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In deze brochure leest u alles over de burgerstage, 
die voor het eerst in september 2016 in een 
aantal scholen van de Stad Brussel werd 
georganiseerd voor leerlingen uit het 5de jaar 
middelbaar onderwijs. 

 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de Franstalige 
onderwijsinstellingen Lycée Henriette Dachsbeck; 
Athénée Marguerite Yourcenar; Institut Bischoffsheim; 
Athénée Léon Lepage; Athénée des Pagodes; Institut 
Diderot; Académie Royale des Beaux-Arts; Athénée 
Adolphe Max alsook de Nederlandstalige Anneessens-
Funck en Karel Buls opgenomen in het project.  

 

 

 

Burgerstage in het kort 
 

• Leerlingen uit het 5de middelbaar 

• Onbezoldigde prestatie 

• Min. 30 variabele uren 

• Buiten de schooluren 

• De burgerstage is geen werkstage noch een 

observatiestage. 
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1. De burgerstage in een notendop 
 
 

a. Waarom? 

 
Als Inrichtende acht, erkent de Stad Brussel de essentiële rol van 
het onderwijs in de uitbouw van een democratische, gelijkwaardige, 
solidaire en respectvolle samenleving. Onze scholen willen dat alle 
leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke burgers die in staat zijn bij te 
dragen tot de uitbouw van een democratische, solidaire, pluralistische, 
evenwaardige en open samenleving door hen objectiviteit, wederzijds 
respect en vrij, zelfstandig denken bij te brengen. 

 
Die objectieven en waarden maken deel uit van ons educatief project. 
In dat kader zetten onze onderwijsinstellingen allerlei activiteiten en 
initiatieven op het getouw om leerlingen verder te vormen rond 
verantwoordelijk en actief burgerschap, zodat ze kunnen opgroeien tot 
autonome, vrije, verantwoordelijke en solidaire burgers. 

 
We vertrekken vanuit het principe dat niemand als bewust burger 
wordt geboren. Dat wordt je pas door de ontmoeting met anderen, 
met uiteenlopende culturen, begrippen en visies. Rijkdom schuilt in 
diversiteit. Aansturen op kwalitatieve partnerships tussen scholen, de 
openbare sector en de non-profit sector is de beste manier om onze 
leerlingen met die diversiteit te laten kennismaken. 

 
Bovendien schetst het project een positief beeld van de jongeren die in 
staat zijn zich in te zetten, zich te engageren en voor iets te ijveren. Door 
het opzetten van ambitieuze partnerships geven we onze leerlingen de 
kans aan te sluiten bij dynamische en/of collectieve mobilisaties. 
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De burgerstage is dus bedoeld om: 
 

• hen te laten kennismaken met die beroepen die het verschil 
maken in de openbare sector of in sectoren met een openbaar 
karakter (vzw); 

 

• het maatschappelijk beeld ten aanzien van jongeren bij te 
sturen; 

 

• het gevoel van solidariteit te ontwikkelen; 
 

• sociale vaardigheden aan te scherpen en reële uitwisseling 
mogelijk te maken (in tegenstelling tot virtuele conversaties); 

 

• aan te tonen dat ieder individu op zijn of haar ieder niveau 
dingen kan veranderen; 

 

• actief deel te nemen aan de uitbouw van een meer tolerante, 
rechtvaardige en solidaire samenleving. 

 
 

b. Hoe? 

 
De burgerstage omvat minstens 30 uur vrijwilligerswerk buiten de lesuren 
door leerlingen uit het 5de middelbaar van onderwijsinstellingen in de 
Stad Brussel. 

 
De burgerstage wordt voor de meeste stagiairs hun eerste kennismaking 
op het terrein. Vanuit die ervaring zullen ze een actievere rol kunnen 
opnemen en zich een aantal praktijken kunnen eigen maken waarmee 
ze noch op school, noch binnen het gezin worden geconfronteerd. 

 
Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift 
dat hun CV een extra dimensie kan geven. 
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a. Met wie? 

 
De partnerinstellingen huldigen dezelfde waarden als die opgenomen 
in het educatief en pedagogisch project van de Stad Brussel, met name: 
humanisme, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, multiculturaliteit, 
enz. Door hun activiteiten op het terrein geven ze leerlingen de kans 
solidariteit uit te dragen. 
 
