
 

EenVandaag in de klas 
Jeugdwerkloosheid 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
1 op de 5 jongeren tussen de 15 en 25 
jaar in de grote steden kan geen baan 
vinden. De overheid trekt geld uit om dit 
probleem op te lossen, maar er zijn ook 
jongeren die zelf in actie komen.  
 
Vakgebied 
Mens en Maatschappij / Economie 
 
Kernbegrippen  
Werkloosheid, ww 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 42 
Bovenbouw: Economie: D: (Arbeids)markt 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over (jeugd)werkloosheid. 
Bijvoorbeeld de video UWV Jongerenloket. 
 
Antwoorden 
1 Hij bouwde een website om een baan te 
vinden. 2 A 3a Verkeerde studiekeuze. 
Sommige jongeren kiezen een studie 
waar weinig werk in te vinden is. b Ze kan 
het best doorstuderen voor een 
vakopleiding 4 Geschiedenis – 
oudheidkunde – museum – een gat op 
haar cv krijgt 5 Jongeren die pas 
afgestudeerd zijn hebben nog weinig of 
geen werkervaring. Een werkgever heeft 
liever iemand met ervaring. Ook kiezen 
veel jongeren een opleiding waar weinig 
werk in te vinden is. 7 B, D en E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Niek is al lang werkloos. Wat doet hij om 
weer aan een baan te komen? 
 
2 Stephanie heeft ook moeite om een baan 
vinden. Hoe komt dat? 
A Er is weinig werk te vinden in haar 
vakgebied 
B Ze heeft niet de juiste opleiding voor de 
baan die ze zoekt 
C Ze heeft het eigenlijk te druk met haar 
vrijwilligerswerk 
 
3 Oud-minister Willem Vermeend spreekt 
zich uit over jeugdwerkloosheid.  
a Wat is volgens oud-minister Willem 
Vermeend de reden van de hoge 
werkloosheid onder jongeren?  
b Welke tip heeft hij voor Stephanie? 
 
4 Vul de juiste woorden in op de lege 
plekken.  
Stephanie studeerde ______________ en 
____________________ Ze werkt als 
vrijwilliger in een __________ Dit doet ze om 
het huis uit te zijn en om te voorkomen dat 
ze _______________ 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Hoe komt het dat er ook hoge 
werkloosheid is onder jongeren die toch 
een vakopleiding gevolgd hebben? 
 
6 Met een algemene opleiding krijg je 
volgens oud-minister Vermeend ook in de 
toekomst moeite met het vinden van een 
baan. Met een vakopleiding is de kans op 
een baan groter. Welk van onderstaande 
opleidingen zijn algemene opleidingen? 
A Koksopleiding 
B Communicatie 
C Pedicureopleiding 
D Geschiedenis 
E Oudheidkunde  
F Pilotenopleiding 
G Medicijnen 
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http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-jeugdwerkloosheid/
http://www.schooltv.nl/video/uwv-jongerenloket-zoeken-naar-een-baan/#q=werkloosheid

