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Opgave 5 

 
Wereldarbeidsmarkt voor jongeren 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en 
grafieken. Bij de informatie staan 5 statistieken, afkomstig uit een 
publicatie van de International Labour Organisation (ILO) over de 
arbeidsmarktpositie van jongeren in de wereld. Met jongeren worden hier 
personen van 15 tot en met 24 jaar bedoeld. Naar aanleiding van deze 
statistieken worden in deze opgave 5 vragen gesteld. 
 
In statistiek 1 is weergegeven hoe de beroepsgeschikte jongeren in 2005 over 
de wereld zijn verdeeld. Bij West-Europa is het percentage beroepsgeschikte 
jongeren niet ingevuld. 

2p 15 Bereken dit percentage met behulp van statistiek 2 (in ten minste 1 decimaal).  
 
Met participatiegraad wordt in deze opgave bedoeld het aandeel van de 
werkzame beroepsbevolking in de beroepsgeschikte bevolking. 
 
In statistiek 4 is voor 2005 de participatiegraad bij Latijns-Amerika niet ingevuld.   

2p 16 Bereken voor 2005 de participatiegraad bij Latijns-Amerika met behulp van 
statistiek 2. 
 
Volgens statistiek 4 is de participatiegraad van jongeren in de wereld gedaald. 

2p 17 Uit welke gegevens in statistiek 2 kan die daling worden afgeleid? Licht het 
antwoord toe. 
 

2p 18 Uit welke statistiek blijkt dat tussen 1995 en 2005 de positie van jongeren ten 
opzichte van ouderen op de wereldarbeidsmarkt sterker is geworden? Licht het 
antwoord toe. 
 
Uit statistiek 5 blijkt dat ruim 40% van de werklozen in de wereld jongeren zijn. 

2p 19 Bereken met behulp van de statistieken 2 en 5 het totale aantal werklozen in de 
wereld in 2005.  
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Informatie bij opgave 5 

 
 
statistiek 1: verdeling beroepsgeschikte jongeren over de wereld in 2005      
 

rest van de
wereld 67%  

Midden-Oosten 7% 

Latijns-Amerika 9% 

Oost-Europa 6%

West-Europa ...% 

 
 
 
statistiek 2: beroepsgeschikte jongeren  

 

 

 eenheid wereld West- 

Europa 

Oost- 

Europa 

Latijns- 

Amerika 

Midden- 

Oosten 

       

werkzaam in 1995 personen1) 527,9 57,5 24,5 46,1 17,9

werkzaam in 2005 personen 548,1 56,1 23,8 47,6 24,7

toename / afname2)  3,8% 2,4% 2,9% 3,3% 38,0%

   

werkloos in 1995 personen 74,3 10,3 6,1 7,7 7,2

werkloos in 2005 personen 85,2 8,5 5,9 9,5 8,5

toename / afname  14,7% 17,5% 3,3% 23,4% 18,1%

   

niet-actief3) in 1995 personen 421,1 58,7 34,1 41,6 37,6

niet-actief in 2005 personen 524,8 59,9 41,3 48,3 49,7

toename / afname  24,6% 2,0% 21,1% 16,1% 32,2%

   

beroepsgeschikt4) in 1995 personen 1.023,3 126,5 65,0 95,4 62,7

beroepsgeschikt in 2005 personen 1.158,1 124,5 71,0 105,4 82,9

toename / afname  13,2% 1,6% 9,2% 10,5% 32,2%
1) personen: in miljoenen 
2) toename / afname: 2005 vergeleken met 1995 
3) niet-actief: niet behorend tot de beroepsbevolking 
4) beroepsgeschikt: werkzaam  werkloos  niet-actief 
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statistiek 3 
 
werkloosheidspercentage jonge vrouwen min het 
werkloosheidspercentage jonge mannen 
 

 eenheid West- 
Europa 

Oost- 
Europa 

Latijns- 
Amerika 

Midden- 
Oosten 

2005 procentpunten 0,1 0,8 8,4 8,0 

 
 
statistiek 4  
 
participatiegraad jongeren      
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Legenda:

 
 
 
statistiek 5 
 
aandeel werkloosheid onder jongeren in totale werkloosheid      
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