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1. Over schone kleren in de klas
Kleding staat dicht bij uw leerlingen. Kleding draag je niet alleen direct op de huid maar iedereen heeft wel een mening 
over kleding. Daarnaast is de manier waarop de kledingindustrie is georganiseerd een schoolvoorbeeld van de globalise-
ring van de wereld. Onderwerpen als duurzaamheid, mensenrechten, wereldburgerschap en productieketens zijn 
allemaal direct te linken aan de kledingindustrie. Schone kleren in de klas is een verzameling workshops en lessen 
die u direct in de praktijk kunt brengen. 

Doelstelling
Schone Kleren in de klas biedt lesmateriaal dat de docent direct in de les kan gebruiken om zo leerlingen in het voort-
gezet onderwijs op een interactieve manier te laten leren over eerlijke kleding, globalisering, mensenrechten, armoede  
en duurzaamheid.

Thema’s
Schone kleren in de klas sluit aan op de volgende vakken/vakgebieden: 
aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, economie, maatschappijleer, textiele werkvormen en de volgende onderwerpen: 
internationalisering, globalisering, productie, mensenrechten, armoede.

De opdrachten zijn complementair aan de verschillende vakken en kunnen daarom goed in het reguliere onderwijs 
worden ingezet. Elke opdracht vermeldt op welke kerndoelen er wordt aangesloten.

Niveau
Bij het samenstellen van deze lesbrief is er gebruik gemaakt van de ervaring van workshops die de Schone Kleren 
Campagne heeft uitgevoerd op diverse middelbare scholen. De opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen op het voort-
gezet onderwijs van alle niveaus, van vmbo tot gymnasium. Hierbij is ervan uitgegaan dat de docent zelf bepaalt hoe 
het materiaal het best ingezet kan worden in de les, en welk materiaal het meest geschikt is. Daarnaast worden er 
handreikingen gegeven om opdrachten uit te breiden en/of te verzwaren.

Structuur van dit lesmateriaal
De verschillende lessen zijn afzonderlijk te gebruiken in een les, in een blok of in een projectweek. Schone kleren in 
de klas biedt achtergrondinformatie en kliktips voor docenten en werkbladen die uitgedeeld kunnen worden aan uw 
leerlingen. Het materiaal probeert verschillende leerstijlen aan te spreken. De verschillende opdrachten sluiten allemaal 
aan op diverse vakken in het middelbaar onderwijs.

Vragen, opmerkingen en toevoegingen ontvangen wij graag via info@schonekleren.nl



2. Kledingcheck – 
waar komt mijn kleding vandaan?

Titel:      Kledingcheck – waar komt mijn kleding vandaan
Doel:      Leerlingen bewustmaken van de reis die hun kleding al heeft 
      afgelegd voordat het in de winkel hangt.
Aantal studenten:  onbeperkt
Tijd:      15 minuten
Soort activiteit:   Workshop
Vakken:     Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, geschiedenis
Onderwerpen:   Globalisering, productieketens, internationalisering 
Kerndoelen:    Mens en maatschappij: 38, 41, 46, 47
      Nederlands: 04, 05, 07
Benodigdheden: Whiteboard of schoolbord, atlas

Kleren koop je in een kledingzaak in de winkelstraat of winkelcentrum. Maar voordat die coole jeans, dat leuke jurkje 
of het gave shirt in de kledingrekken hangt heeft het al een lange wereldreis afgelegd. De hoodie die uw leerling draagt 
heeft waarschijnlijk al meer van de wereld gezien dan de leerling zelf! Waar komt kleding vandaan? En hoe is het om in 
die landen te werken? Dat ontdekken uw leerlingen in deze workshop.

Instructie kledingcheck
Zoek het made-in label in je kleren. Deze zit in je nek of ergens onderaan in je kleding genaaid. Staat daar een land 
genoemd? Welk land is dat?

Laat uw leerlingen de landen opnoemen, schrijf deze op het bord (of kies een leerling uit die dit doet), en turf het aan-
tal kledingstukken dat uit de verschillende landen komt. 

NB. 
Er staat soms niet op het label waar de kleding gemaakt is. Dit is namelijk helaas niet wettelijk verplicht in Nederland.
De praktijk leert dat de uitkomsten van dit onderzoek in de klas voor een groot gedeelte overeenkomt met de cijfers van 
de kledingexport per land, zoals is voorgesteld in onderstaand schema:

Het grootste gedeelte van de kleding komt uit landen in Azië: China, Vietnam, Bangladesh, India en Hong Kong 
(in Hong Kong vindt nauwelijks kledingproductie plaats, maar veel inkoopkantoren zijn hier gevestigd. De productie van 
de kleding vindt veelal plaats in China, India en Bangladesh).

