
  De slag om de klerewereld 
in de klas 
Kledingindustrie in 
Bangladesh 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Kleding is belangrijk voor ons, maar we 
willen liever niet dat het veel kost. We 
stellen hoge eisen en om bij te blijven met 
de mode willen we veel keus hebben. Onze 
eisen hebben gevolgen voor de makers en 
die zitten voornamelijk in de 
lagelonenlanden. Hoe ziet de 
kledingindustrie in Bangladesh eruit? 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Wereldhandel, economie, kledingindustrie, 
kinderarbeid, Bangladesh.  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij: 38, 42 en 46. 
 
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: ‘Wat is fairtrade?’. 
 
Antwoorden 
1a In 1971. b Dat het land kleding met 
korting of belastingvrij kan exporteren. c 
Goedkope arbeidskrachten. 2 Een derde 
van het BNP. 3a 53 euro per maand. b 80 
euro per maand. 4a De 
arbeidsomstandigheden verbeteren. b In 
2013. c De prijs zodanig afdingen dat de 
fabrikanten geen geld overhouden voor de 
veiligheid van de arbeiders. 5a Het 
doorgeven van een opdracht aan een 
andere fabrikant. b Ze kunnen zo regels 
omzeilen en goedkoper produceren. c Er is 
geen zicht op waar en op welke manier 
kleding geproduceerd wordt. 6 Eigen 
antwoord.  
 
 

Kijkvragen 
 
1a In welk jaar werd Bangladesh 
onafhankelijk?  
b Welke handelsafspraken maakte het 
Westen met Bangladesh om het land op 
gang te helpen?  
c Wat heeft het land nog meer te bieden 
dat het aantrekkelijk maakt voor de 
kledingfabrikanten?  
 
2 Hoe groot is het deel van het BNP van 
Bangladesh dat wordt verdiend in de 
kledingindustrie?  
 
3a Wat is het minimumloon per maand van 
arbeiders in Bangladesh in euro’s?  
b Wat verdient het personeel van Arafat 
per maand in euro’s?  
 
4a Wat was het doel van het Bangladesh-
akkoord? 
b In welk jaar werd dit initiatief genomen?  
c Wat mogen kledingmerken niet volgens 
het akkoord?  
 
5a Wat wordt bedoeld met 
‘subcontracting’? 
b Wat is het voordeel hiervan voor de 
fabrikanten? 
c Wat is het probleem van ‘subcontracting’ 
voor de kledingindustrie? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Kinderarbeid en gevaarlijke 
werkomstandigheden worden veroorzaakt 
door de vraag naar zo goedkoop mogelijke 
kleding. Kun jij een mogelijke oplossing 
bedenken voor de problemen in de 
kledingindustrie? 
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