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Nieuwsbrief maatschappelijke stage nr. 20 
Namens het team maatschappelijke stage willen wij u hartelijk danken voor uw inzet en de positieve 
berichten betreffende het afgelopen jaar. Wij kijken terug op een goede samenwerking en zetten deze 
graag volgend jaar met u voort. 

 

Een van de grootste maatschappelijke stagebieders is Schagen On Ice. Het leek ons daarom leuk om 
Arjo Roozing, stagebegeleider en een leerling die bij hem heeft stage gelopen te interviewen. 
 
 
Schagen On Ice elk jaar een kleine 160 vrijwilligers nodig 
Arjo is eigenaar van kledingzaak Jan Rozing Mannenmode, een begrip in Schagen. In 1936 startte zijn 
opa hier de eerste kledingzaak, zijn vader nam het later over en nu zwaait Arjo de scepter. Naast deze 
kledingzaak is Arjo een van de drijvende krachten van Schagen On Ice. 

 
Wie organiseert Schagen On Ice? 
Arjo: Het wordt al jaren georganiseerd door de stichting Schagen On Ice deze Stichting heeft als doel 
bij zoveel mogelijk mensen in Schagen en omstreken de ijssport te promoten. De stichting organiseert 
het samen met de hulp van veel vaste en elk jaar een groot aantal nieuwe vrijwilligers. Wij slagen hier 
goed in, getuige het feit dat jaarlijks zo n 15.000 bezoeken worden afgelegd op de ijsbaan. De organi-
satie draait volledig op vrijwilligers, elk jaar hebben we er een kleine 160 nodig. Iedereen die bij de or-
ganisatie van Schagen on Ice betrokken is doet dit geheel vrijwillig. 
 
Welke taken heb je allemaal gehad binnen de organisatie van Schagen On Ice? 
Arjo: Aanvankelijk was ik ook bezig met het binnenhalen van de sponsors, was penningmeester en re-
gelde ik alle vrijwilligers. Met het drukker worden van mijn gezin werd dit hele takenpakket teveel. 
Momenteel houd ik me vooral bezig met het binnenhalen en indelen van de vrijwilligers. Daarnaast zit 
ik nog steeds in het bestuur van Schagen On Ice. 
Ieder jaar moeten er dus zo’n 160 vrijwilligers worden gezocht en ingedeeld, geen sinecure om dat 
voor elkaar te krijgen.  
 
Hoe regel je dit om in december, als je het druk genoeg hebt in jouw modezaak, dit toch allemaal voor 
elkaar te krijgen? 
Arjo: Het draait allemaal om een goede voorbereiding, midden in de zomer starten we met de eerste 
werkzaamheden voor Schagen On Ice. In december moet alles goed op de rit staan om toch voldoende 
tijd vrij te kunnen maken voor mijn winkel. We hebben ongeveer 130 vrijwilligers die moeten worden 
ingedeeld, daarnaast hebben wij nog 30 stagiaires van het Regius College die komen helpen. Een aan-
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tal jaren geleden heb ik daar een softwareprogramma voor ingericht Dit was een hele klus. Het levert 
nu heel veel op. Vrijwilligers kunnen zich via dit programma aanmelden voor een bepaalde klus. Vanaf 
de stagemarkt in september op het Regius College ben ik al bezig met een opstellen van de schema’s 
voor de vrijwilligers. Deze stagemarkt is ons een mooi startmoment om weer vol aan de slag te gaan 
met Schagen On Ice. Eigenlijk hebben wij nooit problemen om het vrijwilligersschema gevuld te krij-
gen. Wanneer het niet lukt om dit voor elkaar te krijgen zijn er altijd wel mensen die na een telefoontje 
deze taak op zich willen nemen. 
 
Hoe verloopt de samenwerking met het Regius College? 
Arjo: Hier zijn we heel tevreden over, het is met name heel fijn dat we af en toe contact hebben met 
één van de coördinatoren. De stagemarkt in september ervaren wij als heel waardevol. Binnen een 
week na de stagemarkt zijn de meeste stageplaatsen bij ons al gevuld. De ervaring leert ook dat we 
dan de meest enthousiaste mensen hebben. Een snelle communicatie met de leerlingen vinden wij ook 
heel belangrijk, een leerling die zich heeft aangemeld moet snel weten of hij bij ons kan stage lopen en 
wanneer. Voor de leerlingen is het ook heel duidelijk wanneer zij klaar zijn met hun stage. Af en toe 
meldt zich later nog wel eens een stagiaire aan, maar met name met deze leerlingen hebben wij over 
het algemeen minder positieve ervaringen. Door het strakke schema bij ons ervaren wij ook weinig 
problemen met stagiaires. Het gebeurt zelfs wel eens dat stagiaires het jaar erop uit eigen beweging 
terugkomen om weer te kunnen helpen. 
 