Kledingexport per land: In miljoenen kilo’s. Bron: Rapport Milieu Centraal, 2007

China (1.640)
Turkije (503)
Vietnam (149)
Roemenië (146)
Bangladesh (541)
India (225)
Hong Kong (146)

China (1.640)
Turkije (503)
Vietnam (149)
Roemenië (146)
Bangladesh (541)
India (225)
Hong Kong (146)



Vraag aan de leerlingen:
Wat weet je van de landen waar je kleding vandaan komt?
Laat uw leerlingen de landen waar hun kleding vandaan komt opzoeken in een atlas, of aanwijzen op een (digitale) land-
kaart.

Vraag aan de leerlingen:
Hoe ver zijn deze landen verwijderd van Nederland?
De helft van de kleren die je in de Nederlandse winkelstraat kunt kopen wordt gemaakt in China.
Laat uw leerlingen in een atlas de kaart van China met informatie over de economie opzoeken.

Vragen aan de leerlingen:
Waar bevinden de industriegebieden van China zich?
Antwoord: vooral in de kustprovincies van het land

Waarom bevinden deze zich op die plek?
Zo kunnen deze snel worden verscheept naar de landen waar de kleding verkocht wordt.

Kijk naar de bevolkingsdichtheid van China. Vergelijk deze kaart met die over economie. 
Wat vertellen deze twee kaarten?
De meeste mensen wonen in de verstedelijkte gebieden: hier is werk. Er is al jarenlang een migratie gaande van het 
platteland naar de stad.

Eventuele uitbereiding van deze opdracht
Laat uw leerlingen in groepjes informatie zoeken over de landen waar hun kleding vandaan komt. Geef ieder groepje een 
ander land. Vragen die hierbij beantwoord kunnen worden zijn:
- Wat zijn de economische omstandigheden van de mensen in het land?
- Wat kun je (op internet) vinden over de kledingindustrie in het land?
- Wat zijn de arbeidsomstandigheden waaronder de arbeiders in de fabrieken werken?
- Hoe zegt het kledingmerk om te gaan met slechte arbeidsomstandigheden in de producerende landen? Wat zegt de 
  Schone Kleren Campagne hierover?

Laat na afloop van dit onderzoek elk groepje zijn resultaten presenteren. Eventueel in de vorm van een PowerPointpre-
sentatie, inclusief beeldmateriaal uit de landen zelf.

Vervolgactiviteiten
- Doe de workshop China Blue: volg het leven in een spijkerbroekenfabriek van de 16-jarige Chinese Jasmine.
- Kijk de IDFA-documentaire Last Train Home: over het leven van een vader en moeder die hun geluk beproeven in een 
  kledingfabriek in de industriële zones van China.
  http://idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=B4440AAD-6BBD-4C89-B381-1E94A2F8F941
- Doe de workshop ‘Kledingfabriek in de klas’ en laat uw leerlingen ervaren hoe het is om in een T-shirtfabriek te werken.

Extra informatie: Van katoenplant tot afvalberg
De meeste kleding wordt gemaakt van katoen, dat van de katoenplant komt. De top vijf katoenproducerende landen zijn 
China, India, Amerika, Pakistan en Brazilië . Grote kans dat de katoen van je T-shirt uit een van die landen komt, want 
de top drie alleen al produceert de helft van de katoen in de wereld. 

Laat zien hoe katoen wordt geproduceerd in de katoenfilm van Max Havelaar: http://www.maxhavelaar.nl/bibliotheek/
video/katoenfilm
Van de katoengaren wordt stof geweven. Dit vindt vooral plaats in de landen waar de kleding ook in elkaar wordt 
genaaid: China, India en Turkije. Van deze stof wordt kleding gemaakt. De omstandigheden waaronder de kledingarbei-
ders, veelal jonge vrouwen, moeten werken zijn erg slecht. Werkdagen van 14 uur, 7 dagen in de week voor 30 euro per 
maand zijn geen uitzondering.

De Schone Kleren Campagne volgde in 2010 enkele maanden het leven van Rumana die in een kledingfabriek in 
Bangladesh werkt. Van haar verhaal is een korte film gemaakt. Laat deze zien: bestel hem via info@schonekleren.nl

De kleding wordt vervolgens per schip naar Nederland vervoerd. Nadat het hier in de winkel is gekocht en is afgedragen 
verdwijnt de kleding vaak in de vuilnisbak, en wordt het verbrand. Als het in een textielcontainer wordt gegooid krijgt de 
kleding een nieuw leven: het wordt dan gerecycled, verkocht aan een tweedehands winkel of een land in Oost-Europa 
of Afrika. Over dat laatste is trouwens een discussie gaande. Voorstanders vinden dat dit lokaal veel werkgelegenheid 
geeft. Tegenstanders zeggen dat het aanbod van tweedehands kleding uit het westen een oneerlijke concurrentie vormt 
met de lokale kledinghandel.



