidie te verlenen voor de
uitvoering van de functie van Makelaar Maatschappelijke Stages van
€ 158.000 voor 2011.

3.Het besluit is budgettair neutraal, want de baten voor het besluit voor 2011 bedragen € 158.000.
4.Betrokkenen ontvangen de beslissing daags na het besluit.
5.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL: Besluiten

Het college van Haarlem is bevoegd te besluiten over het afsluiten van convenanten en over
subsidieverzoeken op grond van de ASV.
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Onderwerp: Convenant Maatschappelijke Stages ingaande het schooljaar
2011-2012 en subsidie makelaarsfunctie 2011
Reg. Nummer: 2011/448621

1.Inleiding
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage wettelijk verplicht voor
alle instromers (nieuwe leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs (VO).
Het doel is om vanaf genoemd schooljaar alle nieuwe leerlingen van de VO
scholen aan de dan wettelijk verplichte stage van 30 uur (voor alle schooltypes) te
laten deelnemen.
In dit besluit wordt akkoord gegaan met het afsluiten van een convenant door de
gemeente met de schoolbesturen en de vrijwilligerscentrale(makelaarsfunctie).
De taken en verantwoordelijkheden van deze drie partijen worden in het convenant
vastgelegd, zodat duidelijk is wie waarop aangesproken kan worden.
Per school kunnen op basis van het convenant aanvullende
uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten, afhankelijk van de gevraagde
dienstverlening en de soort stages.

De taken van de gemeente (artikel 3 convenant) zijn:
 Stimuleren van scholen om de maatschappelijke stages te faciliteren en uit

te voeren
 Ontwikkeling, stimulering en versterking van de makelaarsfunctie van de

vrijwilligerscentrale
 Opdrachtverlening aan de stagemakelaar (vrijwilligerscentrale) om de

bemiddelingsfunctie van vraag en aanbod te vervullen
 Faciliteren en monitoren van de uitvoering door de stagemakelaar

2. Besluitpunten college

1.Het college besluit tot het afsluiten van het convenant Maatschappelijke stages
ingaande het schooljaar 2011-2012 en de wethouder Onderwijs te machtigen tot
ondertekening.

2.Het college besluit de Vrijwilligerscentrale Haarlem een subsidie te verlenen
voor de uitvoering van de functie van Makelaar Maatschappelijke Stages
van € 158.000 voor 2011.

3.Het besluit is budgettair neutraal, want de baten voor het besluit voor 2011
bedragen € 158.000.

4.Betrokkenen ontvangen de beslissing daags na het besluit.
5.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat

-Optimalisering van de uitvoering van de maatschappelijke stage om te
bewerkstelligen dat de leerlingen van het voortgezet onderwijs in 2011-2012 aan
de dan wettelijk verplichte stage van 30 uur kunnen deelnemen.

- Intensivering van de uitvoering van de maatschappelijke stages door alle partners
omdat leerlingen slechts hun schooldiploma kunnen behalen, indien zij de
maatschappelijke stage hebben uitgevoerd.

Collegebesluit
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- Stimulering van uitvoeren van vrijwilligerswerk in de toekomst door
jongeren te laten kennis maken met vrijwilligerswerk

4. Argumenten
Het betreft de uitvoering van de wettelijk verplichte invoering van maatschappelijke
stages voor alle nieuwe instromers op alle scholen van Voortgezet Onderwijs
ingaande het schooljaar 2011-2012.
Het convenant wordt afgesloten om de taken en verantwoordelijkheden van
gemeente, schoolbesturen en vrijwilligerscentrale vast te leggen.

In Haarlem zijn reeds vanaf 2007/2008-2009 pilots maatschappelijke stages
uitgevoerd.
De vrijwilligerscentrale voert de functie van stagemakelaar tussen de VO -scholen
en de maatschappelijke organisaties/stageaanbieders uit en ontvangt hiervoor van de
gemeente Haarlem een subsidie uit rijksbudget.
Het aantal maatschappelijke stageplaatsen is in 2010-2011 verder uitgebreid en
meer dan 100 maatschappelijke organisaties/stageaanbieders hebben leerlingen
kunnen plaatsen.
Alle VO scholen in Haarlem voeren in het lopende schooljaar de regeling uit.

5.Financiële paragraaf
Het rijk stelt aan de gemeente de middelen ter beschikking ten behoeve van de
makelaarsfunctie voor het realiseren van maatschappelijke stages.
De vrijwilligerscentrale is door de schoolbesturen en gemeente aangewezen als
stagemakelaar.
De vrijwilligerscentrale heeft de gemeente Haarlem over 2011 om een subsidie van
€ 158.000 verzocht. Voor 2011 is door de rijksoverheid dit bedrag beschikbaar
gesteld. Kostenplaats: 2412.4756.1190.
De Vrijwilligerscentrale heeft voor de uitvoering in 2011 een voorschot ontvangen.
De VO-scholen dragen naast de begeleiding die zij zelf aan de leerlingen moeten
geven, eveneens bij aan de door hen gevraagde uitvoering door de
Vrijwilligerscentrale uit het budget dat zij van de rijksoverheid ontvangen. Het
bedrag dat de scholen ontvangen is opgebouwd uit een bedrag per telleerling (€ 60),
die een maatschappelijke stage moet volgen.
In de wet- en regelgeving is niet voorzien in een vergoeding voor stageaanbieders.
Noch schoolbesturen noch gemeenten hebben hiervoor middelen beschikbaar
gekregen.