Onze partners voor de Nederlandstalige scholen 2022-2023 : 
 

AMADEOKOLLECTIF 
ARMONEA WOONZORGCENTRUM  
AU BORD DE L'EAU  
BAZART BRUSSEL 
BIBLIOTHEEK NEDER-OVER-
HEEMBEEK 
BIJ ONS 
BON VZW 
BOND BETER LEEFMILIEU 
BRAILLELIGA 
BROTHERS OF SOLIDARITY VZW 
BRUSSELLEER 
BRUSURF 
BRUZELLE 
BUURTWERK CHAMBÉRY 
BUURTWERK NOORDWIJK - LDC 
DE HARMONIE 
BUURTWINKEL 
CANAL IT UP 
CAVARIA 
CAW BRUSSEL HOBO 
CHIRO MUTSAARD 
DE DROOMBOOM 
FOYER VZW 
DE TRANSFORMISTEN VZW 
DE WEEG BRUSSEL 
DOUCHE FLUX 
FEDOS BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

FEMMA QUARTIER 
FMDO 
GC DE LINDE 
GC DE MARKTEN 
GC ESSEGEM  
GC HEEMBEEK-MUTSAARD 
GC KRIEKELAAR 
GC NEKKERSDAL 
GC NEKKERSDAL 
GC NOHVA 
GC VAARTKAPOEN 
GC DE LINDE 
GHBS KAKELBONT  
GLOBE AROMA 
GLOBELINK VZW 
GO! BASISSCHOOL KASTEEL BEIAARD 
HARENHEIDESCHOOL  
HET HUIZEKE 
HET PUNT VZW 
HOME VAN HELLEMONT 
HOOFDSTEDELIJKE KLEUTERSCHOOL 
KONINGIN ASTRID 
HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE 
SAMENHANG 
HUIZE SINT MONIKA  
JES VZW 
JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL 
JM BRUSSEL 
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JONG IN BRUSSEL 
JOODS MUSEUM 
KAKELBONTSCHOOL 
KASTEEL BEIAARD SCHOOL 
KENNISCENTRUM WWZ 
KLEUTERSCHOOL KONINGIN 
ASTRID 
KOREI VZW 
KUNST IN HUIS - KUNSTUITLEEN 
KUNSTACADEMIE  
KWB START TO BIKE 
LADDER'OP VZW 
LAGERE SCHOOL KONINGIN 
ASTRID  
LD3 
LEIDSTARSCHOOL 
LINKBRUSSEL 
MASEREELFONDS 
MIKS 
MOS 
NEDERLANDSTALIGE 
BIBLIOTHEEK LAKEN 
 

 

 
 
NET BRUSSEL 
OCMW BRUSSEL 
OKRA 
ONDER ONS 
OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUSSEL-
STAD 
ORBIT VZW 
PARCKFARM 
PETER BENOIT 
PIGMENT VZW 
POVERELLO 
ROOD KRUIS 
SONJA ERTEJEE  
SPEELPLEIN STAD BRUSSEL  
STAPSTEEN  
STRAATVERPLEGERS/INFIRMIERS DE 
RUE 
STUDIO GLOBO 
TAALKRIEBELS ONDERSTEUND DOOR 
GC NOHVA  
WORMS 
WWF 
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2. Waarom een stagiair opvangen? 
 
 

• Door het project kunnen leerlingen zich bewust worden van het 
belang van en de nood aan degelijke openbare dienstverlening, 
en het werk van openbare instellingen en verenigingen in de 
kijker zetten. In een tijd waarin alles in het teken staat van 
productiviteit, is het belangrijk aandacht te vragen voor 
beroepen en sectoren die essentieel zijn voor een goed geoliede 
samenleving. 

 

• De stage maakt een positieve kennismaking met uw instelling 
en uw activiteiten mogelijk buiten uw gebruikelijke netwerken 
om. Een stagiair die tijdens de stage geraakt wordt, kan die 
boodschap doorgeven aan vrienden, familie, het pedagogisch 
personeel van een instelling, enz. Op die manier doen we aan 
een nieuwe vorm van mobilisatie. 

 

• De ervaring binnen uw instelling kan er voor zorgen dat 
leerlingen zich tot uw sector geroepen voelen. 

 

• De integratie van een stagiair binnen uw team kan een nieuwe 
kijk op uw werk opleveren. De aanwezigheid van een stagiair 
kan, rekening houdend met de vaardigheden van de stagiair, 
ook een ondersteuning voor uw team betekenen. 
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3. De stage 
 

a. Omkadering: 

 
Als u een stagiair in uw instelling opvangt, betekent dat dat u aan 
het project wil meewerken en tijd wil vrijmaken om de stagiair te 
ondersteunen. De pedagogische omkadering veronderstelt begeleiding, 
hulp en advies van & aan de leerling. 

