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Opgave 4 Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage

tekst 15

Donner omarmt sociale dienstplicht jongeren
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Rotterdam - Minister Donner van
Justitie wil graag dat vooral jongeren
actiever deelnemen aan en meer
betrokken raken bij de samenleving.
De maatschappelijke participatie kan
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handen en voeten krijgen door een
sociale dienstplicht, die gemeenten voor
de jeugd kunnen regelen.
De bewindsman bracht dat zaterdag in
Rotterdam (oktober 2004) naar voren op
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de landelijke CDA-actiedag over Waarden en Normen. Een sociale dienstplicht is al langer een wens van het
CDA, de partij van de minister. Donner
verwees naar een uitspraak van de
vroegere Amerikaanse president John
F. Kennedy. Die riep jongeren op zichzelf af te vragen wat zij voor hun land
kunnen doen in plaats van zich af te
vragen wat hun land voor hen kan doen.
Kennedy richtte daarna een korps op
van jonge vrijwilligers die taken in de
samenleving gingen verrichten.
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Donner ziet allerlei vormen voor zich
waarbij jongeren zich nuttig maken voor
de maatschappij, al dan niet in een aaneengesloten periode. Bij een sociale
dienstplicht kunnen jongeren bijvoorbeeld taallessen geven, contacten hebben met en steun bieden aan mensen in
de bijstand, ouderen of gehandicapten
en zich bezighouden met buurtbeheer of
toezichthoudende taken hebben.
Gemeenten zouden die taken kunnen
coördineren. Hij is blij met experimenten
van scholen met maatschappelijke
stages. (…)

bron: http://www.nrc.nl/webcongres, 30 oktober 2004

tekst 16

MAATSCHAPPELIJKE STAGES OP STEEDS MEER SCHOLEN
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Vanaf 2007-2008 kunnen alle scholen in
het voortgezet onderwijs meedoen aan
het project maatschappelijke stages.
(...) De maatschappelijke stage is een
middel om leerlingen meer bij de
samenleving te betrekken. Dat kan op
veel manieren, bijvoorbeeld:
• voorlezen in een verzorgingshuis;
• koffieschenken in het ziekenhuis;
• internetles aan ouderen geven;
• een uitje organiseren voor verstandelijk gehandicapten.
Scholen kunnen kiezen of zij de stages
vrijwillig of verplicht aanbieden. Een
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maatschappelijke stage is een stage
voor scholieren, waarbij ze door het
doen van vrijwilligerswerk kennismaken
met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.
Waar reguliere stages vooral beroepsvormend zijn, hebben maatschappelijke
stages vooral karaktervorming tot doel.
Steeds meer beroepsopleidingen
bieden studenten de mogelijkheid een
maatschappelijke stage te doen, vooral
in het eerste jaar van de studie. Vaak
dienen de studenten dan vrijwilligerswerk te zoeken met een link naar hun
toekomstig beroep.

bron: persbericht van Min. van OC&W, mei 2005
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Opgave 4 Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage
Bij deze opgave horen de teksten 15 en 16 uit het bronnenboekje.
Inleiding
Het idee van een sociale dienstplicht voor jongeren duikt regelmatig op in de
publieke en politieke discussie. Onder andere oud-minister Donner van Justitie
(zie tekst 15) is voorstander van een sociale dienstplicht. Actueel is het
onderwerp ‘maatschappelijke stage voor jongeren’. In het verkiezingsprogramma
van het CDA uit 2006 is de term sociale dienstplicht vervangen door
maatschappelijke stage. Het kabinet-Balkenende II streefde ernaar dat 25
procent van de scholen in 2007 maatschappelijke stages aanbiedt aan de
leerlingen. Zie tekst 16.
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Lees tekst 15 en 16.
Leg uit dat onbetaald werken in het kader van een sociale dienstplicht dan wel
maatschappelijke stage ook valt onder het begrip arbeid.
Zie tekst 15.
Op een landelijke CDA-actiedag in oktober 2004 over Waarden en Normen
sprak de oud-minister van Justitie, Donner (CDA), zich uit voor een sociale
dienstplicht.
Op grond van welk christendemocratisch uitgangspunt zal oud-minister Donner
voor een sociale dienstplicht zijn geweest? Licht je antwoord toe met behulp van
een tekstfragment.
Zie tekst 16.
Je kansen op de arbeidsmarkt kun je beoordelen door te kijken of je voldoet aan
een aantal formele en informele criteria. Formele criteria zijn zaken als: heb je
de juiste leeftijd en heb je de juiste diploma’s. Informele criteria hebben te
maken met cultureel bepaalde eisen die werkgevers stellen. Een voorbeeld
daarvan is de vraag of iemand bereid is om prestaties te leveren.
Door een maatschappelijke stage kunnen jongeren leren om meer te voldoen
aan enkele informele criteria waardoor ze beter kunnen functioneren in een
baan. Wie dat goed leert, vergroot zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.
Geef twee andere voorbeelden van zulke informele criteria.
Zie tekst 15 en 16.
Werk vervult niet alleen belangrijke functies voor het individu, maar heeft ook
betekenis voor de samenleving als geheel. Voorstanders van maatschappelijke
stage / sociale dienstplicht wijzen daarbij op de positieve invloed die
maatschappelijke stage zou hebben op de sociale cohesie in de samenleving.
Leg uit hoe maatschappelijke stage / sociale dienstplicht de sociale cohesie kan
bevorderen. Maak in je antwoord eerst duidelijk wat met sociale cohesie wordt
bedoeld.
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