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Kleding is iets dat – letterlijk en figuurlijk – dicht op ons  
vel zit en ons tegelijk ook veel vertelt over globalisering, 
mensenrechten, vervuiling, armoede, duurzaamheid… 
Nadenken over productie- en consumptiepatronen van  
kledij vormt om die reden een ideaal vertrekpunt voor  
wereldburgerschapsvorming in het secundair onderwijs.  

GEBRUIKSAANWIJZING LESSENMAP VOOR DE LEERKRACHT:

Deze lessenmap biedt leerkrachten verschillende opdrachten aan om de documentaire 
The True Cost in te leiden en inhoudelijk te bespreken in de klas. De opdrachten laten 
eigen interpretatie toe. De lessenmap laat zowel een minimale bespreking van de film als 
een meer verdiepende aanpak van het thema toe. De opdrachten zijn gericht op de 2e en 
3e graad ASO-BSO-KSO-TSO en zijn bruikbaar in verschillende vakken of binnen vakover-
schrijdende projecten. Voor een aantal opdrachten werden werkbladen uitgewerkt.

KORTE SAMENVATTING VAN DE DOCUMENTAIRE: 

Dit is een verhaal over kledij. Over de kleren die we dragen, de mensen die ze maken en de 
impact die dit alles heeft op onze wereld. De prijs van kleren daalde de voorbije decennia 
in een sneltempo, terwijl de menselijke en ecologische kost dramatisch gestegen is. De do-
cumentaire ‘The True Cost’ neemt het gordijn weg van een ongezien deel van onze wereld 
en vraagt ons om na te denken: wie betaalt de prijs voor onze kleren?

DOELSTELLINGEN

Hoofddoelstellingen: 

• De leerlingen kijken op een gerichte manier naar een docufilm, begrijpen het algemene thema 

en toetsen dat af aan hun eigen waardenpatronen.

• De leerlingen denken na over het productie- en consumptieproces van hun kleding. 

• De leerlingen voelen zich als wereldburger en consument betrokken bij de situatie van alle 

werknemers in de kledingindustrie. 

• De leerlingen geven hun mening en stellen zich respectvol op t.o.v. de meningen van anderen. 

• De leerlingen leggen in eigen woorden uit wat globalisering is en welke voor- en nadelen hier-

aan verbonden zijn. Ze begrijpen hoe globalisering de ongelijkheid kan vergroten.

• De leerlingen kunnen mensenrechtenschendingen in de kledingindustrie opsommen.

• De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen op lokaal en globaal, individueel en maat-

schappelijk vlak.

Subdoelstellingen:

• De leerlingen begrijpen wat ggo’s zijn en welke voor- en nadelen ze hebben op vlak van natuur 

en gezondheid.

• De leerlingen weten wat het begrip ‘fast fashion’ betekent.

• De leerlingen weten wat een monopolie is.

• De leerlingen kunnen voorbeelden van natuurvervuiling als gevolg van de kledingindustrie  

opsommen.

• De leerlingen begrijpen de rol van een vakbond.

• De leerlingen weten wat het begrip Fair Trade betekent.

• De leerlingen weten wat het begrip duurzaamheid betekent.  

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM

• Empathie: houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.

• Kritisch denken: zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.

• Respect: gedragen zich respectvol.

CONTEXT 4: OMGEVING EN DUURZAME ONTWIKKELING

• 2. Herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale  

en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.

• 3. Zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, 

goederen, energie en vervoermiddelen.

• 4. Zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden  

en te verbeteren.
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CONTEXT 5: POLITIEK-JURIDISCHE SAMENLEVING

• 4. Zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen.

• 13. Geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en 

conflicten inhoudt.

CONTEXT 6: SOCIO-ECONOMISCHE SAMENLEVING

• 3. Zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld.

• 4. Hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs- 

kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument.

• 8. Geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan.

INHOUD

Een blik achter de schermen van de kledingindustrie behelst meer dan een verhaal over 
onethische arbeidsomstandigheden. De documentaire verbreedt al snel de focus naar ar-
moede, ongelijkheid, ecologische schade, de almacht van de industrie en de fouten in 
het grotere economische systeem. Al deze thema’s behandelen met de klas zou veel zijn, 
daarom kiezen we een paar focuspunten. De volgende thema’s komen aan bod in de les-
senmap.

• Economie: fast fashion, materialisme, de wegwerpmaatschappij, geglobaliseerd kapitalisme.

• Mens: arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, mensenrechtenschendingen,  

casus Rana Plaza.

• Natuur: monopolie Monsanto, vervuiling, de afvalberg.

• Actie en de tegenbeweging: op weg naar een duurzaam model. 

OPBOUW LESSENMAP

1. OPDRACHT VOOR HET BEKIJKEN VAN DE FILM

2. KIJKOPDRACHT

3. NABESPREKING 

 3.1. Normen en waarden: wat vind je hier zelf over? wat voel je erbij?

 3.2. Kennisaspect: analyse productiemodel, waarom blijven deze praktijken  
  standhouden? 

  a. Mens 

  b. Milieu 

  c. Economie

  d. Duurzaamheid

4. HANDELINGSASPECT: WELK VERSCHIL KUNNEN WIJ MAKEN? 

5. ACHTERGROND
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1. VOOROPDRACHT 6. Hoeveel uren wil je maximum werken tijdens een vakantiejob en hoeveel wil je verdienen per uur? 

• Extra: Waar hebben we in België recht op als we gaan werken? 

• Voorbeelden: Wanneer je ziek bent, word je doorbetaald, je hebt recht op zwangerschapsver-

lof/ouderschapsverlof, recht op aansluiting bij een vakbond, recht op een minimumloon, recht 

op een arbeidsongevallenverzekering, recht op pensioen,…. DOELSTELLINGEN: Leerlingen laten reflecteren over hun eigen koopgedrag en  
de normen en waarden die daarmee gepaard gaan. Aanwakkeren van voorkennis. 

METHODE: Persoonlijke vragenlijst en terugkoppeling met klasgroep door en-
kele leerlingen hun antwoorden te laten voorlezen.

MATERIAAL: In bijgevoegde werkbundel vind je een te kopiëren werkblad voor  
de leerlingen (werkblad 1). 

 
OPDRACHTEN

Kledingstukken, we hebben ze dagelijks nodig. Sommige leerlingen in de klas hebben mo-
gelijks een grote interesse in mode. Enkelen willen dan weer dat kleren vooral iets vertellen 
over hun persoonlijkheid. Anderen zijn er weinig in geïnteresseerd, zolang hun kleren maar 
praktisch zijn. 

Hoe kijk jij naar kleren? Vul onderstaande vragen in om na te gaan wat voor 
kleding-consument jij bent. 