 
Naast de omkadering, veronderstelt de stage een zekere graad van 
zelfstandigheid, zodat de stagiair kan nadenken over de zin en de 
noodzaak van solidariteitsacties in het kader van activiteiten op het 
terrein. 

 
 

Elke omkadering van een stagiair vereist: 
 

• een ‘leermeester’  of ‘stagebegeleider’: het aanspreekpunt 
voor de leerling, de bemiddelaar tussen de instelling en de 
stagiair. 

• Een kaderovereenkomst: die bepaalt de verschillende 
aspecten van de samenwerking tussen uw organisatie en de 
Stad Brussel (zie voorbeeld in bijlage). 

• een burgerstagecontract: die vermeldt het voorwerp van de 
stage, de duur, de uren, de naam van de begeleider en 
diens gegevens, evenals de gegevens van de leerling en de 
verantwoordelijke leerkracht, en eventuele specifieke 
kenmerken van de stage. De overeenkomst wordt in 4 
exemplaren opgemaakt: 1 voor de school, 1 voor de ouders van 
de stagiair, 1 voor de Stad Brussel en 1 voor uw instelling. 

• de evaluatiecriteria van de stage. 
• de ontmoetingsmomenten met ruimte voor reflectie omtrent 

de daden en de aanwezigheid van de stagiair. 
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b. Beoogde vaardigheden 

 
 
Beoogde vaardigheden bij de leerling: 

 

• Actief meewerken aan een positieve uitbouw van de 
samenleving. 

 

• Zichzelf leren kennen (ontwikkeling van een kritische geest en 
uitdrukking van een eigen mening, verdedigen van een 
standpunt met respect voor dat van anderen, luisterbereidheid, 
open staan voor opmerkingen). 

 

• Zin voor verantwoordelijkheid hebben. 
 

• Een persoonlijke ethiek ontwikkelen (zich engageren en 
inzetten voor een project, zich de geobserveerde strategieën 
eigen maken en die linken aan theoretische begrippen als 
democratie, burgerzin, rechten en plichten, enz.). 

 
 
Vereiste vaardigheden bij de stagebegeleider: 

 

• De leerling tijdens het doorlopen van de stage adviseren en/of 
begeleiden. 

 

• Verbanden leggen tussen diens activiteiten en begrippen als 
‘rechten’, ‘plichten’, enz. 

 

• De structuur van de instelling toelichten. 
 

• Feedback kunnen geven. 
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c. Onthaal 

 
 

Het onthaal van de stagiair moet vóór diens komst worden 
voorbereid. Voorzie tijd om uw instelling, de waarden, de missies en 
de besluitvormingsorganen voor te stellen. Waarom zou u geen 
welkomstpakket samenstellen, met daarin het jaarrapport en de 
belangrijkste verwezenlijkingen van uw instelling? 
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Kernvragen die u zich moet stellen 
 

 

• Werd er een stagebegeleider aangeduid om de stagiair te ont- 
vangen? 

 

o Geeft die graag zijn of haar kennis en ervaring door? 

o Hoeveel tijd kan de betrokkene voor de stagiair uittrekken? 

o Zijn de doelstellingen van de stage duidelijk voor de stagebege- 
leider? 

 

• Werd er voor de stagiair een programma/planning opgemaakt 
met uit te voeren taken? 

 

o Werden de doelstellingen en prioriteiten in volgorde van 
belangrijkheid opgesomd? 

 

• Wordt de stagiair daadwerkelijk verwacht? 
 

o Heeft de stagiair een bureau en/of een computer nodig? Zo ja, 
zijn die beschikbaar? 

 

o Werden de dagen en uren afgesproken waarop de stagiair 
aanwezig moet zijn? 

 

o Kan de samenstelling van een onthaalpakket worden 
overwogen? 

 

• Werd een onthaalgesprek met de stagiair voorbereid? 
 

• Werd aan de toekomstige stagiair duidelijk uitgelegd wat er 
van hem of haar wordt verwacht? 
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• Kreeg de stagiair de kans om zijn of haar verwachtingen uit te 
spreken? 

 

• Zijn de taken die u aan de stagiair wil toevertrouwen geva- 
rieerd en/of uitdagend genoeg? 

 

Het delegeren van één enkele taak, van vage of weinig valorise- 
rende taken kan de motivatie van de stagiair aantasten en zijn of 
haar inzet verlagen. 

 

• Werkt u binnen een stabiel team? 
 

Een leuke sfeer binnen het team is belangrijk om nieuwe mensen te 
kunnen opvangen. 

 

• Gaan de andere leden van uw team akkoord? 
 

