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Opgave 3 
 

Sociaal jaar 
Regelmatig duiken er plannen op jongeren na het voortgezet onderwijs, enige tijd in de zorg 
te laten werken. Een organisatie stelt een ‘sociaal jaar’ voor: jongeren hebben het recht, niet 
de plicht, na het voortgezet onderwijs een jaar te werken bij een zorginstelling voor 
bijvoorbeeld ouderen. De organisatie wil het sociaal jaar voor jongeren aantrekkelijk maken. 
Zo krijgen ze na het sociaal jaar studiepunten cadeau als ze gaan studeren of voorrang als 
ze een baan gaan zoeken bij de overheid of in de zorg. Tijdens het sociaal jaar krijgen ze 
van de overheid een brutoloon van € 400 per maand. De zorginstellingen bepalen zelf of ze 
jongeren aannemen. Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt in de zorg. 
Volgens de organisatie bevordert zo’n sociaal jaar het maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren. Ook doen ze zo iets terug voor de samenleving 
die hun opleiding grotendeels heeft betaald. Verder kan de studietijd van jongeren voor hun 
vervolgopleiding korter worden doordat studiekeuzes bewuster worden gemaakt. De 
organisatie verwacht dat jongeren vaker een baan in de zorg gaan kiezen als ze daar 
werkervaring hebben opgedaan.

 
Stel je de volgende situatie voor. Er komt veel kritiek op het voorstel. Het sociaal 
jaar zou verspilling van talent zijn: jongeren verrichten laaggeschoold werk in 
plaats van te studeren. De kosten voor de overheid zouden hoog zijn en oplopen 
tot € 63 miljoen per jaar. De zorginstellingen zouden met veel bureaucratie te 
maken krijgen.  
 
Jij besluit een ingezonden brief naar de krant te schrijven. De brief begint als 
volgt: “Het voorgestelde sociaal jaar heeft ongetwijfeld nadelen, maar die 
worden volgens mij overdreven. De kosten zullen per saldo meevallen, doordat 
een sociaal jaar ook voordelen oplevert.” 
 

6p 9 Schrijf het vervolg van de brief.  
In de brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen. 
a De wijze waarop de overheid een deel van de kosten die zij maakt voor het 

sociaal jaar, weer terugverdient. 
b De noodzaak de inzet van arbeid (de allocatie van arbeid) te veranderen 

vanwege de vergrijzing van de bevolking.  
 
Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze een van de volgende aspecten aan 
de orde komen. Kies het aspect dat het best in de brief past. 
1 De wijze waarop door het sociaal jaar frictiewerkloosheid afneemt. 
2 De wijze waarop door het sociaal jaar de kwaliteit van het werk van de 

zorginstellingen verbetert.  
3 De wijze waarop het sociaal jaar werkgevers die niet in de zorg actief zijn, 

positieve externe effecten oplevert. 
 
Aanwijzingen: 
− De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 
− Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 

20 woorden is toegestaan.




