
 

Help! Een hoer in de klas 
Hoe ziet de werkplek van een 
prostituee er uit? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  

Niveau:  VO onderbouw 

Kijkwijzer:  

 

Samengevat 

Er zijn in Nederland naar schatting 30.000 

mensen werkzaam in de prostitutie. 

Prostituees worden vaak hoeren genoemd. Ze 

ontvangen een veelvoud aan klanten. Maar 

het werk blijft in de taboesfeer hangen. 

Prostituee Josje vertelt aan studenten en 

scholieren over haar dagelijks werk, 

waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen. Zij 

hoopt dat openheid rond het beroep van 

prostituee ervoor zorgt dat mensen meer 

respect krijgen voor dit niet alledaags werk. 

Leerlingen gaan in deze aflevering op bezoek 

bij een hoer. Hoe ziet haar werkplek er 

eigenlijk uit? 

 

Vakgebied 

Maatschappijleer/Burgerschap 

 

Kernbegrippen 

Prostitutie, cultuur, werk, klanten,  

seksualiteit, taboe 

 

Kerndoelen 

7.4 sociale orde en structuur 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘Help!‘ , 

gastlessen in de klas’. Andere afleveringen bij 

‘Help, een hoer in de klas’ op Schooltv.nl zijn: 

- Vooroordelen over prostituees 

- Pooiers en loverboys 

- Wat zoeken mannen? 

- Enge mannen 

 

Antwoorden 

1 In de avond komen er meer mensen en 

hierdoor ligt de prijs hoger. 2 Prostitutie trekt 

criminaliteit en illegaliteit aan. 3 Goedkoper, je 

hoeft geen huurkosten te betalen en veel 

prostituees zijn illegaal in Nederland. 4/5 

Eigen mening. 

4.  

 

 

Vragen 

 

1 Prostituees betalen huur voor de kamers. In 

de avond is dit meer dan overdag. Geef aan 

waarom dit in de avond duurder is.  

 

 

2 De gemeente Amsterdam wil minder kamers 

op de Wallen. Zoek uit waarom de gemeente dit 

wil.  

 

 

3 1100 van de 30.000 prostituees werken 

‘achter de ramen’. Waarom zal de meerderheid 

van de prostituees niet achter de ramen 

werken? 

 

 

4 Geef je mening. 

De Amsterdamse Wallen horen bij de 
Amsterdamse/Nederlandse cultuur.  Ben je het 

daar mee eens of oneens? Leg uit waarom je 

dat vindt. 

 

 

5 Geef je mening. 

Amsterdam en Utrecht willen het aantal 

prostituees in de binnenstad verminderen. 

Maak een betoog om zo de gemeenten en 

andere voorstanders van dit plan te overtuigen 

dat dit geen goed idee is. Bespreek je betoog 

samen met je klasgenoten. 
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