3. Kledingfabriek in de klas – 
een fabriekssimulatie

Titel:      Kledingfabriek in de klas – een fabriekssimulatie
Doel:      Leerlingen op ludieke wijze laten ervaren hoe het is om in een kledingfabriek 
      te werken en onderdeel uit te maken van een productielijn.
Aantal studenten:  Minimaal 14 - onbeperkt
Tijd:      30 minuten
Soort activiteit:   Workshop
Vakken:     Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, geschiedenis
Onderwerpen:  Globalisering, productieketens, internationalisering 
Kerndoelen:   Mens en maatschappij: 38, 41, 46, 47
      Nederlands: 04, 05, 07
Benodigdheden: Papier, scharen, linialen, kleurpotloden, werkblad Kledingfabriek,
      stopwatch of horloge.

Verander uw klas in een sweatshop. In deze workshop ervaren uw leerlingen hoe het is om in een kledingfabriek 
te werken.

TIP: Laat uw leerlingen eerst in 10 minuten individueel de stappen doorlopen om de T-shirts te maken. Zij zullen zien 
dat ze veel minder T-shirts kunnen maken dan als groep: precies de reden waarom productielijnen zijn opgezet.

Kledingfabriek instructie
Verdeel uw klas in groepjes van zeven leerlingen. 
Wijs per groep 1 chef aan. De chef zorgt ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn: per groep een stapel (ge-
kleurde) A4-tjes (of doe groene en gebruikte miskopieën uit het kopieerapparaat), drie potloden, twee linialen en twee 
scharen. 
Laat de chef de andere leerlingen een nummer van 2 t/m 7 geven (de chef is nummer 1). Elk nummer heeft een be-
paalde taak. De chef instrueert de arbeiders hun taak. Wat deze taak is staat beschreven op het werkblad. 
Start de tijd zodra elke leerling weet wat zijn taak is. 
De groepjes moeten binnen 10 minuten zo veel mogelijk T-shirts produceren en worden hierbij aangespoord door de 
chef. Het groepje met de meeste T-shirts is de winnaar.

Als twee groepjes hetzelfde aantal T-shirts hebben geproduceerd geeft de docent de doorslag: de docent is de inkoper 
van een Nederlands kledingbedrijf, dit bedrijf wil zo snel en goedkoop mogelijk de mooiste T-shirts: het groepje met de 
T-shirts van de hoogste kwaliteit (netjes geknipt en gevouwen, mooi getekend) wint.

TIP: Laat uw leerlingen na afloop individueel een T-shirt ontwerpen met een eigen slogan over eerlijke kleding. De 
slogan moet op een ludieke manier uitdragen dat eerlijke kleding belangrijk en cool is. Hang de T-shirts aan een waslijn 
op in de klas of de gang.



Werkblad kledingfabriek in de klas
Teamnaam:   ..............................................................................................



4. China Blue – een kijkje in een Chinese 
spijkerbroekenfabriek

Titel:      China Blue – een kijkje in een Chinese spijkerbroekenfabriek
Doel:      Leerlingen ontdekken hoe het leven van een 16-jarig meisje in een
      Chinese spijkerbroekenfabriek er uitziet.
Aantal studenten:  Onbeperkt
Tijd:      Introductie 5 minuten, film 50/87 minuten, discussie 20 minuten
Soort activiteit:   Film en discussie
Vakken:     Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, geschiedenis
Onderwerpen:   Globalisering, productieketens, internationalisering 
Kerndoelen:    Mens en maatschappij: 38, 41, 46, 47
      Nederlands: 04, 05, 07
Benodigdheden: Werkblad, film China Blue (2005)

China Blue vertelt het verhaal van de 16-jarige Jasmine die als losse-draadjesknipper in een jeansfabriek in China 
werkt. Net als haar collega’s woont ze op het terrein van de fabriek, met 12 meiden op één kamer. De huur en het geld 
voor de maaltijden uit de kantine worden op hun loon ingehouden. In haar dagboek beschrijft Jasmine het werk, het 
vieze eten en de heimwee. Het dagelijkse leven van Jasmine en haar collega’s geeft een duidelijk beeld van de gevolgen 
van de huidige kledingindustrie, waarin de grote westerse merken alles bepalen en fabrieksarbeiders in China de prijs 
betalen.

Deel het werkblad China Blue uit aan uw leerlingen. De leerlingen beantwoorden de vragen op het werkblad terwijl zij 
de film kijken. Laat hen dus de vragen voor de film doorlezen, zodat ze weten waar ze op moeten letten. 

Bespreek na afloop van de film de antwoorden en hou een korte discussie naar aanleiding van de film. Hieronder vindt u 
een aantal vragen die u eventueel kunt stellen om een discussie op gang te brengen naar aanleiding van de documentaire.

Mogelijke aanvullende vragen nabespreking film
• Hoeveel uur per week zitten de leerlingen op school?
• Hoeveel zakgeld krijgen de leerlingen per maand / wie heeft er een bijbaantje? Wat voor baantje is dat en hoeveel 
wordt daarmee verdient? Hoe lang moet Jasmine werken om datzelfde uurloon te verdienen?
• Zouden uw leerlingen na het zien van deze film nog spijkerbroeken uit China kopen? Waarom wel/niet?
• Wat kunnen uw leerlingen doen om de omstandigheden van Jasmine te verbeteren. Heeft er iemand een goed plan?
• Wie is er verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin Jasmine werkt: haar baas, het kledingmerk, de consument, 
de overheid, iemand anders?
• Wat kunnen bovenstaande groepen doen om Jasmine’s leven te verbeteren?