De maatschappelijke stage is officieel niet meer verplicht, vind jij dat het Regius even goed door moet 
gaan met de stage? 
Arjo: Absoluut, ten eerste is het voor de organisatie van Schagen On Ice belangrijk en daarnaast is het 
heel leerzaam voor kinderen van 14/15 jaar. Zijn leren mensen te woord staan, behulpzaam te zijn 
naar mensen toe en zij voelen zich gewaardeerd. Als ik na afloop de evaluatieformulieren doorlees zie 
ik vooral hele positieve antwoorden. Veel leerlingen begonnen met enige tegenzin, maar vonden de 
stage achteraf heel leuk. Het beste is leerlingen uit de derde klas stage te laten lopen, op deze leeftijd 
kun je ze toch wat meer laten doen. Wel zorgen wij ervoor dat er altijd minimaal 2 volwassen op de 
baan zijn om in geval van nood te kunnen bijspringen of als de leerlingen niet precies weten wat er 
moet gebeuren. 
 
Wat voor taken krijgen onze leerlingen? 
Arjo: Er is een draaiboek voor de leerlingen waarin staat wat ze allemaal moeten doen. Zij verlenen al-
lerlei hand en spandiensten rondom de ijsbaan. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en innemen 
van de schaatsen en zij bemensen de koek- en- zopie-stand. Verder moeten zij de baan netjes hou-
den en zorgen dat het ijsschaafsel af en toe verwijderd wordt. Al met al zorgen zij dat alles op de baan 
goed verloopt.  
 
Heb jij nog adviezen voor het Regius College t.a.v. de maatschappelijke stage? 
Arjo: Ga er vooral mee door! Het is voor ons heel belangrijk dat er voldoende vrijwilligers komen. Via 
de maatschappelijke stage ervaren veel leerlingen dat vrijwilligerswerk ook heel leuk kan zijn. Verder is 
het bijzonder leerzaam voor ze. Ook de leeftijd waarop ze nu stage lopen is heel geschikt. Een 15-
jarige kun je veel meer laten doen dan iemand van 13 jaar. Verder vinden wij contact met Regius Col-
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lege heel prettig en is de stagemarkt een hele goede aftrap voor ons. Kortom doorgaan met een maat-
schappelijke stage! Het is ook goed maatschappelijke organisaties de school binnen te halen. 
 
 
Maudy Mol uit 3T2 heeft stage gelopen bij Schagen On Ice 
 
Hoe kwam- je aan de stageplek? 
Maudy: ik had gehoord van mijn vriendin dat het een leuke stage is. Ik heb wel op de stagemarkt geke-
ken, maar later pas besloten daar stage te gaan lopen. Ik was de laatste die deze stageplaats had ge-
kozen en ik kon gelukkig wel stage lopen. Ik heb er geen spijt van gehad, het was een hele leuke sta-
geplek. Het was gezellig en heb op rustige momenten wel eens de tijd gehad om zelf even te schaat-
sen. 
 
Wat voor taken moest je allemaal uitvoeren? 
Maudy:  de belangrijkste taak was het uitdelen en innemen van de schaatsen. We moesten er ook voor 
zorgen dat alle schaatsen weer netjes op maat werden opgeborgen. Mensen helpen is ook heel belang-
rijk. Ik heb nog een keer naar een huis moeten bellen, omdat een klein meisje in haar broek had ge-
plast. 
 
Zou je anderen deze stageplaats ook aanraden? 
Maudy: absoluut, het is gezellig en alles wordt goed en snel geregeld. Je weet wat je moet doen. Ook is 
het in vrij korte tijd afgerond (de baan was 5 weken open). Met de kerst stage lopen vond ik geen pro-
bleem.  
 
Moet de school doorgaan met de maatschappelijke stage? 
Zeker, het is leuk om te doen en je leert er ook van, zoals het helpen van mensen. Ik heb deze stage-
plaats het hoogste waarderingscijfer gegeven dat mogelijk was, namelijk een 5 (op een vijfpunten-
schaal) Volgend  jaar ga ik waarschijnlijk weer even kijken bij Schagen On Ice. Ik heb wel geleerd dat 
vrijwilliger zijn heel leuk is. Misschien ga ik later ook wel vrijwilligerswerk doen. 
 
Tot slot 
 
Vindt u het prettig om contact met ons te hebben met betrekking tot het nieuwe schooljaar 
of om gewoon eens te overleggen, dan kan dit natuurlijk altijd. Stuurt u alstublieft een 
e-mail, dan zal één van onze coördinatoren u zo snel mogelijk benaderen. 
 
Op woensdagmiddag 18 september 2019 wordt er weer een MAS markt georganiseerd in 
de nieuwe kantine van de Oranjelaan. 
Ongeveer 500 leerlingen zullen deze markt gaan bezoeken en het is voor u een prima 
gelegenheid om alvast vrijwilligers te werven voor diverse klussen, acties, goede doelen etc. 
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Op deze manier brengt u uw organisatie al direct in de belangstelling. 
U ontvangt binnenkort van ons een google-formulier, via dit formulier kunt u zich opgeven. 
 
 
Vakantieregeling 2019-2020 
Herfstvakantie : maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020 
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020 
Meivakantie: woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag : maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie : maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020 