1. Hoeveel kledingstukken koop je per jaar? 

2. Hoe kies je een winkel uit? 

3. Wat vind je belangrijk als je nieuwe kleren koopt? 

4. Sta je er soms bij stil waar je kleren gemaakt worden?

5. Zoek in 1 kledingstuk dat je nu draagt waar het werd gemaakt. 

• Methode: Laat de leerlingen de landen op het bord noteren. Laat eventueel een leerling  

enkele landen opzoeken op een wereldkaart. 

• Extra: Wat weten de leerlingen over deze landen? Zijn de werkomstandigheden er goed?

ACHTERGROND: het is in Europa niet wettelijk verplicht om een ‘made in’-label  
te maken. Bovendien biedt een ‘made in’-label geen zekerheid over de ware 
afkomst. Een kledingstuk legt heel wat kilometers af en in de praktijk wordt het 
label soms nog toegevoegd in een ander land. Het land waar een kledingstuk 
werd geproduceerd zegt ook niet noodzakelijk iets over de arbeidsomstandig-
heden (er bestaan bijvoorbeeld heel wat fair trade-projecten in lage loonlan-
den) maar de risico’s zijn wel groter in landen waar werknemers niet worden 
beschermd door wetten en niet worden vertegenwoordigd via vakbonden.

ACHTERGROND: Minimumloon voor studentenarbeid als je minstens 
1 maand tewerkgesteld bent (cijfers 2016):

LEEFTIJD MAANDLOON UURLOON  

(38u./w.)

LEEFTIJD MAANDLOON UURLOON  

(38u./w.)

21 j. € 531,93 € 9,3032 18 j. € 1.256,18 € 7,6286

20 j. € 1.440,01 € 8,7450 17 j. € 1.164,27 € 7,0705

19 j. € 1.348,10 € 8,1868 16 j. € 1.072,35 € 6,512

7. Geef jouw mening over volgende stellingen door jouw antwoord aan te duiden op de lijn: 

• Methode: De leerlingen kunnen deze stellingen beantwoorden op hun werkblad of er via een 

actieve methodiek mee aan de slag gaan. 

• Actieve methode: Laat de leerlingen een plaats in de ruimte innemen. De leerlingen gaan op 

een spectrum staan tussen links (helemaal akkoord) en rechts (helemaal niet akkoord). Enkele 

leerlingen worden aangeduid om hun keuze toe te lichten.

TIP: Laat de leerlingen deze stellingen na de documentaire en nabespreking 
opnieuw doen. Zo kan je testen of de documentaire enkele opvattingen bij de 
leerlingen heeft veranderd. 

helemaal  
waar

waar ik weet  
het niet

niet 
waar

helemaal  
niet waar

1. Ik vind het belangrijk te weten in welke 
omstandigheden mijn kleren gemaakt  
worden.

o o o o o

2. Kledij moet voor mij zo goedkoop  
mogelijk zijn. o o o o o
3. Als consument kan ik niets veranderen 
aan de omstandigheden waarin kleren ge-
maakt worden.

o o o o o

4. Ik weet niet waar ik kledij kan vinden 
waarvoor de makers een leefbaar loon kregen. o o o o o
5. Kledij waarvoor de makers een leefbaar 
loon kregen is volgens mij altijd duurder. o o o o o
6. Ik verkies goedkope kledij boven  
(duurdere) kledij die onder betere  
omstandigheden werd gemaakt omdat  
ik dan meer stuks kan kopen.

o o o o o
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2. KIJKOPDRACHT 3. NABESPREKING 

3.1 NORMEN EN WAARDEN
DOELSTELLING: De leerlingen kijken met een aandachtige, kritische blik naar 
de documentaire. 

METHODE: Geef volgende opdrachten mee aan de leerlingen wanneer ze de 
documentaire gaan bekijken. 

MATERIAAL: werkbundel (werkblad 2).

OPDRACHTEN 

1. Wat zou de titel van de film, ‘The True Cost’, kunnen betekenen? Wat bedoelt de maker met de ‘ware kosten’ 

van de kledingindustrie volgens jou? 

2. Wat valt je het meest op bij het bekijken van de film? 

DOELSTELLING: Perceptie van de leerlingen nagaan. Wat vonden de leerlingen  
van de documentaire? Heeft de documentaire hen geraakt? Op welke manier? 

METHODE: Individueel vragen beantwoorden in de werkbundel en terugkop-
pelen in een klasgesprek. 

MATERIAAL: werkbundel (werkblad 3). 

OPDRACHTEN 

1. Wat is jouw eerste indruk na het bekijken van de film? 

2. Welke gevoelens gingen door je heen tijdens deze documentaire? 

3. Wat is jou het meest bijgebleven?

4. Heeft de documentaire je doen nadenken over de kleren die je zelf koopt en de omstandigheden waarin 

die gemaakt worden? 



12 13

3.2 KENNISASPECT: WAAROM WORDEN DEZE  
 PRAKTIJKEN IN STAND GEHOUDEN? 

In de documentaire komen heel wat thema’s aan bod, daarom worden ze hier opgesplitst 
volgens de drie basisaspecten van duurzame ontwikkeling: mens, milieu en economie. 

A. MENS

4. Wordt de belofte van globalisering waargemaakt? 

• Belofte van globalisering: Consumenten in het rijke Westen krijgen goedkope goederen. Producenten 

in ontwikkelingslanden krijgen jobs. Via jobs kunnen deze arbeiders zich uit de armoede werken. 

• Deze belofte wordt niet ingevuld aangezien in een kapitalistische globalisering de arbeiders uitgeperst 

worden door de zeer lage lonen (en dus de armoede niet kunnen doorbreken). 

METHODE: De leerlingen beantwoorden volgende vragen alleen of per twee 
in hun werkbundel (werkblad 4). De antwoorden worden klassikaal besproken.

OPDRACHTEN

1. De arbeiders in de documentaire werken in schrijnende omstandigheden. Som 5 mensenrechtenschen-

dingen op waarmee ze te maken krijgen. Je kan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

raadplegen in bijlage. 

1. Je hebt recht op leven, op vrijheid en op veiligheid.

2. Je hebt recht op rust en vrije tijd. 

3. Slavernij is verboden. 

4. Je hebt recht op economische, culturele en sociale voorzieningen in je land. 

5. Je hebt het recht op genoeg inkomen om van te leven en om gezondheidszorg te kunnen betalen. 

6. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Je mag lid worden van een vakbond. 

7. Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op bescherming. 

2. Waarom werken werknemers in de kledingindustrie in zo’n situatie? 

• Om wereldwijd concurrentieel te blijven, produceren kledingbedrijven en -merken zoveel mogelijk aan 

een zo laag mogelijke kost. Hoe armer de mensen in een land, hoe makkelijker deze mensen uitgebuit 

kunnen worden. Mensen in armoede kunnen vaak geen eisen stellen voor het werk dat ze doen. Hun ge-

gevens worden vervalst (bv. papieren van minderjarigen), gebrekkige reglementering door de overheid 

wordt uitgebuit of wetten worden omzeild om de kosten laag te houden. Als werknemers in opstand 

komen of zich verenigen in een vakbond om hun rechten te verdedigen, worden ze vaak ontslaan. Ze 

worden makkelijk ingeruild voor honderden anderen, die net zo hard op zoek zijn naar een job. 