Antwoorden werkblad China Blue

Vraag 1: Waarom werkt Jasmine in de spijkerbroekenfabriek?
Jasmine werkt in de spijkerbroekenfabriek om haar ouders financieel te ondersteunen. Haar oudere zus is naar de mid-
delbare school gegaan, en Jasmine moet extra geld verdienen. In China is er vanwege een te snelle bevolkingsgroei de 
éénkindpolitiek ingevoerd: een stel mag maar één kind krijgen, het krijgen van meer kinderen is strafbaar. Jasmine is 
een van de 130 miljoen arbeidsmigranten die vanaf het Chinese platteland naar de stad trekken om te gaan werken. 
Jasmine reist 2 dagen met de trein waarbij ze ongeveer 2400 kilometer aflegt: van haar geboortedorp in centraal-China, 
naar de kustprovincie Guandong. 

Vraag 2: Hoeveel werkt Jasmine in de week?
Jasmine werkt 7 dagen in de week in de spijkerbroekenfabriek. De dag begint om 08:00 uur en overwerk gaat om 
19:00 in. Soms werkt ze wel 20 uur op een dag. ‘s middags heeft ze pauze, maar de populairste pauze is die rond mid-
dernacht, want dan is het eten gratis.

Vraag 3: Hoeveel verdient Jasmine als losse-draadjesknipper?
Jasmine verwerkt 2 broeken per uur. Per broek krijgt ze $3 cent betaald. Bij elkaar is dat een bedrag van $ 6 cent (1/2 
Yen) per uur. Als er veel bestellingen zijn kan ze per maand tussen de $65 - $75 verdienen, anders tussen de $25 - 35 
per maand. 



Vraag 4: Hoeveel winst maakt de directeur per maand?
Meneer Lam produceert 200.000 broeken per maand. Per broek maakt hij $0,20 winst. Dat is in totaal $40.000.

Vraag 5: Hoeveel betaalt de klant voor de spijkerbroeken?
De Engelse klant betaalt $4.10 voor de jeans.

Vraag 6: Heeft Jasmine tijd om na haar werk andere dingen te doen? Zo ja, welke dingen dan?
Jasmine heeft nauwelijks tijd voor andere dingen naast haar werk. Ze werkt minimaal 14 uur per dag, 7 dagen in de 
week. In de film kun je zien dat ze in haar korte pauze op haar kamer eet en huishoudelijke klusjes doet, zoals de was. 
Op een kamer heeft een aantal arbeiders geld bij elkaar gelegd om een tv te kopen, en een ander groepje tovert hun 
kamer soms om in een discotheek. Als Jasmine met haar vriendin de stad in gaat om oppeppende thee te kopen krijgt 
ze als straf een boete. Omdat ze geen geld heeft om met Chinees Nieuwjaar terug te reizen naar huis gaat ze met haar 
vriendin naar een fotograaf.

Vraag 7: Op een moment accepteren Jasmine en haar collega’s de manier waarop ze behandeld worden niet meer. Wat 
gebeurt er? Vind je dat terecht?
Jasmine en haar collega’s horen elke 10de van de maand betaald te worden. Op het moment dat dit niet gebeurt, en 
de arbeiders vanwege een grote bestelling al een aantal lange dagen achter de rug hebben, komen zij verhaal halen 
bij het management. Directeur Lam belooft om de lonen uit te gaan rekenen en deze uit te betalen zodra de bestelling 
spijkerbroeken is afgerond. 



Werkblad China Blue - een kijkje in 
een Chinese spijkerbroekenfabriek
Je gaat de film China Blue kijken. Deze film geeft een kijkje in het leven van Jasmine die in een Chinese spijker-
broekenfabriek werkt en woont. Beantwoord de vragen hieronder terwijl je de film kijkt. Lees voordat je de film gaat 
kijken de vragen goed door, zodat je weet waar je op moet letten!

Vraag 1: waarom werkt Jasmine in de spijkerbroekenfabriek?
Jasmine werkt in de spijkerbroekenfabriek omdat:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2: hoeveel werkt Jasmine in de week?
Jasmine werkt …... dagen in de week in de spijkerbroekenfabriek. De dag begint om …... uur en overwerk gaat om 
…... in. Soms werkt ze wel …... uur op een dag. ‘s Middags heeft ze pauze, maar de populairste pauze is die rond 
…............., want dan …….............….........................…………. .

Vraag 3: hoeveel verdient Jasmine als losse-draadjesknipper?
Jasmine verwerkt …... broeken per uur. Per broek krijgt ze …... betaald. Bij elkaar is dat een bedrag van …... per uur. 
Als er veel bestellingen zijn kan ze per maand tussen de …... en de …... verdienen, anders tussen de …... en de …... 
per maand.

