
Minimumloon: meer of minder werk? 

 

 

 
 

a Leg uit dat invoering van het minimumloon volgens de onderzoekers een 

positief effect heeft op de werkgelegenheid in de VS. 

 

Gebruik bovenstaand bericht uit het tijdschrift en bron 1. 

In de VS leidt 35 miljard dollar extra inkomen na belasting tot slechts 22 

miljard dollar verhoging van het bbp. 

b Welke krantenkop geeft hiervoor een verklaring? Maak een keuze tussen 

krantenkop 1 en krantenkop 2 en licht je keuze toe. 

 

In een actualiteitenprogramma komen drie tegenstanders van de invoering 

van het minimumloon aan het woord. 

 

 

 

uit een tijdschrift: 

Een onderzoek naar mogelijke gevolgen van de invoering van het 

minimumloon in de Verenigde Staten (VS) toont aan dat de maatregel 

kan leiden tot extra werkgelegenheid. Een minimumloon van 10 dollar per 

uur betekent een loonsverhoging voor 27,8 miljoen werknemers. Na 

aftrek van belastingen levert dat 35 miljard dollar extra inkomen op voor 

deze groep. Volgens de onderzoekers vloeit een deel van dat bedrag 

weer terug in de Amerikaanse economie. 
 



c Maak van de uitspraak in tekstwolk 1 uit de afbeelding (op de vorige 

pagina) een economisch juiste redenering. Kies daarbij uit de volgende 

begrippen: 

bij (1)  prijsregulering / zelfbinding 

bij (2)  marktmechanisme / meeliftgedrag 

bij (3)  het aanbod van arbeid / de vraag naar arbeid 

 

Gebruik tekstwolk 2 en bron 2. 

d Maak van het schema in bron 2 een economisch juiste redenering. 

Doe het als volgt: 

‒ Schrijf de letters G tot en met J op. 

‒ Schrijf achter elke letter het juiste economische verschijnsel.  

Kies daarbij uit de volgende verschijnselen: 

1 Bedrijven gaan automatiseren en/of mechaniseren. 

2 De internationale concurrentiepositie verslechtert. 

3 De lonen nemen meer toe dan de arbeidsproductiviteit. 

4 De loonkosten per product stijgen. 

 

Gebruik tekstwolk 3 en bron 3. 

Onderstaande tekst is een toelichting op de grafiek uit bron 3. 

e Maak van deze tekst een economisch juiste tekst en gebruik hierbij 

tekstwolk 3. 

Na invoering van het minimumloon in de VS zal het werkgeverssurplus 

bestaan uit het vlak / de vlakken …(1)…. Het werknemerssurplus zal 

bestaan uit het vlak / de vlakken …(2)…. Het totale surplus op de 

arbeidsmarkt als gevolg van invoering van het minimumloon is dus 

afgenomen met het vlak / de vlakken …(3)…. 

Kies uit: 

bij (1)  K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk)  

bij (2)  K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk)  

bij (3)  K / L / M / N / O / P / Q (één of meer letters zijn mogelijk) 



Minimumloon: meer of minder werk? 

 

 

bron 1 twee krantenkoppen over de economie in de Verenigde 

Staten (VS) 

 

1 Lage spaarquote houdt VS uit de recessie 

 Amerikanen zijn weer minder spaarzaam geworden. Met een 

 spaarquote van bijna 0% houdt de Amerikaan de consumptie op peil. 

 

2 De export van de VS blijft sterk achter bij de import 

 Financiering uit het buitenland, met name China, zuivert het tekort aan. 

 

 

bron 2 redenering met betrekking tot de invoering  van het 

minimumloon 

 

 



bron 3 surplus op de arbeidsmarkt 

 

 
 

 
 


