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Opgave 4  Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Sociale dienstplicht / maatschappelijke stage omvat bezigheden die 
maatschappelijk c.q. economisch nut opleveren voor degene voor wie het 
werk gedaan wordt en/of voor de samenleving als geheel. Deze 
bezigheden vallen onder het begrip arbeid.  
 

 38 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− Uitgangspunt: in een verantwoordelijke samenleving of in een 

zorgzame samenleving zijn mensen betrokken op elkaar / is er 
gemeenschapszin / is er maatschappelijke participatie.  
Toelichting: Jongeren stellen zich dienstbaar op naar anderen. Citaat 
Amerikaanse president Kennedy: “Vraag niet wat het land voor jou kan 
doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen!” (regels 17-20). 

− Uitgangspunt: naastenliefde / solidariteit  
Toelichting: Door taallessen te geven, contacten te leggen met mensen 
die wat vereenzaamd leven en steun te bieden aan mensen in de 
bijstand, ouderen of gehandicapten, bedrijven jongeren (regels 27-33) 
een vorm van praktische naastenliefde / betonen jongeren solidariteit 
met genoemde groepen uit de samenleving. 

 
 39 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− het beheersen van sociale vaardigheden / samenwerken / goed 

luisteren / omgaan met (lastige) mensen / onderhandelen / presenteren 
/ vergaderen / etc. 

− het kennen van omgangsvormen met personeel/klanten/collega’s b.v. 
begroeten / beoordelingen geven  

− betrouwbaarheid/punctualiteit / op tijd komen / je aan afspraken 
houden 

− op de hoogte zijn van de cultuur op het werk b.v. e-mailmanieren; 
hoffelijkheid / kledingvoorschriften 

− vertrouwd zijn met arbeidstijden, arbeidsritme e.d. 
 
per juist antwoord 1 
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 40 maximumscore 2 
• Met sociale cohesie wordt de onderlinge verbondenheid van personen 

en groepen binnen een samenleving aangeduid 1 
• Door het verrichten van maatschappelijke stage krijgen jongeren meer 

oog voor anderen in de samenleving en worden ze meer 
maatschappelijk bewust / realiseren zij zich meer de positie die 
anderen in de samenleving innemen / komen zij in contact met heel 
andere groepen in de samenleving / krijgen zij meer begrip voor 
mensen in andere posities in de samenleving 1 
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