
 

Metropolis in de klas 
Mode 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Kleding hoort bij de eerste 
levensbehoeften. Maar mensen dragen 
niet overal dezelfde kleding. Wat hier in de 
mode is, is elders maar vreemd. In Estland 
is in 2013 de eerste H&M geopend, 
waardoor mensen in Estland er net zo 
kunnen bijlopen als in West Europa. Veel 
van deze kleding wordt gemaakt in India. 
India is een van de belangrijkste 
kledingproducenten in de wereld. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Textiel, mode, omzet, Pakistan, India, 
Estland, verkoopprijs 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 4.1 consumptie  
- 5.1/5.3 arbeid en productie 
- 7.1/7.3 internationale ontwikkelingen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over 
mode op Schooltv.nl.  
 
Antwoorden 
1 B – Multinational. 2 De arbeiders in de 
textielfabrieken worden uitgebuit en 
onderbetaald. 3a Eigen antwoord. b Lage 
lonen houden de prijs laag. 4 Hier kunnen 
ze geld verdienen om uit de armoede te 
kunnen komen. 5 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 

 

Kijkvragen 
1 H&M opent steeds meer winkels overal in 
de wereld. Wat is H&M dus voor een 
bedrijf? 
A Overheidsbedrijf 
B Multinational 
C Modenational 
D Warenhuis 
 
2 In de video worden twee redenen 
genoemd waarom kledingwinkels, die 
kleding inkopen in Pakistan, goedkoop 
kleding kunnen verkopen aan 
consumenten. Welke twee redenen zijn 
dat?  
 
3 Kijk op het labeltje van een van jouw 
kledingstukken die je aanhebt.  
a Waar komt jouw kleding vandaan?  
b Waarom wordt dit kledingstuk juist daar 
gemaakt?  
 
4 In Bulgarije is de modellenwereld groot. 
Wat is de reden dat veel kinderen model 
willen worden? 
 
Verdiepingsvragen 
5 Vaak wordt kleding geproduceerd in 
arme landen door mensen die onder 
slechte arbeidsomstandigheden werken en 
leven.  
 
Kies uit één van de labels van de kleren die 
je aan hebt een land. Maak een verslag van 
één A4 over de arbeidsomstandigheden in 
dit land. Gebruik hiervoor het internet.  
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http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-mode/
http://www.schooltv.nl/programma/metropolis-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/indiase-mode-van-sari-tot-hippe-jeans/