6. Kanttekeningen
Geen.

7. Uitvoering
De Vrijwilligerscentrale Haarlem (VWC) vervult voor de maatschappelijke stages
de functie van makelaar tussen VO-scholen en stageaanbieders/maatschappelijke
instellingen. Er zijn drie beroepskrachten werkzaam bij de Vrijwilligerscentrale.
In het Platform Maatschappelijke stages, waarin de scholen, vrijwilligerscentrale,
stageaanbieders en de gemeente vertegenwoordigd zijn wordt met de beschikbare
middelen van het rijk ernaar gestreefd om alle stappen te zetten de aanpak te
optimaliseren.
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Hierbij wordt ook afgestemd met de scholen voor wat betreft het realiseren van
beroepstages voor de leerlingen van VO-scholen. Er wordt eveneens
samengewerkt met de regiogemeenten, zodat veel jongeren die in Haarlem op
school zitten de maatschappelijke stage in hun eigen woonplaats kunnen lopen.

Het college van burgemeester en wethouders

Bijlagen
Convenant maatschappelijke stages ingaande schooljaar 2011-2012
.
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Convenant Maatschappelijke Stages ingaande 2011-2012
Haarlem

Convenantpartners komen het volgende overeen:

De schoolbesturen:

De Dunamare Onderwijsgroep, vertegenwoordigd door dhr. A.J. Strijker

De Stichting Iris, vertegenwoordigd door mw. G.H.H. Vaes

Het Stedelijk Gymnasium, vertegenwoordigd door mw. Z. Kwint

Het Mendelcollege, vertegenwoordigd door dhr. H.A. Nijdeken

Het Kennemer Lyceum, vertegenwoordigd door dhr. A.H.J. van Gessel

Het Sancta Maria, vertegenwoordigd door mw. E. Visbeen

De Schakel, vertegenwoordigd door mw. C.Kors

De Rudolf Steiner school, vertegenwoordigd door dhr. J.H.M. Reckman

De gemeente Haarlem, vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs, dhr. J. Nieuwenburg

en

De stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem, vertegenwoordigd door mw. M. Lodeweegs.

Overwegende dat:
 convenantpartners hun taken en verantwoordelijkheden willen vastleggen in een

convenant om een eenduidige aanpak te creëren;
 de rijksoverheid de Wet Maatschappelijke stages met ingaande van het schooljaar

2011-2012 invoert;
 convenantpartners de wet- en regelgeving aangaande de maatschappelijke stages

zorgvuldig willen uitvoeren;
 convenantpartners de visie delen dat jongeren via maatschappelijke stage kennis

maken met het vrijwilligerswerk en hierdoor de uitvoering van vrijwilligerswerk ook
in de toekomst willen stimuleren;

 convenantpartners ervoor zorg dragen dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alle
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs maatschappelijke stage kunnen lopen
(inbedding).

Komen overeen:
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Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit convenant wordt verstaan onder:

a. Maatschappelijke stage: stage gericht op het verwerven van vaardigheden ten behoeve
van het functioneren in de maatschappij, bestaande uit onbezoldigde
vrijwilligersactiviteiten, niet zijnde een buitenschoolse praktijkcomponent van een
leer-werktraject.

b. Stagemakelaar: de functie van bemiddeling tussen vraag van de school/jongere en
stageplekken bij aanbieders.

c. Platform:overlegorgaan van de stagemakelaar, een representatieve
vertegenwoordiging van scholen, stageaanbieders en de gemeente.

d. Non-profit organisatie: een organisatie, die geen winstoogmerk heeft.
e. Werkprotocol: een per school af te sluiten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 2 Doel
Doel van dit convenant is om taken en verantwoordelijkheden van de drie betrokken
convenantpartners helder vast te leggen teneinde te bewerkstelligen dat jongeren in het
Voortgezet Onderwijs een maatschappelijke stageplek wordt geboden.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden en samenwerking
1.De scholen in het Voortgezet Onderwijs zijn eindverantwoordelijk voor de

maatschappelijke stages.
De scholen hebben de volgende taken:

- implementatie van de maatschappelijke stages in het onderwijsprogramma en publicatie in
het schoolplan/de schoolgids

- het voorbereiden van jongeren op de maatschappelijke stage
- het begeleiden van jongeren voor en tijdens de uitvoering van de maatschappelijke stage
– het evalueren van de maatschappelijke stage

2.De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, stimulering en versterking van de
makelaarsfunctie in haar gemeente. De gemeente heeft de volgende taken:

- stimuleren van scholen om de maatschappelijke stages te faciliteren en uit te voeren
-opdrachtverlening aan de stagemakelaar om de bemiddelingsfunctie van vraag en aanbod te
vervullen