Hoe meer de stagiair zich een volwaardig lid van het team voelt, 
hoe meer hij of zij de stage als een verrijking zal ervaren. 
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4. De behoeften en verwachtingen van 

mijn instelling definiëren 

 
 

• Idealiter past het onthaal van de stagiair in een project van het 
Team. 

 

• De stagiair kan uw activiteiten ook blijvend ondersteunen. 
 

• Vereisen grote, specifieke evenementen bijkomende hulp van 
een stagiair? 

 

• Het is eveneens belangrijk om samen de periodes vast te leggen 
die misschien te druk worden om een stagiair correct te kunnen 
opvangen. 

 

 
 
 
 
 

 

Mijn eerste bedenkingen: 

 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
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5. Partner van de burgerstage worden: 
 

a. Een stagevoorstel indienen 

 
 

De behoeften variëren naargelang de sociale doelstelling van de 
instelling en naargelang de periodes in het jaar. Voor sommigen is 
extra hulp bij het verzamelen van gegevens welkom. Voor anderen 
is een extra kracht bij het onthaal een troef om de contacten 
met het doelpubliek te bevorderen. En zo zijn er nog tal van 
voorbeelden te bedenken! 

 
Een stagevoorstel omvat minstens één paragraaf waarin uw 
instelling wordt beschreven (werkdomein, aantal medewerkers, 
specifieke kenmerken, enz.), waarin de voorwaarden voor de 
stage (plaats, data en duur) worden vermeld en waarin de 
mogelijke taken van een stagiair (context, uit te werken 
acties, te halen doelstellingen, verantwoordelijkheden, enz.) 
duidelijk worden toegelicht. Vermeld zeker ook uw eigen 
gegevens! (Zie voorbeeld in bijlage) 
 
Deze informatie wordt in het voorziene formulier ingevuld. Om 
dit te verkrijgen neemt u best contact op met Manuela 
Rodriguez, Projectverantwoordelijke binnen het Departement 
Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel voor de 
Nederlandstalige scholen, manuela.rodriguez@brucity.education  

 
Als u dat nodig vindt, kan u een kandidatenprofiel voor stagiairs 
opstellen waarin u, bijvoorbeeld, melding maakt van specifieke 
kennis: vreemde talen, informatica, kennis van specifieke tools, 
kwaliteiten, knowhow, enz. 

 

. 

mailto:manuela.rodriguez@brucity.education
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b. Ontmoeting met de toekomstige stagiaire 

 
 

• Maak van dit moment, bij voorkeur de Beurs, gebruik om te 
peilen naar de motivatie van de stagiair. 

 
• Lijkt het gesprek voor u in orde? Vergeet niet om de 

stageovereenkomst in (4 exemplaren) te onderteke-
nen! Die is onmisbaar om de stage te kunnen organiseren. 

 

• Hou er rekening mee dat het niet mogelijk is om de 
leerlingen tijdens de les te ontmoeten. 

 

• Het is niet wenselijk dat leerlingen door hun ouders 
begeleid worden. 
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6. Maak een constructieve evaluatie 
 

Tijdens de burgerstage krijgen stagiairs de kans om nieuwe horizonten 
te verkennen. Om daar een zo verrijkend mogelijke ervaring van te 
maken, moet u in communicatie investeren. Formuleer de zwakke en 
de sterke punten van de stage. Een online evaluatieformulier is 
hiertoe voorzien op mijnburgerstage.be, bij het onderdeel «partners». 

 

7. Kan het project voor andere 

instellingen interessant zijn? 
 

 

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe openbare instellingen en 
verenigingen die dezelfde waarden huldigen als de Stad Brussel. Kent u 
andere potentiële partners? Speel ons de namen en contactgegevens 
gerust door! 

 

 

8. Nog altijd geen ideeën voor een stage? 
 

 

Neem geregeld een kijkje op mijnburgerstage.be. We voegen 
regelmatig suggesties, interessante publicaties en activiteiten, enz. 
toe. Heeft u andere ideeën in verband met het project rond 
burgerstages? Neem hiervoor gerust contact met ons op! 

http://www.mijnburgerstage.be/
http://www.mijnburgerstage.be/


 

 

 

 

9. Contact 
 

 
 

Leerlingen : educatief team 
 
Educatief team en de partners : de betrokken 
projectverantwoordelijken bij @Brucity.Education 
of per telefoon. 



 

 

Een stage aanbieden 

• Andersvaliden 

• Buurthuis 

• Cultuur 

• Jeugd 

• Kind 

• Medisch 

• Menstruatiearmoede 

• Milieu 

• Seksueel geweld 

• Senior 

• Sociaal 

• Sport 

• Vzw… 