• Multinationale ondernemingen slagen er vaak in om te ontsnappen aan de nationale arbeidswetgeving. 

Vanwege het belang van de kledingsector voor de economie van hun land werken overheden maar al te 

graag alle mogelijke belemmeringen weg (bv. wettelijk minimumloon, werking van vakbonden inperken).

3. In de documentaire horen we uitspraken als ‘er zijn ergere dingen’ of ‘voor ons Westerlingen lijkt dit een 

onaanvaardbare situatie, maar voor hen valt het wel mee’. Veel van die uitspraken komen neer op ‘ze heb-

ben tenminste werk’. Wat is jouw mening hierover? 

• Eigen mening. 

• Link mensenrecht: Iedereen heeft recht op waardig werk, met een eerlijk loon. 

ACHTERGROND: Wat is globalisering?

Korte definitie globalisering: Globalisering kan beschouwd worden als de 
economische ontwikkeling waarbij wereldwijde stromen van kapitaal, mensen, 
goederen en informatie de wereld onderling verbinden. Mondialisering wordt 
mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecom-
municatie. 

Lange definitie globalisering: Globalisering is het steeds verder samenvoe-
gen van zoveel mogelijk landen ter wereld. Dat gebeurt op vlak van economie, 
overheidsregels, cultuur... Productieprocessen van consumptieproducten wor-
den bv. gespreid over de hele wereld: waar kan elk onderdeeltje van dit pro-
ces het best en goedkoopst gemaakt worden? Op basis hiervan worden onze 
producten samengesteld, via wereldwijd vertakte en steeds groter wordende 
bedrijven. Dit kan enkel door gemakkelijke internationale handel, vlot vervoer 
en goed ontwikkelde informatie- en communicatietechnologie. 

Dit soort spreiden van een productielijn kenmerkt zich door een verregaande 
schaalvergroting: men produceert niet voor enkele miljoenen Belgen maar 
potentieel voor miljarden mensen over de hele wereld. Hierdoor krijgen grote 
bedrijven steeds meer macht over ons leven. Omdat het belangrijk is dat er zo-
veel mogelijk wordt verkocht aan zoveel mogelijk mensen, wakkeren bedrijven 
via reclame een consumentencultuur aan: een manier van leven waarbij hoe 
vaak je iets koopt en wat je precies koopt heel belangrijk wordt voor mensen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Telecommunicatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telecommunicatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensstijl
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5. Met welke gezondheidsproblemen hebben de personen in de documentaire af te rekenen? 

1. De arbeiders moeten werken tussen giftige stoffen. 

2. Er vielen veel slachtoffers bij verschillende incidenten zoals de instorting van Rana Plaza in Bangladesh, 

de dodelijkste ramp ooit in een textielfabriek. 

3. Door het gebruik van chemicaliën zijn er in de nabijgelegen dorpen verschillende afwijkingen bij de 

geboorte. Ook geelzucht komt in productiegebieden veel vaker voor dan elders. 

4. In de film wordt het verhaal verteld van een katoenboer die kanker kreeg door de pesticiden. 

5. Veel boeren worden door de schulden bij Monsanto depressief. 

B. ECONOMIE 

vijf dollar, wij moeten het voor vier dollar kunnen aanbieden. Dus persen we de prijs uit. Maar dan maakt 

een andere winkel van drie dollar de doelprijs. Omdat we zo graag zaken willen doen en geen andere 

opties hebben, doen we het. We proberen enkel te overleven.”

• Kledij is niet langer een product dat we lange tijd gebruiken. Het is de bedoeling dat we snel weer nieu-

we kleren kunnen kopen, dus moeten kleren zo goedkoop mogelijk zijn. 

3. In de documentaire wordt vermeld dat ooit 95% van de kleding in Amerika zelf gemaakt werd, nu is dit nog 

3%. Hoe komt dit? 

• Globalisering heeft het mogelijk gemaakt alles te produceren in landen waar de arbeidskosten veel lager 

liggen, de regelgeving minder streng is en grote bedrijven amper belastingen betalen. 

• Er zijn vandaag ongeveer 40 miljoen kledingarbeiders actief in de wereld. Daarvan geniet zeker niet ie-

dereen dezelfde rechten en bescherming. Voor een land als Bangladesh, één van de armste landen van 

Azië, is de kledingindustrie heel belangrijk. Zo’n 4 miljoen mensen werken er in kledingfabrieken. In het 

Westen zijn de arbeidsomstandigheden, rechten en verloning een stuk beter. 

4. Verbredingsopdracht: In de documentaire is er sprake van het ‘consumptie-ideaal’. Er zijn twee soorten 

producten, producten die we gebruiken (meestal langdurig zoals een wasmachine) en producten die we 

opgebruiken (zoals kauwgom). Het doel van dit ideaal is om mensen voor zo veel mogelijk producten te 

laten geloven dat ze bij de tweede groep horen. Bij welke producten merk je dit nog? 

(wegwerpfestivaltenten, plastic bestek, festivalstoelen, zakken, kledij, panty’s, zelfs smartphones hebben 

een steeds kortere levensduur,….) 

METHODE: Leerlingen beantwoorden volgende vragen in hun werkbundel 
(werkblad 5). Vervolgens worden ze klassikaal overlopen.

OPDRACHTEN 

1. Wat is fast fashion? Geef minstens 4 kenmerken.

• Fast fashion is de term voor een wegwerpmode-model dat bepaalt hoe kleding gekocht en verkocht 

wordt. Een model dat modeconsumptie en winsten van grote modebedrijven maximaliseert. De mo-

de-industrie draait niet langer rond 2 collecties per jaar maar rond 52 per jaar. Dit betekent dat de pro-

ducenten van de kleding op heel korte termijn nieuwe collecties moeten afleveren, aan bodemprijzen 

en met steeds wisselende ontwerpen. Dit betekent dat ze zich super flexibel moeten opstellen en hun 

eigen arbeiders en onderaannemers bijgevolg vaak het mes op de keel zetten. 

• Sommige fast fashion merken zetten niet alleen producenten, maar ook landen tegen elkaar op (con-

currentie). Degene die voor de laagste lonen wil produceren, krijgt de opdrachten.

• Fast fashion voedt, via intense en dure reclamecampagnes en in een streven meer producten te verko-

pen, het verlangen bij de consument om veel meer kleren te kopen. Voor elke gelegenheid iets anders. 

• Outsourcing (het uitbesteden aan onderaannemers omwille van de grote tijdsdruk, lagere kosten en 

minder bescherming van de werknemers) van de productie zorgt ervoor dat kleren goedkoop verkocht 

worden zodat we ze ook snel kunnen weggooien.