-het faciliteren en monitoren van de uitvoering door de stagemakelaar

3. De stagemakelaar is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de
makelaarsfunctie in opdracht van degemeente. De prestatieafspraken worden vastgelegd in
een prestatieplan van de stagemakelaar en een beschikking van de gemeente.
De stagemakelaar heeft de volgende taken:

- het bemiddelen van jongeren naar maatschappelijke stageplekken;
- het werven van maatschappelijke stageplekken;
- het verstrekken van informatie over de regeling maatschappelijke stages aan non-profit

organisaties;
- het bieden van deskundigheidsbevordering voor begeleiders van maatschappelijke stages
- de regionale jaarplanning
- op verzoek van scholen: het verlenen van aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld het

begeleiden van jongeren en de implementatie van een digitaal matchsysteem
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4. Vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente en de stagemakelaar werken met
stageaanbieders samen in het Platform Maatschappelijke stages, dat eenmaal per twee
maanden bijeen komt.

5. Scholen bepalen zelf of en hoe zij gebruik willen maken van de stagemakelaar en hoe zij de
stages willen organiseren, rekening houdend met de jaarplanning en verdere afspraken in
dit convenant.

6. Scholen bepalen in overleg met de stagemakelaar welk deel van de maatschappelijke stages
zij zelf willen uitvoeren en welk deel zij in samenwerking met de stagemakelaar willen
doen. Tussen de school, de stagemakelaar en de stageaanbieders wordt een werkprotocol
opgesteld om de stageafspraken per school voor de uitvoering vast te leggen.

Artikel 4 Doelgroepen en aanbod
1.Dit convenant betreft de doelgroep jongeren in de gemeente Haarlem. Er wordt regionaal

afgestemd met regio gemeenten, de scholen en stageaanbieders ten aanzien van het
vervullen van een maatschappelijke stage van de jongere in zijn/haar woonplaats.

2.Dit convenant heeft betrekking op de schoollocaties in Haarlem en omgeving.

Artikel 5 Financiële afspraken partijen
1.De schoolbesturen betalen maximaal een bijdrage ad € 3500,- per jaar per school indien die

gebruik maakt van de stagemakelaar voor bemiddeling van maximaal 150 leerlingen,die een
maatschappelijke stage moeten uitvoeren.
Hierbij is uitgangspunt het totaalbedrag van 4 jaar x € 60 per telleerling op grond van de
Wet Maatschappelijke Stage in het Voortgezet Onderwijs,dat de school ontvangt.

2.Indien de rijksoverheid een indexering op dit bedrag toepast, wordt deze indexering
eveneens gehanteerd.

3.Indien gebruik wordt gemaakt van het aanvullende dienstenpakket van de stagemakelaar,
worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de scholen voor een door partijen
nader overeen te komen bedrag.

3.De gemeente stelt jaarlijks het bedrag dat zij van de rijksoverheid ontvangt beschikbaar aan
de stagemakelaar onder door de gemeente te stellen subsidievoorwaarden op basis van een
prestatieplan van de stagemakelaar.

Artikel 6 Evaluatie
1. De uitvoering van het convenant wordt na een jaar geëvalueerd door convenantpartners.
2. De evaluatie wordt voorbereid door convenantpartners in het Platform.

Artikel 7 Ingangsdatum en looptijd
1.Dit convenant treedt in werking vanaf het schooljaar 2011-2012 en wordt aangegaan voor

de duur van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs.

2.Elke convenantpartner kan het convenant met in achtneming van een opzegtermijn van drie
maanden gemotiveerd tussentijds schriftelijk opzeggen, indien een verandering van
omstandigheden hiertoe aanleiding geeft.

3. De overige convenantpartners beraden zich op de gevolgen van een opzegging voor hun
positie.
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Artikel 8 Geschillen
1.Convenantpartners hebben ieder een inspanningsverplichting om binnen de werkingssfeer

van dit convenant eventuele geschilpunten op te lossen.

2.Indien een geschil niet kan worden geregeld, wordt arbitrage toegepast.

Artikel 9 Toetreding
Andere schoolbesturen of scholen kunnen na instemming van de convenantpartners en met in
acht neming van de geldende wet/ en regelgeving toetreden tot dit convenant.

Aldus overeengekomen

te Haarlem op 8 december 2011

Namens de schoolbesturen:
Dunamare Onderwijsgroep
dhr. A.J. Strijker

De Stichting Iris
Mw. G.H.H. Vaes

Het Stedelijk Gymnasium
Mw. Z. Kwint

Het Mendelcollege
dhr. H.A. Nijdeken
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Het Kennemer Lyceum
Dhr. A.H.J. van Gessel

Het Sancta Maria
Mw. E. Visbeen

De Schakel
Mw. C. Kors

De Rudolf Steiner school
dhr. J.H.M. Reckman

Namens de gemeente Haarlem,
wethouder dhr. J. Nieuwenburg

Namens de Vrijwilligerscentrale Haarlem
Mw. M. Lodeweegs


