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VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD
Gebruik van dit materiaal zonder nadrukkelijke toestemming van De Publieke Zaak is ten strengste verboden

CoolSociety is een initiatief van De Publieke Zaak en biedt een
compleet programma voor maatschappelijke stages in het vmbo

CoolSociety sluit aan bij de waarden van De
Publieke Zaak

▪ Zinvolle stages die passen bij de passie, talenten en ▪ Gericht op actief burgerschap: CoolSociety
motiveert leerlingen zichzelf te ontwikkelen en zich
in te zetten voor de maatschappij
▪ Non-concurrentie: CoolSociety voorziet in een
lacune in de onderwijsmarkt door een volledig
programma aan te bieden voor een doelgroep die
dat het meest nodig heeft
▪ Not-for-profit: CoolSociety heeft geen commercieel
oogmerk
▪ Kwaliteit: CoolSociety gebruikt alleen de beste
leermaterialen en zorgt voor effectieve stages
▪ Synergie: CoolSociety bouwt voort op De Slinger
Jongeren, een succesvol programma voor
maatschappelijke stages in het mbo
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capaciteiten van de individuele leerlingen
▪ Inbedding in het onderwijscurriculum door een
gedegen voorbereiding op de stage
▪ Kwalitatief hoogwaardige leermaterialen die
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen
▪ Ruimte voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling
▪ Intensieve begeleiding door coaches uit het
bedrijfsleven en stagiairs van mbo- en hboopleidingen
▪ Een community van maatschappelijk actieve
scholieren rond de website en events van
CoolSociety
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CoolSociety is een compleet programma voor
maatschappelijke stages voor vmbo-leerlingen in
steden

CoolSociety richt zich op vmbo-leerlingen in steden

Waarom specifiek
vmbo?

▪ Vanaf schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
als maatschappelijke stage vrijwilligerswerk doen

▪ Door een maatschappelijke stage maken leerlingen kennis met voor hun
▪

▪ Vmbo-leerlingen zijn van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs het minst
▪

vertrouwd met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stages hebben meer effect
naarmate kinderen vrijwilligerswerk minder van huis uit meekrijgen
Vmbo-leerlingen vinden moeilijker dan andere leerlingen een stageplek doordat ze
– Tijdens hun maatschappelijke stage jonger zijn dan havo- en vwo-leerlingen en
minder verantwoordelijkheid aankunnen. Hierdoor
▫ Hebben ze niet het organisatievermogen om zelf een stage te zoeken
▫ Zijn ze minder gewild bij stageaanbieders
– Een beperkt netwerk hebben en beperkte hulp van thuis krijgen
Vmbo-leerlingen hebben intensievere begeleiding nodig om hun maatschappelijke
stage succesvol te maken

CoolSociety is een
programma voor
maatschappelijke
stages voor de
doelgroep die dit
het meest nodig
heeft: vmboleerlingen in
steden

▪ In steden wordt minder vrijwilligerswerk gedaan dan in landelijke gebieden
▪ In steden zijn vooralsnog minder geschikte stageplekken dan in landelijke
gebieden

▪ In steden zijn sociale netwerken minder sterk waardoor leerlingen moeilijker
aan stageplaatsen komen

| 2

Printed

▪

Waarom juist in
steden?

onbekende kanten van de maatschappij
Een maatschappelijke stage maakt leerlingen enthousiast voor het doen van
vrijwilligerswerk en vergroot hun maatschappelijke participatie
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Waarom een
programma voor
maatschappelijke
stages?

Bij CoolSociety doen leerlingen zinvolle én leuke stages
die ze hun hele leven niet meer zullen vergeten

Lekker
belangrijk …
www.coolsociety.nl

Nederlandse conversatieles
geven aan inwoners van je
eigen stad die niet goed
Nederlands spreken

www.coolsociety.nl

www.coolsociety.nl

Een cultureel festival
organiseren om
fondsen te werven
voor een goed doel

Wensen van terminale
patiënten in vervulling
laten gaan
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Lekker
belangrijk …
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Ouderen leren
sms-en en e-mailen

Lekker
belangrijk …

Lekker
belangrijk …
www.coolsociety.nl
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Om CoolSociety mogelijk te maken is uw hulp nodig
Financieringsbehoefte per jaar in EUR mln
Financieringsbehoefte
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In schooljaar 2015/16
▪ Is CoolSociety actief in de 21
steden in Nederland met meer dan
100.000 inwoners
▪ Nemen jaarlijks meer dan 8000
vmbo-leerlingen deel aan
CoolSociety
▪ Zetten meer dan 800 vrijwilligers
zich in voor CoolSociety
▪ Wordt CoolSociety gefinancierd uit
de rijksbijdrage voor scholen1

0,5
0,5

0,6

0,05
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Uitgaand van de rijksbijdrage per leerling voor maatschappelijke stage zoals gepland door het demissionaire kabinet. Door de val van het
kabinet is de toekomstige hoogte van deze rijksbijdrage nog onzeker
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Om CoolSociety mogelijk te maken is
een startkapitaal van € 500.000
nodig voor
▪ Ontwikkelen website
▪ Ontwikkelen leermaterialen
▪ Werven en trainen van coaches uit
bedrijfsleven
▪ Werven en trainen van begeleiders
van mbo- en hbo-opleidingen
▪ Opzetten van netwerken met
organisaties om geschikte
stageplaatsen te creëren
▪ Promotie van het programma in
betreffende steden
▪ Draaien van pilot CoolSociety in 3
steden met circa 300 deelnemers
in schooljaar 2010/11
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