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Sociale cohesie en 

verantwoordelijkheid 

voor de samenleving 

 

 

Integratie - Nederlandse taalles voor allochtonen (bijvoorbeeld in 

buurthuis) 

- Fietsles voor allochtonen (bijvoorbeeld in buurthuis) 

- Begeleiding bij inburgering door met samen met allochtonen te 

gaan stappen, boodschappen doen e.d. 

- Maatje zijn voor een AMA (allochtone minderjarige 

asielzoeker) 

- Jeugdactiviteiten organiseren in het asielzoekerscentrum 

- Samen koken (met allochtonen, asielzoekers, ouderen, etc.) 

 

Ideeën uit het advies van de Nederlandse Taalunie: 
- Gesprekspartner zijn: veelal in de vorm van gesprekken in een 

1-op-1 situatie; maar ook in kleine groepjes, zeker bij 

inburgeraars die nog weinig beheersing van het Nederlands 

hebben 

- Taalmaatje zijn, gekoppeld aan activiteiten buiten de klas. De 

leerling gaat tijdens de stage met de inburgeraar ‘de boer op’. 

Denk bijvoorbeeld aan: naar de bank gaan, een bezoek aan het 

gemeentehuis, aan de VVV, aan de bibliotheek, de markt, reizen 

met het openbaar vervoer, enzovoort. 

- Samen optrekken: daarbij is sprake van taalvaardigheid 

gekoppeld aan uiteenlopende activiteiten. Jongeren trekken op 

met de inburgeraar, in het kader van bijvoorbeeld: 

.fietslessen 

.samen winkelen 

.computerlessen 

.sportactiviteiten 

.bibliotheekbezoek 

.uitgaansactiviteiten 

.museumbezoek 

.activiteit in de natuur 

.samen koken 

 

- Gast in de les zijn : jongeren kunnen af en toe worden uitgenodigd in 

de NT2/KNS-lessen voor een gesprek bijvoorbeeld: 

.over hun hobby’s 

.over hun sportprestaties 

.over hun leefwijze 

.over hun toekomstplannen 

 

- Organisator zijn: jongeren geven een helpende hand bijvoorbeeld bij 

inburgeringsfeesten, een inburgeringsceremonie, een manifestatie rond 

inburgering, uitgebreide inschrijvingsactiviteiten, diploma-uitreiking, 

etc. Enerzijds leert de leerling iets over inburgering in algemene zin 
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(wat betekent het, wat komt er kijken bij inburgering), anderzijds kan 

er sprake zijn van informele taalcontacten bij het rondleiden van 

personen, het ontvangen van gasten, etc. 

Wijken - Organiseren buurtactiviteiten (sport en spel, barbecue, 

buurtfeest, speurtocht, muziekfestiva) 

- Wijksportdagen of buurtspeeldag organiseren 

- Begeleiden van de avondvierdaagse 

- Project: houd je wijk schoon 

- Het verwijderen van graffiti uit de buurt 

- Buurtenquête houden en stappenplan maken voor de buurt 

- Een (achterstands)wijk adopteren en met een groep leerlingen 

gedurende hun maatschappelijke stage een steentje bijdragen 

aan de ontwikkeling van hun wijk. Een plan hiervoor maken en 

uitvoeren.   
- Politie helpen bij het veiliger maken van de wijk 
- Maak een buurtkrant 
- Activiteiten (bv voor ouderen)  in een buurthuis organiseren 

- Website maken bv voor buurthuis, wijkcentrum etc 

- Een sponsorloop organiseren ten bate van een goed doel 

- Kleding en spullen inzamelen in samenwerking met een goed doel 

- Helpen bij het veiliger maken van een fietsroute naar school 

- Politie helpen bij fietsverlichtingscontrole. In plaats van een 

bekeuring krijgen de aangehouden personen een gratis 

reparatie van de verlichting door de leerlingen 
- Ouderen helpen bij het grasmaaien of enkele keren per jaar 

met de voorjaars- en winterbeurt van hun tuin, het planten van 

bollen, etcetera.  

- Klussen dienst ( bv in de omgeving van de school) draaiend 

houden 

- Meehelpen bij de scouting  

- Het Rode Kruis als vakantiebegeleider assisteren 

Zorg 

 

 

 

Ouderen - Soep rondbrengen en een praatje maken in een 

verzorgingstehuis 

- Begeleiden ouderen naar soos, recreatie of kerk 

- Het maken van een herinneringsboek met een bejaarde. Digitaal 

met foto’s. 

