
 

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een werkloze? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland zijn ongeveer een half miljoen 
mensen werkloos. Die hebben dus geen baan 
en krijgen van de overheid een uitkering om 
toch rond te kunnen komen. Ondertussen 
moeten ze op zoek naar werk. Dat kost de 
Nederlandse overheid ongeveer 12 miljard 
euro per jaar en daar betalen we allemaal aan 
mee. Wat kost een werkloze? 

 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeid, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, 
beroepsbevolking, solliciteren, werkloosheid, 
WW-uitkering, verzorgingsstaat, BBP 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan nog 
meer afleveringen over de prijsvorming van 
producten. Bijvoorbeeld wat kost een boek? 
 
Antwoorden 
1a bezuinigd b toegenomen c minder 2 niet 
waar 3a 11,5 miljard/16 miljoen = 708 euro  b 
607.000 (oktober 2015) c 607.000/426.000 = 
1,4x708=991 euro  d Eigen antwoord 4a DDR 
(Oost-Duitsland) b de arbeidsmarkt werkt het 
beste als er minder werk is dan er 
werknemers zijn, als een soort stoelendans. 
Zo blijven mensen in beweging. Als iedereen 
een baan heeft verdwijnt de prikkel om op 
zoek te gaan naar iets anders. Het BBP zou 
dalen en dat zou ons meer kosten dan 
werkloosheid. 5a Goed idee: het is belangrijk 
dat mensen bezig zijn en geld verdienen. 
Slecht idee: het kost de samenleving meer 
geld. b Eigen antwoord. 
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Kijkvragen 
1 Streep door wat niet van toepassing is.  
a Als het slecht gaat met de economie moet er 
bezuinigd/geïnvesteerd worden.  
b Als gevolg van de crisis is het aantal 
werklozen afgenomen/toegenomen.  
c Er is sprake van werkloosheid als er 
meer/minder banen zijn dan werknemers.  
 
2 Waar of niet waar: als je een uitkering krijgt, 
hoor je niet bij de beroepsbevolking. Waar/niet 
waar.  
 
3 Alle werklozen bij elkaar kosten in Nederland 
ongeveer 9,5 miljard euro aan uitkeringen. En 
daarnaast nog zo’n 2 miljard aan de re-
integratieaanpassingen om mensen weer aan 
het werk te helpen. 
a Hoeveel is dat per Nederlander per jaar? 
b Zoek op hoeveel werklozen er op dit moment 
zijn in Nederland.  
C Hoeveel kost ons dat per persoon per jaar? 
d Vind je het terecht dat we allemaal 
meebetalen aan de uitkering van alle mensen 
die werkloos zijn? 
 
4 In een ideale samenleving bestaat er geen 
werkloosheid.  
a In welk land heeft men geprobeerd om 
werkloosheid uit te bannen?  
b Leg uit waarom het afschaffen van 
werkloosheid niet mogelijk is. Gebruik de 
afbeelding hieronder in je antwoord.  
 

 
Verdiepingsvraag 
5 De minister van werkgelegenheid wil graag 
zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben.  
a Noem een reden waarom dat een goed idee is, 
en een reden waarom dat een slecht idee is.  
b Welk advies zou je hem willen geven?      
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