
 

Nieuwsuur in de klas 
Vergeten werkkampen uit WOII 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Niet veel Nederlanders weten dat er 
tijdens de tweede wereldoorlog  
tientallen werkkampen zijn in Nederland. 
Er is niet veel meer over van de 
werkkampen. Historici zijn bang dat de 
herinnering aan de werkkampen verloren 
zal gaan. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog 
 
Kernbegrippen 
Concentratiekamp, werkkampen, Nazi-
Duitsland, Holocaust 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
tijdvak in het examenprogramma: 
Tijdvak 9, wereldoorlogen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl is meer te 
vinden over: Nazi-experimenten, over de 
dubieuze experimenten die de Nazi’s 
doen op Joden en Zigeuners.  
 
Antwoorden 
1 B. 2 De nazi’s willen de sterke 
gevangenen eerst nog gebruiken als 
werkkracht voordat ze gedood worden. 3 
Het is een overgangsstation waar eerst 
iedereen bij elkaar wordt gebracht en 
gesorteerd voor ze gezamenlijk worden 
afgevoerd 4 Mensen worden dicht bij 
elkaar gezet. Dus geconcentreerd 
ondergebracht op één plek 5 Als de 
overblijfselen verdwijnen, verdwijnen 
waarschijnlijk ook de herinnering aan de 
werkkampen. 6 De omhoog gekrulde rails 
drukken wanhoop uit De spoorbielzen 
laten de vernietiging zien. Hoe dichter bij 
het eind, hoe meer ze versplinterd zijn. 
De rails rust op 93 bielzen die verwijzen 
naar het aantal transporten dat vanuit 
kamp Westerbork vertrok. 
 

 

Kijkvragen 
1 Welk van de volgende kampen hebben 
we in de Tweede Wereldoorlog niet in 
Nederland? 
A doorvoerkampen 
B vernietigingskampen 
C concentratiekampen 
D werkkampen 
 
2 Waarom worden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog veel Joodse mannen 
verplicht aan het werk gezet terwijl ook 
veel mensen naar vernietigingskampen 
gestuurd worden? 
 
3 Kamp Westerbork is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een doorvoerkamp. Leg uit 
waar een doorvoerkamp in de oorlog voor 
dient. 
 
4 Waarom worden de gevangenkampen in 
de Tweede Wereldoorlog 
‘concentratiekampen’ genoemd? 
 
Verdiepingsvragen 
5 Waarom is het volgens historici 
belangrijk dat er aandacht geschonken 
wordt aan de overblijfselen van de 
werkkampen uit de Tweede Wereldoorlog? 
 

 
 
6 Op kamp Westerbork staat dit 
oorlogsmonument. Leg uit wat het volgens 
jou symboliseert. 
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