- Het organiseren van een verwenmiddag voor oudere dames ( 

make-up en tutten) of een modeshow 

- Bewoners begeleiden bij een uitje ( bv bezoek aan een 

tentoonstelling, winkelcentrum, kerstmarkt, bioscoop, theater 

etc 

- Hond uitlaten/ honden uitlaatdienst draaiend houden  

- Wandelen met de bewoners 
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- Een praatje maken met/ bezoeken van de bewoners 

- Het organiseren van een verhalen- vertel- zingmiddag of 

muziekmiddag voor bejaarden 

- Bijzondere activiteiten organiseren en uitvoeren met de 

bewoners b.v.: 

* een concert, theatervoorstelling, musical- of dansvoorstelling 

* knutselactiviteiten: kaarten maken, kerststukjes maken, 

schilderen ( daarna tentoonstelling), digitale foto’s bewerken etc  

- Het opzetten van een boodschappendienst voor ouderen in de 

wijk van de school 

- Adopteer een opa of oma 

- Recreatieochtend begeleiden in een Joods (koosjer) 

verzorgingstehuis. Koffie schenken en praatje maken 

- Helpen in de keuken om wat extra’s te maken voor de bewoners 

- Assisteren bij het koffiedrinken 

- Café in een instelling runnen/assisteren of bv op een vaste 

middag openen 

- Assisteren bij de soos 

- Helpen in het winkeltje 

- Een eigen krantje voor het huis verzorgen 

- Bloemstukjes/kerstukjes maken en uitdelen gekoppeld aan een 

bezoekje 

Dak- en thuislozen - Hand- en spandiensten leveren op de dagopvang van dak- en 

thuislozen, praatje maken 

- Verzorgen maaltijd voor daklozen 

Ziekenhuis 

 
- Vervoeren  patiënten naar kerkzaal of andere activiteiten.  

- Wandelen met patiënten.  

- Bezoeken van patiënten die weinig bezoek krijgen.  

- Assisteren bij ontbijt en maaltijden. 

Specifieke doelgroepen 

 
- Huiskamerbegeleiding gezinsvervangend tehuis. Spelletjes 

doen, praatje maken, samen TV kijken 

- Begeleiden van kindervakantiekampen voor kinderen met een 

specifieke belemmering of hulpvraag (bijvoorbeeld ADHD, 

autisme, diabetes, obesitas) 

- Korte uitstapjes maken met jongeren die in een 

revalidatiecentrum aan het revalideren zijn na ziekte of 

ongeval (en op deze wijze gesteund worden bij de terugkeer in 

het sociale leven) 

- Begeleiden van activiteiten voor gehandicapten  

- Sporten met de bewoners ( bv voetballen met gehandicapten) 

 

Welzijn en sport 

 

 

Kinderen  - Speelgoed uitlenen bij speelveld in woonwijk, speel-o-theek 

- Activiteiten organiseren bij een speeltuinvereniging in woonwijk 

- PR plan maken en uitvoeren betreffende het opzetten en 

begeleiden van een wijkgerichte kinderraad 
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- Organiseren van een vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van 

een welzijnsstichting 

- Mede begeleiden (trainen, coachen en ondersteunen) van een 

groep waterbasketballers (sport voor mensen met een 

lichamelijke beperking) 

- Mede begeleiden van een voetbalteam, bijvoorbeeld het trainen 

van F-jes 

- Organiseren en uitvoeren van een mixsporttoernooi voor 

jongeren met een handicap 

- Organiseren van een disco voor jongeren met een handicap 

- Stappen met een gehandicapte jongere 

- Assisteren bij wandelen en dansen. Jongeren zonder fysieke 

beperking 

- Activiteiten voor kinderen organiseren( bv knutsel-, sport- en 

dansactiviteiten) in het buurthuis of een achterstandswijk 

- Allerlei activiteiten als begeleiden jeugd, meehelpen in kantine, 

organiseren feestavond 

- Sporten met gehandicapte kinderen ( bv zwemmen, voetballen 

of een paardrijdag organiseren) 

- Helpen bij het organiseren van sportevenementen 

- Assisteren bij grote sportevenementen: assistentie bij het 

parkeren, helpen bij de inschrijvingen, opbouwen en afbreken 

van start en finish, langs het parcours helpen of bij de 

verzorgingsposten 

-  (Wijk)sportdagen organiseren 

- Kindersportactiviteiten in een achterstandsbuurt organiseren 

- Het trainen van jongere sporters 

- Zwemmen met gehandicapten of (demente) bejaarden 

- Website voor de sportvereniging maken of verbeteren 

- Sportkrant uitgeven 

- Assisteren in de kantine van de sportvereniging 

 

 - Meehelpen op de oude basisschool , spelletjes, kopietjes maken, 

voorlezen, knutselen 

- Verzorgen van een spelletjesdag op een school voor moeilijk 

lerende kinderen 

- Het geven van een voorstelling of een dansclinic aan de 

leerlingen 

- Specifieke taken doen in de peuterspeelzaal, bijvoorbeeld: 

voorleesjuf, spelletjesmeester, liedjesjuf zijn, etc. 

