De verplichte maatschappelijke stage

‘Het verbreedt
hun horizon’
Ouderen helpen met computerles, fluiten bij de F-jes,
hokken uitmesten in het asiel of wandelen met gehandicapten. Alle leerlingen die dit schooljaar voor het eerst
naar het voortgezet onderwijs gaan, moeten tijdens
hun schoolloopbaan 72 uur onbetaald aan de slag in de
samenleving. Veel scholen hebben het afgelopen jaar al
in beperktere vorm zo’n maatschappelijke stage ingevoerd. “Er gaat een wereld voor leerlingen open.”
Tekst Eva Prins Beeld Joost Grol
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gen voor hun maatschappelijke stage naartoe
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tijd te bereiden. De vriendinnen zijn inge-
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