Vraag 4: hoeveel winst maakt de directeur per maand?
Meneer Lam produceert …............ broeken per maand. Per broek maakt hij …............ winst. 
Dat is in totaal …............ .

Vraag 5: Hoeveel betaalt de klant voor de spijkerbroeken?
De Engelse klant betaalt …... voor de jeans.

Vraag 6: Heeft Jasmine tijd om na haar werk andere dingen te doen? Zo ja, welke dingen dan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 7: Op een moment accepteren Jasmine en haar collega’s de manier waarop ze behandeld worden niet meer. Wat 
gebeurt er? Vind je dat terecht?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. Vieze kleren in de krant – 
een nieuwsbericht belicht

Titel:      Vieze kleren in de krant – een nieuwsbericht belicht
Doel:      Leerlingen maken kennis met de realiteit van het werk in een
      kledingfabriek door nieuws te analyseren en vormen op basis  hiervan
      hun eigen mening.
Aantal studenten:  Onbeperkt
Tijd:      45 minuten
Soort activiteit:   Lees- en schrijfopdracht
Vakken:     Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, geschiedenis
Onderwerpen:   Globalisering, productieketens, internationalisering 
Kerndoelen:    Mens en maatschappij: 38, 41, 46, 47
      Nederlands: 04, 05, 07
Nodig:    Werkblad, eventueel DVD Blood, Sweat and T-shirts.

In september 2010 verscheen er een serie artikelen in De Volkskrant over de uitbuiting in een Indiase textiel- en 
kledingfabriek waar kleding voor onder andere H&M en C&A werd geproduceerd. In dit geval gingen de problemen nog 
dieper dan waar de Schone Kleren Campagne in haar onderzoeken op stuit (lage lonen, lange dagen, geen vakbonden 
ongezonde omstandigheden). De meisjes die in de fabriek aan het werk waren waren slachtoffer van de zogenaamde 
‘Sumangali-regeling’, waarbij de meisjes naar de fabrieken gelokt worden met de belofte dat ze na 3 jaar werken een 
groot geldbedrag krijgen die zij als bruidschat kunnen gebruiken. In veel gevallen wordt dit bedrag helemaal niet uit-
betaald en blijven de meisjes met niets achter.

De Schone Kleren Campagne was het niet eens met de reactie van de bedrijven waarvoor kleding in de fabriek werd 
geproduceerd. Zij gaven aan zelf een onderzoek in te willen stellen, en als er problemen werden geconstateerd zij de 
relatie met de fabriek wilden beëindigen. De Schone Kleren Campagne is tegen deze reflex. In plaats van dat de bedrij-
ven hun biezen pakken zodra er problemen worden geconstateerd pleit de SKC ervoor dat de bedrijven actief werkt aan 
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Ten eerste omdat de bedrijven een verantwoordelijkheid hebben voor de 
arbeidsomstandigheden in de productielocaties van hun kleding, en omdat er zo in de fabrieken waar het bedrijf invloed 
heeft stapje voor stapje gewerkt wordt aan een algehele verbetering van de industrie. Meer informatie over de discussie 
rondom dit incident vindt u hier: 
http://www.schonekleren.nl/pers/2343-volkskrant-indiase-textielarbeidsters-uitgebuit-voor-caa-en-ham
En een update over de situatie anno 2012 hier: http://somo.nl/news-nl/still-captured-by-cotton/

Deel het werkblad uit aan uw leerlingen. Laat hen de vragen doorlopen. Dit duurt zo’n 20 minuten. Bespreek na afloop 
de antwoorden en laat een aantal leerlingen hun vervolgartikel voorlezen. 

Uitbreidingstip: Toon aflevering 2 van de serie Blood, Sweat and T-shirts – waarin een groep modeliefhebbers aan het 
werk gaan in een Indiase kledingfabriek.



Werkblad vieze kleren in de krant

Naam: ..............................................................................................

Klas:    ..............................................................................................

Kleding wordt niet gemaakt in Nederland, maar in landen als China, Bangladesh en India. De omstandigheden waar-
onder de mensen daar kleding maken zijn vaak erg slecht. Hoe het er in zo’n fabriek aan toe kan gaan lees je in het 
onderstaande krantenartikel uit 2010. Daarna volgen opdrachten, een update over de situatie anno 2012, en nog een 
opdracht.

Indiase textielarbeidsters uitgebuit voor C&A en H&M
Van onze verslaggeefster Ana van Es − 03/09/10, 00:00 

Werkneemsters van KPR Mill mogen fabrieksterrein niet verlaten en krijgen minstens kwart van hun loon 
pas na drie jaar uitbetaald...

Coimbatore / Amsterdam  De modewarenhuizen C&A en H&M laten een deel van hun collectie produ-
ceren in een textielfabriek in India die meisjes en vrouwen uitbuit. In de fabriek in de Indiase deelstaat 
Tamilnadu wordt kleding gemaakt met de logo’s van beide bedrijven.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant, die de fabriek samen met ontwikkelingsorganisatie SOMO 
heeft bezocht. Het gaat om KPR Mill vlakbij de textielstad Coimbatore, die voor C&A herensweaters en 
voor H&M poloshirts en kinderleggings maakt. 