- Schoonmaken van materiaal 

 

Groene 

maatschappelijke 

stages / Natuur en 

milieu 
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 - Wilgen knotten, snoeien, uitbaggeren, maaien etc. in een 

natuurgebied, 

- Duinonderhoud plegen 

- Met een groep vrijwilligers een cultuur historisch monument 

opknappen en onderhouden 

- In overleg met bewoners de tuin van een zorgcentrum 

beplanten en onderhouden 

- Aanleggen pluktuin bij tehuis voor demente bejaarden 

- Activiteiten voor Natuurbehoud/ landschapsbeheer 

- Assisteren bij de landelijke Boomplantdag, basisschool 

leerlingen begeleiden 

- Verhoogd bloembed maken voor gehandicapten 

- Adopteren van een (verwaarloosd) stuk bos, of groen in de 

omgeving 

- Helpen op een kinderboerderij met het verschonen van hokken 

en verzorgen van de dieren 

- Helpen bij sponsoracties om geld in te zamelen voor bedreigde 

diersoorten 

- PR/ Aandacht vragen voor het werk van bv de 

dierenbescherming 

- Kerststukjes/ bloemstukjes maken en deze uitdelen bv in een 

bejaardentehuis waarbij gesprekken met de bewoners 

plaatsvinden 

- Nestkastjes maken, plaatsen en controleren 

- Padden overzetten tijdens de paddentrek 

- Leerlingen van de basisschool begeleiden bij het onderhouden 

van hun schooltuin 

Kunst en cultuur 

 

 

 - Muziek maken met motorisch gehandicapte mensen 

- Schilderen met een groep dove kinderen in een cultureel 

centrum 

- Rondleidingen geven in het Spoorwegmuseum 

- Assisteren in de boekbinderij van een psychiatrisch ziekenhuis 

(praatje maken met cliënten, hand- en spandiensten) 

- Onderhoud oude kerken (Stichting Groninger of Friese kerken) 

- Onderhoud oude kerkhoven 

- Inschakelen bij open monumentendagen (in voorbereiding en 

uitvoering) 

- Uitvoeren theatervoorstelling in tehuizen of bij 

buurtactiviteiten 

- Assisteren bij musea, onderhoud, schoonmaak, rondleiden 

- Helpen bij kinderspelweken 

- Assisteren bij een cultureel centrum, opruimen, schoonmaken, 

klaarzetten, kopiëren,  begeleiden activiteiten. 

- Helpen bij het organiseren van een muziekuitvoering of 

toneelvoorstelling 
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- Voorlezen in de bibliotheek 

- Organiseren van knutsel- en dansactiviteiten voor kinderen  

- Het organiseren van activiteiten voor jonge kinderen tijdens 

vakanties 

- Helpen bij lokale straatmuziekfestivals of jeugdtheaterweken 

(bijvoorbeeld helpen bij de PR, folders uitdelen, etc.)  

- Vrijwilligerswerk voor de lokale radio of televisie omroep 

Techniek  

 - Kleine klussen in instellingen, als het ophangen schilderijen,  

- Rollators en rolstoelen repareren of servicebeurt geven, 

contact daarover met de eigenaars 

- Assisteren bij “Gebruikt gereedschap” een instelling die 

gebruikt gereedschap opknapt of herstelt voor derde 

wereldlanden 

- Klussen bij een toneelclub: timmeren, schilderen, maken 

coulissen,kostuums wassen e.d. 

- Allerlei activiteiten in kringloopwinkels, als opknappen spullen, 

inrichten winkels, herstel –en schoonmaakactiviteiten, verkoop 

 

ICT en electronica 

 

 

 - Mensen begeleiden bij het kennismaken met de computer 

- Computerles geven, ouderen leren omgaan met internet, e-

mailen aan (klein)kinderen ea, internetcafé een middag in de 

week draaiend houden 

- Computerles geven aan vluchtelingen (vrouwen) 

- Mobieltjestraining voor ouderen (basisgebruik mobiele 

telefoon) 

- Instellen zenders op televisie 

- Bemensen en helpen internetcafé zorginstelling 

- PR plan maken en uitvoering daarvan voor het trekken van meer 

bezoekers naar de website voor gehandicapte sporters 

- Cursus geven over het gebruik van de DVD speler, de CD speler 

en de computer 

- Opzetten van een actie voor “De arme kant van ….” om niet 

meer gebruikte elektronische apparaten (stofzuigers, 

wasmachines, TV’s, koffiezetapparaten etc.) in te zamelen en 

te verdelen onder mensen die op of onder het bestaansminimum 

zitten en ze hard kunnen gebruiken 

- Opzetten en onderhouden website vrijwilligersorganisatie 

Overige 

 

 

 - Voorlezen op een speciale school voor kinderen met een visuele 

beperking (blinden en slechtzienden) 

- Collecteren voor de Alzheimerstichting, Rode Kruis, Novib, Kon. 