• H&M behoort tot één van de bekendste koplopers van fast fashion, met een winst van 18 miljard dollar 

per jaar. Maar H&M staat hierin zeker niet alleen. Bij de meeste grote kledingmerken is sprake van heel 

snel wisselende collecties, met een overdaad aan aanbod het hele jaar rond.

2. Waarom zijn kleren zo goedkoop bij ons? 

• Grote merken kiezen waar hun kleren gemaakt worden. Ze kiezen veelal voor low-cost economies, lan-

den waar de arbeidskrachten goedkoop zijn en er belastingvoordelen, gunstige import- en exportvoor-

waarden, geen vakbonden en weinig arbeids- en milieuwetgevingen zijn. De bedrijven kunnen op elk 

moment kiezen voor een andere locatie. Als een land duurder wordt, kunnen ze verhuizen, en hiervan 

zijn zowel de productie-ateliers als de overheden in lageloonlanden zich heel bewust. 

Een fabriekseigenaar uit Dhaka, Bangladesh getuigt in de documentaire over de westerse vraag naar 

altijd maar lagere prijzen: “Wanneer winkels onderhandelen zeggen ze ‘die winkel verkoopt dit shirt voor 
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C. MILIEU 

De mode-industrie is de op één na meest vervuilende industrie ter wereld na de olie-in-
dustrie. Niet alleen mensenrechten worden geschonden, het fast fashion-model heeft ook 
grote gevolgen voor de natuur. 

D. DUURZAAMHEID 

ACHTERGROND: 

De ggo-discussie is een moeilijke en ingewikkelde discussie. Er zijn heel wat 
tegenstanders, maar ook voorstanders. Voorstanders stellen dat de resisten-
tie tegen ziektes het gebruik van giftige insecticiden en herbiciden zou ver-
minderen en de productiviteit verhogen. Tegenstanders stellen dat dit effect 
slechts tijdelijk is, en de nadelen op milieuvlak, bv. de uitputting van grond, 
uiteindelijk leiden tot een lagere productie en grotere milieuschade. De wanver-
houding tussen de argumenten van voorstanders en de realiteit is belangrijk.

Een ander belangrijk element in de ggo-discussie is het monopolie van 
Monsanto. Monsanto verkoopt wereldwijd zaden aan boeren. Deze zaden moe-
ten door de genmodificatie elk jaar opnieuw aangekocht worden. Daarbovenop 
hebben landbouwers geen andere keuze dan de bijhorende vervuilende pesti-
ciden te kopen. Wanneer de resultaten tegenvallen, bouwen boeren een enor-
me schuldenberg op. Waar ze vroeger zelf hun productie in handen hadden, 
zitten ze nu volledig in de greep van Monsanto. Dit leidde reeds tot menselijke 
drama’s: in India zelfs tot een zelfmoordgolf van bijna 200.000 boeren.

Meer informatie over dit thema is terug te vinden in de actuales ‘Ge(e)n gepruts’  
van Studio Globo op:  
www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-geen-gepruts-monsanto-onder- 
vuur-0

METHODE: Invuloefening en samenvattende uitleg door de leerkracht. 

MATERIAAL: Werkbundel (werkblad 6). 

De leerlingen hebben nu verschillende vragen beantwoord over de sociale, ecologische en 
economische omstandigheden in de mode-industrie: op elk vlak zien we problemen in de 
fast fashion industrie. Een belangrijke reden voor de onaanvaardbare impact op sociaal 
en ecologisch vlak is de zucht naar steeds meer winst en een economisch model dat enkel 
daarop gericht is. 

BESLUIT: We moeten dus zoeken naar een nieuw soort fashion industrie, die wel duur-
zaam is. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. 

METHODE: Klassikale bespreking bij opdracht 1 en 3. De leerlingen denken 
eerst individueel of per twee na door de vragen te beantwoorden in de werk-
bundel (werkblad 6). 

1. Welke negatieve gevolgen voor het milieu zag je in de documentaire? 

• Water: Vervuiling en overmatig gebruik van kostbaar water (grond- en drinkwater).

• Pesticiden: Uitputting van de bodem en het uitroeien van biodiversiteit.

• Een groeiende afvalberg en giftige gassen die in de lucht komen. 

2. Hoger-lager 

De leerkracht geeft telkens een feit met een cijfer. De leerlingen raden of het ware cijfer hoger of lager ligt dan 

het cijfer dat vermeld wordt. Ze maken hun keuze duidelijk door links of rechts in het lokaal te gaan staan. De 

opdracht kan ook moeilijker gemaakt worden door leerlingen te laten raden of het werkelijke cijfer veel lager 

of veel hoger is door meer links of meer rechts te staan. Leerlingen kunnen ook kiezen door recht te staan of 

neer te zitten. 

• In 2014 bedroeg de wereldwijde consumptie van textiel en kleding 50 miljoen ton. 

h  73 miljoen ton

• Vóór de verkoop wordt er per textielfabriek al 30% van de jaarlijkse productie weggegooid. 

i  5 tot 25%

• Amerika heeft per jaar ongeveer 5 miljoen kilogram textielafval. 

h  11 miljoen 

• Voor één katoenen T-shirt is er 500 liter water nodig. 

h  2720 liter water. 

• 75% van de katoenteelt is ondertussen genetisch gemodificeerd. 

h  80%

3. Wat zijn ggo’s? Is het gebruik ervan positief voor de katoenteelt? 

• Ggo’s of genetisch gemodificeerde organismen (Engels: gmo’s, Genetically Modified Organisms) ontwik-

kelt men met behulp van gentechnologie. Soms wordt er gesproken over ‘gemanipuleerd’ of ‘gewijzigd’ 

in plaats van ‘gemodificeerd’. 

• De bedoeling van deze gentechnologie is om erfelijke eigenschappen van planten te wijzigen. Een gen 

met een bepaalde eigenschap wordt geïsoleerd. Dit gen wordt eventueel aangepast en vervolgens inge-

bracht in een ander organisme. Ten slotte selecteert men de organismes waar de transformatie gelukt 

is. Via gentechnologie past men met andere woorden de eigenschappen van planten aan door recht-

streeks in te grijpen in het DNA. 

http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-geen-gepruts-monsanto-onder-vuur-0
http://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-geen-gepruts-monsanto-onder-vuur-0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociaal&action=edit&redlink=1
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3.3 WELK VERSCHIL KUNNEN WIJ MAKEN?

DOELSTELLING: Leerlingen denken actief na over hun eigen rol als consument 
en welke systeemveranderingen nodig zijn. 

METHODE: Klasgesprek. 

1. Wat zorgde er voor dat er meer bewustzijn kwam over de wanpraktijken in de kleding-
industrie? 

Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza complex (Bangladesh) in. 1138 kledingarbeid-
sters stierven, meer dan 2500 mensen raakten gewond. De ramp veroorzaakte een golf 
van verontwaardiging. 