De circa negenduizend textielarbeidsters van KPR Mill – volgens de directie allemaal minimaal zestien 
jaar oud – zitten na werktijd de facto opgesloten in hostels op het ommuurde fabrieksterrein. Ten minste 
een kwart van hun loon wordt ingehouden om te sparen voor de bruidsschat. Ze krijgen dit geld pas 
uitgekeerd als ze drie jaar voor het bedrijf hebben gewerkt. KPR geeft geen arbeidscontract en verhindert 
contact met vakbonden.

H&M bevestigt dat er in 2009 en in augustus 2010 kleding in deze fabriek is geproduceerd. In 2009 
werd de samenwerking aanvankelijk stopgezet vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Toen het 
Zweedse bedrijf de fabriek dit voorjaar opnieuw bezocht, ontdekte het geen problemen. Geconfronteerd 
met de bevindingen van de Volkskrant heeft H&M besloten de fabriek zo snel mogelijk opnieuw te bezoe-
ken en de productie te heroverwegen. 

C&A erkent in een reactie dat KPR sinds kort aan het concern levert. Het kledingwarenhuis zegt dat 
het in de veronderstelling was zaken te doen met een andere onderneming, Quantum Knits. Dat is een 
volledige dochter van KPR, zoals ook in het jaarverslag is te lezen. ‘Dit is voor C&A pas onlangs duidelijk 
geworden,’ stelt een woordvoerder. ‘Productie in de omgeving van KPR is niet in lijn met de voorwaarden 
van C&A.’ Volgens het warenhuis zal de samenwerking zo snel mogelijk worden gestopt. 

Vraag 1: Een journalist beantwoord bij het schrijven van een stuk in de krant altijd een aantal vragen. Lees het boven-
staande krantenartikel uit De Volkskrant en beantwoord in je eigen woorden deze journalistieke vragen.

Wat is er gebeurd?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer is het gebeurd?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………



Waar is het gebeurd?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie hebben er mee te maken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2: De journalist van De Volkskrant bezocht de Indiase fabriek en ontdekte een flink aantal problemen. De kleding-
merken bezochten de fabriek ook, maar besloten toch om in de fabriek te produceren. Wat gaan C&A en H&M nu doen 
volgens het krantenbericht uit 2010?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat vind jij daarvan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Verschillende groepen kunnen verschillende meningen hebben over de manier waarop problemen in een fabriek 
moeten worden opgelost. Lees hieronder verschillende meningen. Met welke mening ben jij het eens? Waarom?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Met welke mening ben jij het helemaal niet eens? Waarom?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een directeur van een kledingfabriek: 
De meisjes mogen blij zijn dat ze in mijn fabriek kunnen werken. Zo verdienen ze in elk geval geld en staan ze niet op 
straat. Ik kan ze sowieso niet meer geld betalen want ik word door de kledingmerken gedwongen om een zo laag moge-
lijke prijs te bieden. Als ik dat niet doe gaan ze naar een goedkopere fabriek, misschien wel in een ander land.

Een klant in de winkel:
In de winkel let ik vooral op de prijs van een kledingstuk, niet door wie en onder welke omstandigheden het wordt 
gemaakt. Het is vervelend dat die meisjes zo slecht behandeld worden in de fabriek. Maar ik weet niet zo goed wat ik er 
aan zou kunnen doen. Eigenlijk wil ik gewoon hier met een gerust hart kleding kunnen kopen.

De Schone Kleren Campagne:
Het mag niet dat kleren onder zulke omstandigheden in elkaar worden genaaid. De meisjes verdienen een goed loon, 
een veilige fabriek en voldoende vrije tijd. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun kleding eerlijk wordt gemaakt, en als 
er problemen worden ontdekt moeten ze deze helpen oplossen, niet wegrennen. De productiekosten van een T-shirt zijn 
maximaal 5% van de prijs die er in de winkel voor gevraagd wordt, dus als dit extra kosten met zich meebrengt hoeft de 
klant dat niet eens aan de prijs te merken.

Het kledingmerk:
Wij zijn gedwongen om onze kleding in lagelonenlanden te laten maken. Het wordt anders te duur, en als onze kleding 
duurder wordt kopen onze klanten niks meer. Natuurlijk willen we niet dat er meisjes onder zulke omstandigheden 
werken, daarom laten we ook controles uitvoeren. Als we ontdekken dat er iets mis is doen we geen zaken meer met die 
fabriek. Zo weten onze klanten dat het met onze kleren goed zit.



Vraag 4: Deze opdracht doe je samen met je buurman/buurvrouw.
Kies elk een andere mening uit vraag 3 uit. Verzin apart van elkaar nog een argument die bij deze mening hoort. Vertel 
elkaar je mening en verzin een tegenargument op de mening van de ander. Ga met elkaar in discussie. Komen jullie er 
een beetje uit?

