
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Arbeidsmigranten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Buitenlanders die naar Nederland komen om te 
werken, worden arbeidsmigranten genoemd. 
Arbeiders uit het buitenland hebben bepaalde 
voordelen voor de werkgever en werknemers.  
Maar niet iedereen is hier tevreden over. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, maatschappijleer en economie  
 
Kernbegrippen 
Arbeidsmarkt, economie, werken, immigrant 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Aardrijkskunde 38: 
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen 
omgeving, Nederland, Europa en de wereld te 
gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun 
eigen omgeving te plaatsen. 
  
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Polen in Nederland, Immigranten in 
Nederland, Integratie en Multiculturele samenleving. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Antwoorden 
1 Mensen uit het buitenland die (meestal) tijdelijk in 
Nederland komen werken. 
2 Ze vinden het werk te zwaar, eentonig en warm.  
3 B 
4 Omdat er heel veel Poolse zaken zijn, waardoor 
mensen bij bijna alles wat ze doen gewoon Pools 
kunnen praten. 
5 Indiërs/ tech/ Polen/ tuinbouw. 
6 Omdat ze niet op de officiële loonlijst bleken te staan 
en geen geld meer hebben om te blijven.  
7 Omdat Polen in de EU ligt. 
8 Omdat Nederlanders niet gekwalificeerd genoeg zijn 
voor het werk.  

Vragen 
 
1 Wat zijn arbeidsmigranten? 
 
2 Waarom willen de meeste Nederlanders het werk in 
de tuinbouw niet doen? 
 
3 Waardoor raken sommige arbeidsmigranten in de 
schulden? 
A Ze geven te veel geld uit. 
B Onduidelijke contracten en hoge huur 
C Ze worden vaker beroofd. 
 

 
 
4 Waarom spreken steeds minder Polen de 
nederlandse taal? 
 
5 Vul in, kies uit: Polen/ Indiërs / tuinbouw / tech 
De afgelopen jaren kwamen er veel …………….. naar 
Eindhoven om te werken voor …… - en financiële 
bedrijven. 
……………. komen vooral naar Nederland om te werken 
in de …………. .  
 
6 Waarom moeten de twee spaanse jongens terug naar 
huis? 
 
7 Waarom hoeven Polen geen inburgeringsexamen te 
doen? 
 
8 Waarom zijn de techbedrijven volgens de 
burgemeester van Eindhoven genoodzaakt om mensen 
uit India in dienst te nemen? 
 
Verdiepingsvraag 
Zou jij weg gaan bij je familie om in het buitenland te 
gaan werken? Waarom wel/niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/polen-in-nederland-wel-of-niet-geintegreerd/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/immigranten-in-nederland-waarom-migreren-mensen-naar-nederland/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/immigranten-in-nederland-waarom-migreren-mensen-naar-nederland/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-integratie/#q=integratie
https://schooltv.nl/video/geoclips-multiculturele-samenleving/#q=migranten%20
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Arbeidsmigranten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, maatschappijleer en economie  
 
Kernbegrippen 
Arbeidsmarkt, economie, werken, immigrant 
 
Samengevat 
Buitenlanders die naar Nederland komen om te 
werken, worden arbeidsmigranten genoemd. 
Arbeiders uit het buitenland hebben bepaalde 
voordelen voor de werkgever en werknemers. Maar 
niet iedereen is hier tevreden over. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Polen in Nederland, Immigranten in 
Nederland, Integratie en Multiculturele samenleving. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Arbeidsmigranten’ is te gebruiken als 
thema voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Sociaal werk 
Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener 
 
HBO: 
Culturele en Maatschappelijke Vorming 
Social Work  
 
WO: 
Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism 
Sociologie 
 

 
Vragen 
 
1 Wat zijn arbeidsmigranten? 
 
2 Waarom willen de meeste Nederlanders het werk in 
de tuinbouw niet doen? 
 
3 Waardoor raken sommige arbeidsmigranten in de 
schulden? 
A Ze geven te veel geld uit. 
B Onduidelijke contracten en hoge huur 
C Ze worden vaker beroofd. 
 

 
 
4 Waarom spreken steeds minder Polen de 
nederlandse taal? 
 
5 Vul in, kies uit: Polen/ Indiërs / tuinbouw / tech 
De afgelopen jaren kwamen er veel …………….. naar 
Eindhoven om te werken voor …… - en financiële 
bedrijven. 
……………. komen vooral naar Nederland om te werken 
in de …………. .  
 
6 Waarom moeten de twee spaanse jongens terug naar 
huis? 
 
7 Waarom hoeven Polen geen inburgeringsexamen te 
doen? 
 
8 Waarom zijn de techbedrijven volgens de 
burgemeester van Eindhoven genoodzaakt om mensen 
uit India in dienst te nemen? 
 
Verdiepingsvraag 
Zou jij weg gaan bij je familie om in het buitenland te 
gaan werken? Waarom wel/niet? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/polen-in-nederland-wel-of-niet-geintegreerd/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/immigranten-in-nederland-waarom-migreren-mensen-naar-nederland/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/immigranten-in-nederland-waarom-migreren-mensen-naar-nederland/#q=trefwoord%3A%22immigrant%22
https://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-integratie/#q=integratie
https://schooltv.nl/video/geoclips-multiculturele-samenleving/#q=migranten%20