2. Wat is er sindsdien veranderd? 

• Aanvankelijk niet veel. Terwijl het dodental bleef stijgen in het jaar met de 3 grootste rampen ooit in de 

kledingindustrie, steeg ook de winst. Dat jaar had de kledingindustrie 3 biljoen dollar omzet. 

• Er was echter wel een kiem van bewustzijn geplant en die bleef groeien. Consumenten begonnen ver-

andering te eisen, en kledingbedrijven begrepen dat ze iets moesten ondernemen om wanpraktijken te 

voorkomen. 

• Veel modemerken besteden sindsdien iets meer aandacht aan hun ‘ethisch’ of duurzaam imago. De 

kritische consument is hier gevoelig voor. 

• Verschillende grote merken zijn - schoorvoetend en gedeeltelijk - transparanter geworden in waar hun 

kledij wordt geproduceerd.

• Onderzoek wijst echter uit dat er nog een grote kloof bestaat tussen het duurzame imago van sommi-

ge grote merken, en hun praktijk. Volgende problemen blijven zeer groot: merken garanderen geen 

leefbare lonen bij de vele producenten en onderaannemers, veilige omstandigheden voor de makers 

van onze kleren worden te weinig afgedwongen en/of financieel mogelijk gemaakt, het eisen van korte 

leveringstijden (voortdurend nieuwe modellen die op korte termijn moeten worden geproduceerd) en 

een grote druk om onder de kostprijs te leveren, maakt het voor producenten nog steeds onmogelijk om 

werknemers goed te behandelen. 

• Grote kledingmerken maken nog steeds enorme winsten met wegwerpmode, de overconsumptie van 

kledij is niet gestopt na de shockerende gebeurtenissen in Bangladesh en buurlanden.

EXTRA INFORMATIE: 

Minder dan een maand na de Rana Plaza ramp sloten bekende kledingmerken, 
vakbonden en ngo’s het zogenaamde ‘Accord on Fire and Building Safety in 
Bangladesh’. De inmiddels meer dan 200 ondertekenende kledingmerken en-
gageren zich tot een bindend programma om de veiligheid te verbeteren in de 
fabrieken die voor hen produceren.

Het akkoord is een onafhankelijk, wettelijk bindend akkoord tussen kleding-
merken en -retailers aan de ene kant en internationale en lokale vakbonden 
aan de andere kant. De ondertekenaars engageren zich om de volgende 5 jaar 
te investeren in veilige fabrieken. Het bevat volgende elementen:

• Onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties waarbij de rapporten worden gepubli-

ceerd.

• Verplichte doorvoering van verbeteringen bij gebreken aan de gebouwen.

• De toegang voor vakbonden in de fabrieken.

• De oprichting van comités voor veiligheid en gezondheid voor de werknemers.

• Het recht voor werknemers om onveilig werk te weigeren (in lijn met IAO conventie 155).

Het akkoord wordt als historisch beschouwd omdat het de eerste keer is dat 
merken effectief zullen betalen voor de schade en via de renovaties dus ex-
pliciet hun verantwoordelijkheid nemen. Minder goed nieuws was dan weer 
dat het twee jaar geduurd heeft vooraleer de slachtoffers van Rana Plaza ver-
goed werden via het Rana Plaza Donor Trust Fund. Bovendien zijn veel van de 
productie-eenheden nog steeds onveilig, en blijft de druk van onder meer de 
Schone Kleren Campagne belangrijk om effectieve verbetering af te dwingen.

Slechts 6 Belgische kledingbedrijven hebben het akkoord ondertekend. 
Aanmoediging door de Belgische overheid van de Belgische kledingbedrijven 
is nodig. De Nederlandse regering deed dit wel en daar ondertekenden maar 
liefst 25 bedrijven het akkoord.
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SYSTEEMVERANDERING OF CONSUMENTBEWUSTZIJN? 

OPDRACHTEN

DOELSTELLING: Leerlingen reflecteren over hun eigen handelen. Leerlingen 
geven hun mening en luisteren naar anderen hun mening. 

MATERIAAL: Werkbundel (werkblad 7). 

1. Bespreek per twee enkele mogelijke oplossingen om de gevolgen van de mode-indus-
trie minder schadelijk voor mens en milieu te maken. 

METHODE: Leerlingen zoeken per twee naar oplossingen. Antwoorden worden klassikaal overlopen. 

2. Wie heeft volgens jou de taak om naar oplossingen te zoeken en die te realiseren? 

METHODE: Leerlingen denken hierover individueel na aan de hand van de werkbundel en geven klassi-

kaal hun eigen ideeën. 

3. Stellingen. 

METHODE: leerlingen gaan links of rechts in het lokaal staan en geven hun mening. 

1. Als consument heb ik impact op de kledingindustrie.

Extra elementen bij deze stelling: De klant is koning. Gebruik je macht als consument. Merken leveren 

wat hun klanten vragen, laat dus weten dat je alleen nog maar kleding wilt kopen die onder goede ar-

beidsomstandigheden is gemaakt.

2. Als consument kan ik er niets aan veranderen, de bedrijven zijn verantwoordelijk, zij moeten gewoon 

anders werken.

Extra elementen bij deze stelling: De productieketen van textielproducten is complex. De consument 

kan niet bij elk kledingstuk een uitvoerig onderzoek doen. Consumenten zijn kleine spelers, die niet de 

beslissingen nemen maar kritische vragen zetten bedrijven wel aan tot actie.

3. Extra: De overheid moet gewoon de wetten veranderen, zodat bedrijven verplicht worden om bepaalde 

normen te respecteren. 

Extra elementen bij deze stelling: De overheid moet zorgen dat iedereen juist handelt, anders krijg je on-

eerlijke concurrentie. Waarom zou een bedrijf immers werk maken van betere arbeidsomstandigheden, 

de transparantie vergroten en mogelijks duurdere producten verkopen als de andere dat niet doen? 

4. Meer betalen voor mijn kleren betekent dat de arbeiders in de kledingindustrie een hoger loon krijgen.

Extra elementen bij deze stelling: Indien we meer zouden betalen voor een T-shirt, betekent dit niet au-

tomatisch dat er meer naar de arbeider gaat. Meestal gaat dan meer naar het merk zelf en voornamelijk 

meer naar bijvoorbeeld reclame. 

• Hoeveel procent van die prijs gaat er naar de winst van het merk? 

• Hoeveel naar de vervoerskosten? 

• Hoeveel naar de winkel hier (personeel, gebouw, btw, winst,…)? 

• Hoeveel naar de winst van de fabriekseigenaar in Bangladesh? 

• Hoeveel naar de arbeider in Bangladesh? 

Extra informatie: grote kledingmerken betalen 25 keer meer aan advertenties dan aan lonen. 

