
  

De slag om de klerewereld 
in de klas 
Katoen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Katoen is de grondstof van veel van onze 
kleding. Hoe goedkoper het katoen kan 
worden geproduceerd, hoe goedkoper de 
kleding uiteindelijk in de winkels ligt. Maar 
wie verdienen hier vooral aan? 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Katoen, wereldhandel, economie, 
kledingindustrie, kinderarbeid 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
slag om de klerewereld in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video's over dit 
onderwerp, zoals: ‘Werken op een 
katoenplantage’.  
 
Antwoorden 
1 Door hoge landbouwsubsidies in de VS 
en China. 2a Er worden veel 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, dus het is 
slecht voor het milieu. b Omdat het 
goedkoper is. 3 Dertig procent. 4 De 
boeren moeten veel investeringen doen 
en de oogst valt vaak tegen. 5a Er worden 
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. b Dat 
biokatoen duurder is dan gentech-katoen. 
6a Lage lonen of kinderarbeid. b Omdat 
deze mensen niet op andere manieren 
geld kunnen verdienen in Turkije. 7 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 
1 Hoe komt het dat de prijs van katoen 
kunstmatig laag wordt gehouden? 
 
2 In India komt vooral gentech katoen voor. 
Dit is genetisch gemodificeerd.  
a Wat is hier een nadeel van? 
b Waarom wordt dit katoen dan toch zoveel 
geproduceerd? 
 
3 Hoeveel procent van alle 
bestrijdingsmiddelen in de wereld komt van 
de katoenindustrie? 
 
4 Waarom hebben katoenboeren in India 
het moeilijk? Noem twee redenen.   
 
5 Er wordt tegenwoordig ook biokatoen 
geproduceerd in India. 
a Wat is een voordeel van biokatoen?  
b Wat is een nadeel van biokatoen? 
 
6 In Turkije is gentech-katoen verboden 
maar er toch zijn misstanden.  
a Noem een voorbeeld van deze 
misstanden. 
b Waarom werken juist deze mensen op de 
katoenvelden? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Een probleem rond de katoenindustrie is 
dat er weinig overzicht is in de 
productieketen. De weverij heeft geen idee 
wat er op de katoenvelden gebeurd. Kun jij 
een manier bedenken hoe dit probleem 
opgelost kan worden? 
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