Mijn mening: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mijn extra argument:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tegenargument voor de mening van mijn buurman/buurvrouw: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2012 – Goed Nieuws! 
Door druk van de media en campagnes zijn verschillende kledingmerken toch stappen gaan zetten om deze uitbuiting te 
stoppen. Sinds 2010 zijn er enkele arbeidsomstandigheden (gedeeltelijk) verbeterd. De lonen van de vrouwen verhoogd, 
en ook het gespaarde eindbedrag dat werknemers  ontvangen aan het eind van hun contract zijn verhoogd. De kwaliteit 
van de ‘slaapzalen’ ophet fabrieksterrein, waar de meeste werknemers wonen, lijkt te zijn verbeterd. Verder is de nogal 
beperkte bewegingsvrijheid van werknemers wat versoepeld. 
Maar er is nog steeds veel mis: ellenlange werkdagen, gedwongen arbeid en lichamelijk en seksueel misbruik komt nog 
steeds veel voor. Lees: http://www.indianet.nl/pdf/pb120305.pdf

Vraag 5: Hoe zou jij willen dat het verhaal uiteindelijk afloopt? Bedenk een vervolg en schrijf hier een nieuw artikel over. 
Zorg ervoor dat je de journalistieke vragen ‘wie, wanneer, waar en wat’  van vraag 1 in je artikel gebruikt. Gebruik je 
fantasie, alles mag!

Titel: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waar: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………



6. Projectdagideeën en tips
Naast de opdrachten in voorgaande hoofdstukken vind u in dit hoofdstuk verdere ideeën voor lessen, workshops en 
excursies en filmmateriaal.

Projectdagideeën
- Laat een aantal leerlingen naar de winkelstraat gaan met de Goed Goed? Vragenkaart: http://www.schonekleren.nl/doe-
mee/vraag-hoe-je-kleren-zijn-gemaakt van de Schone Kleren Campagne. Wat weten de winkeliers hierover te vertellen? 
De leerlingen presenteren hun bevindingen in de klas.
- Laat leerlingen een nieuwe spijkerbroek ontwerpen die helemaal eerlijk en duurzaam is. Van welk materiaal en waar 
laten de leerlingen de broek maken en zetten ze het in de markt? Leerlingen presenteren hun plannen via een mood-
board, advertentie en een PowerPointpresentatie.
- Laat uw leerlingen een modeshow organiseren met duurzame, tweedehands en zelfontworpen kleding.

Goedkoop Genaaid: illegale naaiateliers in Nederland
Deze documentaire van Andere Tijden laat zien hoe het er in de jaren 1980 in illegale naaiateliers in Amsterdam aan 
toe ging: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2011-2012/Turkse-naaiateliers.html

Audax textielmuseum Tilburg
Het textielmuseum toont hoe thuiswerkers rond 1900 leefden en hoe een wollendekenfabriek er in het begin van de 
20ste eeuw uitzag. Daarnaast is er in het textiellab te zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is op het gebied van 
kleding en textiel. Http://www.textielmuseum.nl/

Online computerspelletjes
Ervaar hoe het is om onder strakke deadlines in een sportschoenenfabriek te werken via 
http://www.playfair2012.org.uk/game/ of http://www.simsweatshop.com. 
Via deze link beland je als manager in een fabriek en moet je ervoor zorgen dat alle bestellingen afkomen: 
http://www.playsweatshop.com/index.html 
Zet je goedkope kinderen in of liever beter geschoolde arbeiders? Haal jij de deadline?

Speel de grote klere quiz
De grote klere quiz is een spelletjesavond, kledingruilfeest en quizprogramma in een: 
http://www.schonekleren.nl/doe-mee/speel-de-grote-klere-quiz

Wat kan ik doen voor Schone Kleren?
Kijk via deze link welke acties je kunt ondernemen om eerlijke kleding dichterbij te brengen: 
http://www.schonekleren.nl/doe-mee



7. Factsheets kledingindustrie – 
achtergrondinformatie en links
De kledingindustrie
De internationale handel in stoffen en kleren bestaat al eeuwen. De kledingindustrie is tegenwoordig geglobaliseerd en 
haar ingewikkelde productieketens verbinden landen, arbeiders en consumenten van over de hele wereld.Onze kleren 
worden gemaakt in fabrieken, in ateliers of door thuiswerkers, vooral in lagelonenlanden. De mensen die achter de 
naaimachines zitten - waarvan 85% vrouw - moeten 70 tot 80 uur per week werken, maar verdienen daarmee vaak 
nog steeds (veel) te weinig om van te leven. Het wordt ze vaak onmogelijk gemaakt om hun gezamenlijke stem te laten 
horen, bijvoorbeeld via een vakbond. Discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie zijn geen uitzonderingen.