5. Lees volgend artikel van het nieuwsblad: Bekende ketens verkopen over vijf jaar enkel nog ‘eerlijke kle-

ding’. Vraag: hoe kan de overheid voor verandering zorgen? 

Bron: www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160706_02373344 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160706_02373344
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VAKBOND

OPDRACHTEN

1. Welke rol kan de vakbond volgens jullie hebben? 

METHODE: Individueel of met twee te beantwoorden in werkbundel (werkblad 7) + klasgesprek

ANTWOORD: De rol van de vakbond is heel belangrijk. De protesten van vakbonden hebben er voor ge-

zorgd dat vrouwen mogen stemmen, we betaalde vakantie en een ziekteverzekering hebben. In landen 

zoals Cambodja en Bangladesh worden vakbonden echter tegengewerkt. Toch groeien de vakbonden ook 

daar en blijven ze eisen stellen. 

2. Extra: Bekijk volgend documentaire clipje 

‘Eerlijke kledij | made in Cambodja’ www.youtube.com/watch?v=wa-dnuHPJMs 

METHODE: stel volgende vragen achteraf en bespreek klassikaal.

Welke taken hebben de vakbonden? Kunnen ze hun taak goed uitvoeren?

• Klachten van werknemers bijhouden.

• Veiligheid en gezondheid controleren. 

• Onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden.

Zijn er verbeteringen sinds de aanwezigheid van vakbonden? 

• De arbeiders werden gedwongen overuren te maken, mochten niet naar het toilet en mochten niet 

praten. Er was ook geen ziekteverlof. 

• De afgelopen jaren zijn de lonen verhoogd en de werktijden verbeterd. Het aantal werkongevallen 

is gedaald. 

• Werknemers die lid willen worden van de vakbond worden nog steeds bedreigd, achtervolgd en 

geïntimideerd. 

4 ACTIES

DOELSTELLING: Leerlingen erkennen dat iedereen een rol kan spelen bij het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden in lage loonlanden. 

METHODIEK: Er worden verschillende mogelijke oplossingen voor de proble-
men voorgesteld. Indien de leerling denkt dat dit een goede oplossing is, mag 
die vooraan gaan staan. Indien hij/zij denkt dat het een minder goede oplos-
sing is, gaat de leerling achteraan staan. Als de leerling zou meedoen, of het nu 
wel of geen goede oplossing is, gaat die links staan. Als hij/zij besluit om niet 
mee te doen, mag de leerling rechts gaan staan. Om het nog visueler te maken 
kan je twee lijnen tekenen op de grond die een kruis vormen.

SLECHTE  
OPLOSSING

Meedoen

GOEDE  
OPLOSSING

Meedoen

SLECHTE  
OPLOSSING

Niet meedoen

GOEDE  
OPLOSSING

Niet meedoen

VERLOOP: Er wordt een oplossing aangeboden en kort uitgelegd. De leerlin-
gen moeten vlug een plaats innemen. Laat eventueel twee leerlingen aan het 
woord die op een interessante positie staan. Geef vervolgens uitleg.

OPMERKING: Dé oplossing bestaat niet. 

https://www.youtube.com/watch?v=wa-dnuHPJMs
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4.1 WAT KAN JIJ DOEN? (WERKBLAD 8)

KOOP MINDER EN BETER

A CONSUMINDER (BEWUST MINDER GAAN CONSUMEREN) 

Uitleg: We kopen te veel en zorgen daardoor voor de grote vraag aan kleren. Daardoor 
gaat men steeds meer in snellere en grote hoeveelheden kledij produceren, aan een zo 
laag mogelijke prijs. Kwantiteit gaat boven kwaliteit voor grote bedrijven. Om in te spelen 
op de vraag, veranderen merken ook constant hun collecties. 

Voordeel:

• Minder kleren kopen zorgt voor extra budget om kwalitatieve kleren te kopen. 

• Kleinere voetafdruk.

Nadeel: Onzeker welke uitkomst dit brengt in Bangladesh, zullen de arbeiders meer loon 
krijgen voor een kwalitatiever kledingstuk?

KOOP KLEDIJ MET EEN FAIR TRADE LABEL

Fair Trade betekent een eerlijke prijs voor de boeren en arbeiders, met daar nog een pre-
mie bovenop, als manier om hen uit de armoede te tillen. Bovendien zou de keten zo trans-
parant mogelijk moeten zijn en zou elke handelaar in die landen respect moeten tonen 
voor mens en milieu.

Vraag: 

• Zouden jullie labels willen op de kleren die je koopt, zodat je weet of ze in goede omstandigheden gemaakt  

 zijn?

• Welke voorbeelden kennen jullie? (Fair wear, Bio, Fair Trade, GOTS, öko-Tex, ) 

Uitleg: Veel mensen vinden dit een goed idee. Voor winkelketens is dit echter heel moeilijk 
te organiseren. 

De weg van de grondstof van een kledingstuk tot bij de consument die het koopt, is heel 
complex en gaat bijna de hele wereld rond. Er zijn veel tussenstappen. Grote kledingbe-
drijven hebben bovendien vaak duizenden onderaannemers en veranderen vaak van aan-
nemers. Eén fabriek kan ook voor verschillende merken produceren. Het kledingmerk weet 
vaak niet in welke omstandigheden al hun producten worden geproduceerd. 

Voordeel: 

• Er zijn wel labels die objectieve criteria geven. Labels baseren zich op een deel van het proces en mogelijke  

 criteria. 

Nadeel: 

• Er zijn veel labels wat het moeilijk maakt om het bos door de bomen te zien.

• Omdat het productieproces van kledij complex is, zouden bedrijven landen met structurele problemen  

 kunnen vermijden, met als gevolg dat de arbeiders werkloos worden.

EXTRA INFORMATIE: LABELS 

• Labels worden gegeven op basis van standaarden. Een standaard is de technische beschrij-

ving van de voorwaarden om een label te krijgen. Het label is dus eigenlijk het communica-

tiemiddel waar merken mee naar buiten komen.

• Er bestaan heel veel labels en geen enkel label biedt 100 procent garantie voor de volledige 

productieketen. Het ene label spitst zich meer toe op sociale aspecten, het andere op het 

milieu. Volgens experts heb je dus eigenlijk beide nodig. 

• Hoewel een aantal labels een sterke garantie bieden, zijn er altijd aspecten in de productie-

keten die er niet door gecontroleerd worden. Zo geeft een ecologisch certificaat veelal weinig 

garanties op vlak van eerlijke prijzen en lonen, en betekent een fairtrade label niet hetzelfde 

als ‘biologisch’. Bovendien zijn er ook projecten zonder labels die hoge standaarden halen 

door een sterk ethisch bedrijfsbeleid.

• Meer weten over labels?  

www.labelinfo.be  

EXTRA INFORMATIE:

De watervoetafdruk van een individuele consument, een hele gemeenschap of een bedrijf 

wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en 

diensten te voorzien die door de consument of de gemeenschap worden geconsumeerd of door 

het bedrijf worden geproduceerd (www.watervoetafdruk.org).

