
 

Metropolis in de klas 
Personeel 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Het hebben van personeel aan huis is in 
Nederland niet erg gebruikelijk. Zelf het 
huishouden kunnen doen, daar hechten we 
veel waarde aan. In andere delen van de 
wereld is hulp aan huis heel normaal en is het 
bijna een plicht: als je het kan betalen, neem 
je iemand in dienst. Zo creëer je 
werkgelegenheid. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
personeel – economie – huishouden – 
Indonesië – India – werkgelegenheid – arbeid – 
werknemer – werkgever - productie 
  
Kerndoelen 
5.5/5.7: arbeid en productie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Bekijk meer over 
bijvoorbeeld kinderarbeid op Schooltv.nl. 
 
 
Antwoorden 
1. De huiseigenaar is werkgever en de  
werknemers zijn de schoonmakers. 
2.  Voor het geld en om in contact te komen 
met andere mensen. 
3. Vooral lichamelijke arbeid, ze moeten veel 
met hun handen en voeten doen.  
4. Waarschijnlijk niet. Werknemers hebben 
vaak weinig rechten en het opstellen van een 
arbeidscontract is veel werk voor een 
werkgever.  
5. Waarschijnlijk niet, dit werk zullen ze altijd 
blijven doen. Ze kunnen zich wel ontwikkelen 
door ander werk te gaan doen, maar de vraag 
is of ze ander werk krijgen. 
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Kijkvragen 
 
1. Geef aan wie in deze video de werkgever is en 
geef aan wie de werknemer is.  
 
2. Geef twee redenen waarom deze mensen 
willen werken voor de huiseigenaar? 
 
3. Is de arbeid die de mensen in de video 
verrichten geestelijke of lichamelijke arbeid? 
Leg uit. 
 
4. Denk jij dat deze werknemers een 
arbeidsovereenkomst hebben? Waarom 
wel/niet? 
 
5. Veel mensen die werken doen dat om zich te 
ontwikkelen. Kunnen deze werknemers in de 
video zich ontwikkelen? Zo nee, hoe kunnen zij 
zich dan wel ontwikkelen?  
 
Verdiepingsopdracht 
In Nederland zijn veel jongeren die als 
bijbaantje oppassen op een kind van een 
familielid. Dit is vaak zwart werk. Dit wil zeggen 
dat ze geen belasting en premies betalen over 
het loon dat ze verdienen.  
 
1. Zoek uit hoeveel euro er per jaar aan zwart 
werk wordt verdiend.  
 
2. Zoek uit wat de gevolgen zijn als je zwart 
werk verricht. 
 
3. In welke sectoren wordt er het meest zwart 
gewerkt? Geef een overzicht van deze 
sectoren. 
 
4. Maak een mooie poster van jouw informatie. 
 

 

http://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-personeel/
http://schooltv.nl/programma/metropolis-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/kinderarbeid-in-cambodja-veel-kinderen-in-cambodja-werken-om-geld-te-verdienen-voor-het-gezin/#q=kinderarbeid%20in%20cambodja

