Thema Verzorgingsstaat
Studiewijzer Praktische opdracht Personeelsadvertentie

Op Curaçao wonen ongeveer honderd zestig duizend mensen. We gaan een kijkje nemen op de
arbeidsmarkt. De opdracht is verdeeld in twee delen. Een theoretische gedeelte en een praktische
gedeelte.
Bij het theoretische gedeelte moet je geleerde stof van paragraaf 4 toepassen.
Voor het praktische gedeelte moet op je op zoek gaan naar een personeelsadvertentie.
Zoek in de krant of op internet drie advertenties van banen waar jij op zou willen solliciteren.
Beantwoord voor elk van deze drie advertenties de vragen bij het praktische gedeelte.
Leerdoelen: Kennis en inzicht verwerven in wat het verband is tussen werk en sociale
mobiliteit. Wat houdt de pirmade van Maslow in. Wat is sociale ongelijkheid en maaschappelijke
positie; wat is het verband tussen deze twee. Arbeidsethos? Wat is dat. Wat zijn de
basisbehoeften van een persoon. Emancipatiebeleid en positivie dicriminatie wat houden deze
begrippen in?
Periode: 3
Materiaal: Thema Verzorgingsstaat paragraaf 4
Toetsvorm: opdracht maken en inleveren
Inleverdatum: 14 december 2020. Via mail en hardcopy!!!!!!
Email adres: docentasw1@gmail.com
Theoretisch gedeelte:
Waarom is de arbeid als een sociaal grondwet opgenomen in de wet?
1) Leg de piramide van Maslow uit en leg kort uit waarom het een functie van het werk
wordt genoemd.
2) Wat zijn “arbeidsetho”
3) Leg sociale ongelijkheid en maatschappelijke positie uit.
4) Wat zijn de factoren die een rol spelen bij waardering.
5) Wat is sociale mobiliteit
6) Wat is het emancipatiebeleid, en voor welke groep geldt het?
7) Leg het begrip positieve discriminatie uit.
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Thema Verzorgingsstaat
Studiewijzer Praktische opdracht Personeelsadvertentie

Praktisch gedeelte
Zoek in de krant of op internet drie advertenties van banen waar jij op zou willen solliciteren.
Beantwoord voor elk van deze drie advertenties de vragen bij het praktische gedeelte.
1)
2)
3)
4)
5)

Om wat voor soort baan gaat het
Wat voor informatie krijg je over de taken die je moet gaan uitvoeren
Wat wordt er geschreven over het (soort) bedrijf
Welke arbeidsvoorwaarden worden er genoemd
Geef een voordeel over de advertentie: slecht, matig, goed en zeer goed. Geef een korte
toelichting.
6) Geef aan waarom je de baan wel of niet interessant vindt.
7) Formuleer drie vragen die je in een sollicitatiegesprek als personeelschef zou stellen aan
mensen die komen solliciteren
8) Formuleer ook drie vragen die je in een sollicitatiegesprek als sollicitant zou stellen aan
het bedrijf.
Je opdracht:
1) Moet worden getypt. Lettergrootte 12, Times new Roman en in een mapje worden
ingeleverd.
2) Elk advertentie apart verwerken (kan een krantenknipsel zijn)
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