EXTRA INFORMATIE: water en grondstoffen zijn niet oneindig

BRUNO PIETERS (ANTWERPS MODEONTWERPER): Als de industrie niet verandert, zal er in 

de toekomst geen industrie meer zijn. We kunnen niets uit niets creëren. We hebben de planeet 

nodig dus beginnen we er best zorg voor te dragen. We moeten zorgen voor de mensen die onze 

kleren maken en dat betekent ook zorgdragen voor hun huizen en hun water. 

(Bron: www.truecostmovie.com/bruno-pieters-interview)

B KOOP TWEEDEHANDS KLEDIJ 

Uitleg: Spring eens binnen in een tweedehandswinkel, je vindt er ongetwijfeld een leuke 
outfit. Of ruil kleren met vrienden of familie, in plaats van telkens nieuwe dingen te kopen.

Voordeel:

• Je draagt niet bij tot nóg meer kledingproductie. We hebben al veel kledij op de wereld en in onze kledingkast. 

• Kledij maken is vervuilend. Gemiddeld gebruikt men voor één T-shirt minstens 2700 liter water. Tweedehands  

 kledij kopen draagt bij tot een kleinere watervoetafdruk! Daarnaast beperken we zo het transport en dus de  

 CO2-uitstoot. 

• We steunen er lokale initiatieven mee.

• We stellen ons als consument kritisch op tegenover kledij.

Nadeel:

• Geen directe verandering in de omstandigheden in de lageloonlanden.

http://www.labelinfo.be
http://www.watervoetafdruk.org/
http://truecostmovie.com/bruno-pieters-interview/
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KOOP KLEDIJ BIJ WINKELS AANGESLOTEN  
BIJ DE FAIR-WEAR FOUNDATION 

Uitleg: Deze organisatie helpt bedrijven om stapsgewijs de omstandigheden in hun pro-
ductieketen te verbeteren. De fair wear foundation schuift acht principes naar voor en 
spreekt kledingketens en politici hierop aan. Dit initiatief wordt door veel spelers wereld-
wijd (waaronder ook lokale vakbonden) ondersteund. De fair wear foundation tracht de 
kledingindustrie meer en meer de sociale minimumnormen te doen naleven en dit voor-
namelijk via lidmaatschap. FWF-leden onderschrijven een gedragscode waarin leefbaar 
loon en vakbondsvrijheid cruciaal zijn. FWF organiseert dan samen met lokale vakbon-
den een onafhankelijke controle van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken.  
Momenteel zijn 5 Belgische bedrijven lid van de Fair Wear Foundation (ACP, Fabrimode 
NV – Bel&Bo, JBC n.v., Mayerline N.V., Stanley and Stella S.A.).

Extra: Zoek op www.fairwear.org (klik door via ‘brands’) of je een kledingmerk vindt dat je 
al kent. Bekijk ook eens de informatie van dit bedrijf.

Voordeel: Fair Wear Foundation zet niet alleen bedrijven onder druk, maar geeft ook een 
signaal naar de overheid. Volgens de VN hebben overheden de plicht om ervoor te zorgen 
dat bedrijven de mensenrechten respecteren, ook bij hun activiteiten in andere landen. De 
Schone Kleren Campagne vraagt dat de Belgische overheid deze plicht ernstig neemt en 
een actieplan opstelt.

4.2 FAIR FASHION CHALLENGES

EXTRA INFORMATIE: 

De belangrijkste eisen (afgeleid uit de Verklaring van de Rechten van de Mens 
en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn de vol-
gende:

• Een goed loon 

• Veilige werkomstandigheden

• Kans om een vakbond op te richten/lid te zijn van een vakbond

• Toelaten van externe controles (geen concrete eis, maar maakt er wel deel van uit) 

De andere zijn: 

• Geen dwangarbeid

• Geen discriminatie

• Geen kinderarbeid

• Correcte werkuren

• Afsluiten van een handelscontract 

METHODE: Leg volgende acties voor aan de leerlingen en laat hen opnieuw 
kiezen of ze mee willen doen en of ze het een goede actie vinden. 

ONDERZOEK JE EIGEN KLEERKAST

Uitleg: Duik in je kleerkast, en breng in kaart wat er allemaal in zit. 

Opdracht:

• Tel het aantal kledingstukken dat je hebt. Sta even stil bij waarom en wanneer je elk kledingstuk kocht. 

Weet je nog waar het vandaan komt? Wat betekent het voor jou? Hoe vaak draag je het? En weet je iets 

over de mensen die dit kledingstuk hebben gemaakt?

• Selecteer er een aantal die  je nader wil onderzoeken. Van welk merk is dit? Wat staat er op het label? Kijk 

op de website van het merk, en ga na of je iets kan vinden over de omstandigheden waarin dit kledingstuk 

is gemaakt. Ga ook eens een kijkje nemen op Rank a Brand, de Schone Kleren website, of andere websites, 

om te ontdekken of hier iets te vinden is over dit merk.

DOE MEE AAN ‘WIJ WILLEN SCHONE KLEREN’ ACTIES 

Deze campagne roept Belgische kledingbedrijven op om meer SCHONE kleren in hun rek-
ken te hangen: kleren die in menswaardige omstandigheden gemaakt worden. 

• Maak je eigen protest-T-shirt en steun zo de campagne. Deel het met je vrienden en familie en spoor hen 

aan om er ook één te maken! 

• Maak online je protest-T-shirt of ontdek op www.wijwillenschonekleren.be hoe je nog kan meedoen met de 

campagne.

FASHION REVOLUTION

Fashion revolution lanceert een wereldwijde oproep om de wantoestanden in de textiel-
sector te stoppen. Iedereen kan meedoen!

• Draai je kleren binnenstebuiten.

• Neem een foto, met het label duidelijk zichtbaar.

• Post de foto’s op sociale media met de hashtag #whomademyclothes en @het betreffende merk.

• Meer informatie? Surf naar www.fashionrevolution.org.

VRAAG MEER TRANSPARANTIE AAN DE OVERHEID

• De fashion industrie is net zo transparant als het water van de rivieren waarin de textielfabrieken hun 

afvalwater lozen. Niet dus. En informatie is macht. Merken hebben die informatie, maar consumenten en 

werknemers niet. Vandaag geldt steeds meer: wie niet communiceert, heeft iets te verbergen.

• Slechts enkele ketens zetten de namen en adressen van hun leveranciers online. De overgrote meerderheid 

doet het dus niet.

• Ze doen het niet omdat ze het niet moeten: er is geen enkele regelgeving die hen verplicht transparant te 

zijn. Laat de Belgische regering weten dat jij wél wil weten waar je kleding vandaan komt. Teken de petitie! 