Wilhelminafonds, Lilianefonds e.d 

- Organiseren van de lotenverkoop voor de jaarlijkse “Nationale 
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Loterij Cordaad” 

- Leerlingen van de basisschool of lagere klassen informeren over 

een goed doel en met hen een actie daarvoor opzetten 

- Organiseren van schrijfmiddagen voor Amnesty International. 

- Assisteren bij de voedselbank  

- Assisteren bij de lokale radio-omroep of de ziekenomroep 

- Helpen met sneeuwruimen in de buurt van de school 

- Actiedag organiseren of een bijdrage leveren aan een actiedag 

(bijvoorbeeld: op de Dag van het Vermiste Kind van het Rode 

Kruis met een groep leerlingen vergeet-me-nietjes uitdelen  

- Sinterklaas en zwarte Piet spelen voor school, wijk, kerk  

- Bestuursfuncties (LAKS, Jeugdkabinet e.d.) 

- Mentor zijn voor een leerling van een lagere klas (bijvoorbeeld 

vierde klasser met eerste klasser) 

 

Integreren 

schoolactiviteiten/MaS 

 

Combineren 

buiten/binnen school 
- Een schoolkamp combineren met maatschappelijke stage: 

- Kamperen op een eiland en daar allerlei klussen doen (helpen 

met bagage bij de boot, strand schoonmaken)  

- Helpen bij de druivenpluk 

- Koken voor daklozen , voorbereiden op school en uitvoeren op 

de plek. 

- Maken van een theatervoorstelling en deze uitvoeren op 

scholen en bij verzorgingsinstellingen 

- Deelnemen aan schoolraad, redactie schoolkrant 

- Duurzame relatie opbouwen met instelling of 

woningbouwcorporatie en daar allerlei maatschappelijke 

stageactiviteiten uitvoeren en daarnaast aan de instellingen 

ruimte bieden om activiteiten in de school te organiseren 

waarbij ook weer leerlingen assisteren. ( voorlichting, maaltijd, 

feesten) 

- Maken van materiaal bij een les en daarmee naar een 

basisschool gaan om iets te vertellen. ( techniekdoos bijv.) 

- Bolderkarren maken voor een kinderdagverblijf 

 

Diverse klussen in de 

school: 

 

- verzorgen van recepties in de school 

- aanbieden van een ‘knoppencursus’  aan belangstellenden 

- aanbieden van een ‘mobieltjescursus’ aan belangstellenden 

- opknappen en onderhouden van deuren, ramen, hokken, e.d. 

- opknappen van het plein 

- assisteren bij ouderavonden 

- verzorgen van rondleidingen door de school voor gasten 

- organiseren van een fancy fair 

- De website van de school verbeteren 

- Verantwoordelijkheid krijgen voor een deel van de schooltuin 

- Schoolfeest of schoolmusical organiseren 
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Kerken/MaS  

 - op bezoek bij ouderen, chronisch zieken 

- gezellige middag voor ouderen organiseren en verzorgen 

- feestelijke bijeenkomst organiseren 

- optreden met een (gelegenheids)koor in een verzorgings- of ziekenhuis 

- assisteren bij oppas- of kinderdienst 

- maken en bezorgen van Paas- of Kerstattenties 

- begeleiden van het kinderkamp 

- organiseren van een sportdag voor jongeren 
- helpen bij de kinderclub 
- de tuin van de kerk opknappen 
- helpen bij opknappen van het gebouw 
- meedraaien in de organisatie en de uitvoering van een musical 
- een kindermusical begeleiden 
- meedraaien in organisatie en uitvoering rommelmarkt voor het goede 

doel 
- meedraaien bij de Kerst- of Paasmarkt 
- website van de kerk verbeteren 
- verzorgen jongerenrubriek in kerkblad 
- meedraaien in `het inloophuis” 

- koken voor eenzamen/ dak- en thuislozen/ ouderen in de gemeente 

- Werken in bv een kindertehuis in het buitenland ( waar de kerk een 

relatie mee heeft) 
 