De kleren die in Nederlandse winkels hangen hebben vaak een lange en ingewikkelde wereldreis achter de rug: vanuit 
de kledingfabrieken komen ze via (onder)aannemers bij een inkoopkantoor dat ze doorverkoopt aan een Nederlandse 
importeur, waarna ze via de winkel bij de klant terechtkomen. Deze complexe keten onttrekt het zicht op de arbeidsom-
standigheden waaronder onze coole jeans en warme sokken worden genaaid, en maakt het mogelijk om de verantwoor-
delijkheid ervoor af te schuiven.
Meer informatie: http://www.schonekleren.nl/kledingindustrie

Arbeidsomstandigheden
De kledingindustrie is in staat om de positie van arbeiders te verbeteren, economieën op te bouwen en miljoenen men-
sen uit de armoede te halen. 

En toch horen we over de hele wereld steeds weer verhalen over extreem lange werkdagen, gedwongen overwerk, ontbre-
kende arbeidszekerheid, hongerlonen, schendingen van vakbondsrechten, ongezond werk, uitputting, seksuele intimida-
tie en stress. Wereldwijd werken zo’n 47 miljoen mensen in de kledingindustrie, waaronder 40 miljoen vrouwen.

De realiteit is dat het leven in een kledingfabriek helemaal niet overeenkomt met de arbeidersrechten zoals die in de 
wet vastgelegd zijn, of de ethische normen die grote merken en winkels in hun gedragscodes zeggen toe te passen. 
Meer informatie: http://www.schonekleren.nl/kledingindustrie/arbeidsomstandigheden

Wat bedrijven doen
Onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) zetten modemerken en –winkels zelf stappen die 
er uiteindelijk toe moeten leiden dat de rechten van arbeiders die hun kleding produceren gerespecteerd worden. Wat is 
MVO precies? Welke instrumenten worden er toe ingezet? Welke projecten gericht op inkoopbeleid zijn er gestart en wat 
is hun effect op arbeidsomstandigheden? En welke merken en initiatieven doen het op goed op gebied van duurzaam 
ondernemen?

(Internationale) Wetten en regels
De meeste kledingproducerende landen hebben eigenlijk goede arbeidswetten. Ze worden alleen om een aantal redenen 
niet gehandhaafd. Om te beginnen willen nationale overheden buitenlandse investeringen aantrekken en de export 
promoten om zo hun strategieën voor economische groei te kunnen realiseren. Ze staan hierbij onder druk van bedrijven 
en concurrerende kledingexporterende landen om de kosten laag te houden. Hierdoor stellen overheden soms een laag 
wettelijk minimumloon in om te kunnen concurreren op arbeidskosten, of beperken ze impliciet of expliciet de rechten 
van vakbonden. 
 
Verder zijn veel nationale overheden niet in staat de investeringen te doen die nodig zijn om de wetten te handhaven of 
beschikken ze niet over de noodzakelijke mechanismen, zoals arbeidsrechtbanken, om te zorgen dat de rechten van de 
arbeiders worden gerespecteerd. Vakbonden en arbeidersorganisaties proberen de overheid ertoe te bewegen de situatie 
te verbeteren.

In consumerende landen zoals Nederland zijn er steeds meer campagnes die eisen dat de overheid in deze landen, mo-
demerken en –retailers wettelijk verplicht de rechten van arbeiders in hun wereldwijde productieketens te respecteren. 
Er zijn actievoerders die stellen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – dat vrijwillig is – nooit zal leiden 
tot echte verbeteringen voor kledingarbeiders en dat het effectiever zou zijn als bedrijven door de wet verplicht werden 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op maatschappij en milieu en daarvan verslag te doen. Er zijn een aan-
tal initiatieven die proberen zowel de leverancier als de inkoper wettelijk aansprakelijk te stellen, al zijn deze om vele 
redenen nog niet succesvol. Ook internationaal bestaan er mechanismen zoals de OESO-Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen en de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, hoewel beide hun beperkingen hebben.

Duurzaam consumeren
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat steeds meer consumenten zich zorgen maken over ethische kwesties binnen de 
mode-industrie. Met het woord ‘ethisch’ wordt hier een verzameling uiteenlopende zaken aangeduid: arbeidersrechten, 



vliegtuigkilometers, het gebruik van chemicaliën in productie en verwerking, en de andere sociale en milieugevolgen die 
een product kan hebben voor mens, dier en milieu. 

Er zijn enkele initiatieven die door de mode-industrie zijn opgezet in reactie op de groeiende vraag naar ethische pro-
ducten, en onderzoekt of deze initiatieven en de betrokkenheid van consumenten leiden tot betere arbeidsomstandig-
heden. Daarnaast zijn er een aantal kledingkeurmerken te vinden: fairtrade en biologisch katoen. Omdat een groeiend 
aantal consumenten bezorgd is over de impact van de industrie op maatschappij en milieu, maken steeds meer mode-
bedrijven gebruik van ethische boodschappen in hun marketing en PR. 
Meer informatie: http://www.schonekleren.nl/kledingindustrie/duurzaam-consumeren


