
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Is kleding te goedkoop?   
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Een t-shirt kost tegenwoordig soms maar € 2,50. Dit 
komt doordat veel van die kleding uit landen komt 
waar de lonen laag zijn en de 
arbeidsomstandigheden slecht. Het gevolg van die 
lage prijzen is dat consumenten heel gemakkelijk en 
snel kleding weggooien.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en economie 
 
Kernbegrippen 
Kleding, productie, lonen, verspilling, duurzaamheid  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij maatschappijleer, kerndoel 
46: De leerling leert over de verdeling van welvaart 
en armoede over de wereld, hij leert de betekenis 
daarvan te zien voor bevolking en milieu en relaties 
te leggen met het (eigen) leven in Nederland. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over kleding en 
het productieproces, zoals: NOS op 3: Waarom is 
veel kleding kopen slecht voor het milieu?,  
De rekenkamer: wat kost een spijkerbroek? en  
de driedelige serie De slag om de klerewereld. 
…………………………………………………………………………….. 
Antwoorden 
1 Omdat daar de lonen laag zijn en er weinig 
toezicht is op de arbeidsomstandigheden  
2 Dhaka  
3 Omdat er zoveel van dezelfde broeken 
geproduceerd worden.  
4 vernietigd / winkels / weggegooid / consumenten 
/ prijs / verhogen.  
5 De lonen in Bangladesh:        gaan omhoog  
De kwaliteit van het t-shirt:      gaat omhoog  
Het aantal shirts dat je koopt: gaat omlaag 
De levensduur van het t-shirt: gaat omhoog  
Het afval aan kleding:                gaat omlaag  
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waarom wordt de meeste kleding die we kopen in 
landen als Bangladesh gemaakt? 
 
2 Hoe heet de hoofdstad van Bangladesh, waar 
wereldwijd de meeste kleding wordt geproduceerd?  
 
3 Het meisje dat broeken maakt, denkt dat 
consumenten een broek na een keer dragen 
weggooien. Waarom denkt ze dit? 
 
4 Vul in, kies uit: prijs / weggegooid / vernietigd / 
consumenten / verhogen / winkels. 
In Nederland worden er jaarlijks 51.000.000 
kledingstukken …………………….. door ……………………. . 
Daarnaast worden er elk jaar 688.000.000 
kledingstukken …………………… door …………………….. . 
Daarom zou het volgens onderzoekers goed zijn als 
de overheid de ………… van kleding zou ……………….., 
zodat mensen alleen nog kopen wat ze nodig 
hebben.  
 
5 Stel dat de prijs van een t-shirt omhoog gaat van 5 
euro naar 10 euro. Welk effect heeft dit op: 
(kies: omhoog of omlaag)  
De lonen in Bangladesh: ……………………………………… 
De kwaliteit van het t-shirt: ………………………………… 
De hoeveelheid kleding die je koopt: …………………. 
De levensduur van het t-shirt: ……………………………. 
Het afval aan kleding:…………………………………………. 
 
Gespreksvraag 
Vind je dat de overheid de prijzen van kleding moet 
verhogen? Ga met de klas in gesprek.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
Een%20t-shirt%20kost%20tegenwoordig%20soms%20maar%20€%202,50.
Een%20t-shirt%20kost%20tegenwoordig%20soms%20maar%20€%202,50.
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-spijkerbroek/#q=kleding
https://schooltv.nl/programma/de-slag-om-de-klerewereld-in-de-klas/


  
 
 
 
 Nieuwsuur in de klas 

Is kleding te goedkoop?   
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Een t-shirt kost tegenwoordig soms maar € 2,50.  
Dit komt doordat veel van die kleding uit landen 
komt waar de lonen laag zijn en de 
arbeidsomstandigheden slecht. Het gevolg van die 
lage prijzen is dat consumenten heel gemakkelijk en 
snel kleding weggooien.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en economie 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over kleding en 
het productieproces, zoals: NOS op 3: Waarom is 
veel kleding kopen slecht voor het milieu?,  
De rekenkamer: wat kost een spijkerbroek? en  
de driedelige serie De slag om de klerewereld. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘kledingproductie’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Mode 
Productmanager fashion 
 
HBO: 
Milieukunde  
Retail management 
 
WO: 
Aarde en economie  
Future planet studies 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarom wordt de meeste kleding die we kopen in 
landen als Bangladesh gemaakt? 
 
2 Hoe heet de hoofdstad van Bangladesh, waar 
wereldwijd de meeste kleding wordt geproduceerd?  
 
3 Het meisje dat broeken maakt, denkt dat 
consumenten een broek na een keer dragen 
weggooien. Waarom denkt ze dit? 
 
4 Vul in, kies uit: prijs / weggegooid / vernietigd / 
consumenten / verhogen / winkels. 
In Nederland worden er jaarlijks 51.000.000 
kledingstukken …………………….. door ……………………. . 
Daarnaast worden er elk jaar 688.000.000 
kledingstukken …………………… door …………………….. . 
Daarom zou het volgens onderzoekers goed zijn als 
de overheid de ………… van kleding zou ……………….., 
zodat mensen alleen nog kopen wat ze nodig 
hebben.  
 
5 Stel dat de prijs van een t-shirt omhoog gaat van 5 
euro naar 10 euro. Welk effect heeft dit op: 
(kies: omhoog of omlaag)  
De lonen in Bangladesh: ……………………………………… 
De kwaliteit van het t-shirt: ………………………………… 
De hoeveelheid kleding die je koopt: …………………. 
De levensduur van het t-shirt: ……………………………. 
Het afval aan kleding:…………………………………………. 
 
Gespreksvraag 
Vind je dat de overheid de prijzen van kleding moet 
verhogen? Ga met de klas in gesprek.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
Een%20t-shirt%20kost%20tegenwoordig%20soms%20maar%20€%202,50.
Een%20t-shirt%20kost%20tegenwoordig%20soms%20maar%20€%202,50.
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-spijkerbroek/#q=kleding
https://schooltv.nl/programma/de-slag-om-de-klerewereld-in-de-klas/

