
 
 
 

Motie 
 
De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 4 en 5 november 2008 
 
constaterende, dat 

• vanaf het schooljaar 2011/2012 de maatschappelijke stage verplicht onderdeel is van 
middelbare scholen; 

• scholieren tijdens hun middelbare schooltijd minimaal 72 uur maatschappelijke stage 
lopen; 

• leerlingen zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgen in de stage 
 
overwegende, dat 

• een maatschappelijke stage in de eigen woonomgeving de betrokkenheid bij de lokale 
samenleving kan versterken; 

• het daarom wenselijk is om maatschappelijke stages een eigen karakter te geven die past 
bij de dorpskernen van Wijdemeren; 

• jongeren zich door een maatschappelijke stage leren zich belangeloos in te zetten voor een 
ander; 

• met de maatschappelijke stages extra vrijwilligers beschikbaar kunnen komen voor 
sportverenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en andere 
welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties; 

• in Wijdemeren geen middelbaar onderwijs wordt aangeboden; 
• het wel van belang is dat jongeren die in Wijdemeren wonen en elders middelbaar 

onderwijs volgen, in hun eigen leefomgeving een maatschappelijke stage kunnen lopen; 
• regionale samenwerking bij de organisatie van maatschappelijke stages onontbeerlijk is om 

voldoende stageplaatsen te realiseren, om de matching goed te laten verlopen en om de 
kwaliteit te waarborden; 

• de gemeente vooral een aanjager is van samenwerking tussen leerlingen, aanbieders en 
scholen; 

• de gemeente zelf stageplaatsen kan aanbieden 
 
draagt het college op  

• in regionale samenwerking de bemiddeling vorm te geven; 
• er voor zorg te dragen dat jongeren uit Wijdemeren zoveel mogelijk een maatschappelijke 

stage in hun eigen leefomgeving kunnen lopen; 
• de middelen die de gemeente ontvangt uit de participatie-envelop via het gemeentefonds, 

die bestemd zijn voor maatschappelijke stage daarvoor te bestemmen; 
• voor het zomerreces van 2009 met een notitie naar de raad te komen waarin het college 

verslag doet van de vorderingen en zijn visie geeft op de maatschappelijke stage. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wijdemeren, 4/5 november 2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
CDA Wijdemeren 
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