(www.schonekleren.be/schone-kleren/mode/218-kledingindustrie-blijft-troebel)

http://www.fairwear.org
http://www.rankabrand.nl/
http://schonekleren.be/
http://www.wijwillenschonekleren.be
http://fashionrevolution.org/
http://www.schonekleren.be/schone-kleren/mode/218-kledingindustrie-blijft-troebel
mailto:www.schonekleren.be/schone-kleren/mode/218-kledingindustrie-blijft-troebel?subject=
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CONTACTEER JOUW FAVORIETE MERK

Nadat in 2013 1138 doden vielen bij de instorting van het Rana Plaza complex beloofden de 
merken beterschap. Ze tekenden een Akkoord om de fabrieken veiliger te maken. Drie jaar 
later zijn 1600 fabrieken geïnspecteerd. Maar de renovaties lopen ernstige achterstand op.

• Grote merken zijn klant in heel wat fabrieken. Hun beleidskeuzes hebben dus een impact op tienduizenden 

werknemers. 

• De inspecties gebeurden al meer dan 16 maanden geleden. Meer dan de helft van de fabrieken hebben 

nog altijd geen fatsoenlijke nooduitgangen. Wanneer er brand uitbreekt, zitten de werknemers als ratten 

in de val. 

4.3 MOGELIJKE ACTIES OP SCHOOL

Kies enkele acties uit om te doen op school. Zoek de acties op die je niet kent!

Bouw een kleding- 
bibliotheek. 

Organiseer een uit-
daging op school: 
koop 6 maanden 
lang geen nieuwe 

kledij.

Organiseer een 
swapbeurs! Nodig 
ook vrienden, de 
buurt, ouders en 
leerkrachten uit. 

Laat alle leerlingen 
een online petitie 
ondertekenen met 

de vraag aan de 
overheid om meer 

transparantie.

Vraag aan je directie  
om eerlijke uniformen,  

sportkledij, werkkledij,... 
aan te kopen.

Doe als school mee aan 
fashion revolution  

— #whomademyclothes 

Organiseer een actie waar-
bij alle leerlingen aan gro-
te merken vragen op welke 

manier zij zorgen voor 
eerlijke werkomstandig-
heden (via e-mail, sociale 

media,...)

Organiseer een  
repair-café om oude 

kleren een nieuw 
leve te geven.

http://www.schonekleren.be/doe-mee/solidariteitsoproepen/bangladesh/31-veiligheidsakkoord-redt-mensenlevens?highlight=WyJha2tvb3JkIl0=
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5 EXTRA ACHTERGROND

VIDEOFRAGMENTEN 

VIDEOFRAGMENT KOPPEN

De meeste van onze kledij is gemaakt door mensen in onveilige en onleefbare omstandig-
heden. Gezien wij dragen wat zij maken zijn wij met elkaar verbonden. Kijk naar het video- 
fragment uit het VRT-programma Koppen. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.30570 

2EURO T-SHIRT AUTOMAAT 

Een campagneclip waar mensen geconfronteerd worden met de omstandigheden waarin 
een T-shirt gemaakt wordt. 

www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk 

WHO RUNS THE WORLD? GIRLS! 

Campagnefilm van Schone Kleren Campagne Nederland. 

www.youtube.com/watch?v=6uNBRaTwY9I&list=PLSXZO1ikiTcFdfa5u87rLc-5YmpAUX-
0me&index=5 

BRONNEN 

Artikels, documenten en videofragmenten:

• Gentse inspiratiegids voor modebewuste alternatieven: www.gentfairtrade.be/nl/events/event_8

• CNV Internationaal, eerlijke kleding, verkregen van: www.cnvinternationaal.nl 

• De Wereld Morgen, The True Cost: de impact van fast fashion, september 2015

• Fashion Revolution, Handleiding: How to be a fashion Revolutionist?, 2015

• Koppen, Made in Bangladesh [videofragment], Verkregen van: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/ 

programmas/koppen/2.30570 

• Movies That Matter, Docentenhandleiding China Blue. 

• Netwerk Bewust Verbruiken, App Fair Fashion helpt je kledingmerken screenen, juli 2016

• Nieuwsblad, Bekende ketens verkopen over vijf jaar enkel nog ‘eerlijke kleding’, juli 2016

• Schone Kleren Campagne, Kledinglabels ontrafeld, 2014

• Schone Kleren Campagne, Campagnefolder, wij willen schone kleren, 2014

• Schone Kleren campagne, Op zoek naar duurzame kledij, 2014

• Wereldsolidariteit, Handleiding lespakket “Wij willen schone kleren”, campagne 2014, Wereldsolidariteit

• Wereldburger, Wij willen schone kleren, 16e jaargang, april-mei-juni 2014

Websites:

• www.fairfashionchallenges.be 

• www.moviesthatmatter.nl   

• www.wijwillenschonekleren.be – www.schonekleren.be  

• www.bewustverbruiken.be  

• www.truecostmovie.com 

• www.wereldsolidariteit.be 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.30570  
https://www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk
https://www.youtube.com/watch?v=6uNBRaTwY9I&list=PLSXZO1ikiTcFdfa5u87rLc-5YmpAUX0me&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6uNBRaTwY9I&list=PLSXZO1ikiTcFdfa5u87rLc-5YmpAUX0me&index=5
http://gentfairtrade.be/nl/events/event_8
http://www.cnvinternationaal.nl
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.30570
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/koppen/2.30570
http://www.fairfashionchallenges.be
http://www.moviesthatmatter.nl
http://www.wijwillenschonekleren.be
http://www.schonekleren.be
http://www.bewustverbruiken.be
http://www.truecostmovie.com
http://www.wereldsolidariteit.be


Deze lessenmap werd ontwikkeld door Studio Globo, in opdracht en met ondersteuning 
van de Stad Gent. Het sluit aan bij de filmvoorstellingen die gratis in het Vredeshuis aan 
scholen worden aangeboden. 

Gent is een open, solidaire stad en wil maximaal sensibiliseren op het gebied van wereld-
verhoudingen en het belang van internationale solidariteit. Gent zet bovendien ook sterk 
in op eerlijke handel. Gent Fair Trade (www.gentfairtrade.be) is de motor achter initi-
atieven van de Stad Gent om inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren eerlijk 
aan te kopen. 

Het Vredeshuis is de plek in Gent waar dit alles vorm krijgt: naast een educatief 
aanbod voor scholen zijn er tal van publieke activiteiten en komen verenigingen 
die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid hier samen. 
(www.stad.gent/vredeshuis) 

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specia-
liseert in ontwikkelingseducatie voor lager, secundair en hoger onderwijs. 
De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken 
raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire  
wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers. 
(www.studioglobo.be) V
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In het kader van de Week van de Fair Trade,  

een initiatief van de Belgische ontwikkelings- 

samenwerking. 

www.weekvandefairtrade.be

http://www.gentfairtrade.be
http://www.stad.gent/vredeshuis
http://www.studioglobo.be

