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Wij hebben het onderwerp (Kinderarbeid) gekozen voor ons sectorwerkstuk. Wij hebben voor dit
onderwerp gekozen, omdat dit een onderwerp is waar je veel over kunt vertellen. Zelf denken wij
goed na bij de berichten over kinderarbeid in het nieuws of in de krant. Het blijft voor ons
onbegrijpelijk waarom deze kindjes op zo’n jonge leeftijd al zo hard moeten werken. Wij willen later
allebei met kinderen gaan werken. Kim: ik wil graag in het ziekenhuis op de kinderafdeling gaan
werken. Jessica: ik zou graag op een basisschool als onderwijsassistente willen werken. Wij willen
een werkstukversie inleveren, met de nodige informatie over kinderarbeid. Het onderwerp willen we
graag presenteren aan de derde klas. De derde klas heeft met aardrijkskunde een module over
kinderarbeid. We gaan een presentatie maken, die we dan op het smartboard kunnen presenteren.
Omdat we ook graag iets met landen waar de meeste kinderarbeid voor komt willen doen, gaan we
de top drie van continenten waar de meeste kinderarbeid voorkomt tekenen, zodat het duidelijk
wordt voor de klassen dat daar de meeste kinderarbeid voorkomt.
De drie continenten: 1. Afrika
2. Azië
3. Latijns- Amerika
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In Nederland hebben veel kinderen een bijbaantje, bijvoorbeeld oppassen of een
krantenwijk. Dit is geen kinderarbeid, het is pas kinderarbeid als kinderen het grootste
gedeelte van de dag moeten werken in vaak hele slechte omstandigheden,voor geld, spullen
of eten. Zij krijgen daar weinig tot niks voor betaald. Kinderarbeid komt het meeste voor in 3de
continenten, zoals Afrika, Latijns- Amerika en Azië. De meeste kinderarbeid komt voor in het
land India. De kinderen die moeten werken zijn meestal jonger dan 14 jaar.
Na schatting zijn er over de hele wereld ongeveer 250 miljoen kinderen die werken. Daarvan
zijn er ongeveer 186 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar die werken voor het geld,
bijvoorbeeld omdat hun ouders dit niet meer kunnen.
Er is ook een verschil tussen kinderarbeid en kinderwerk.
Als een kind in het bedrijf van bijvoorbeeld zijn ouders werkt, maar genoeg tijd heeft om te
spelen en naar school te gaan, is er sprake van kinderwerk. Het is pas kinderarbeid als de
kinderen werk verrichten dat een bedreiging vormt voor hun ontwikkeling, geestelijke en
lichamelijke gezondheid. In India is een werkdag van acht of veertien uur voor kinderen
tussen de 3 en 14 jaar heel normaal! De kinderen die kinderarbeid verrichten, werken
meestal omdat ze gedwongen worden door hun ouders, om schuld af te betalen of om eten
te kopen.
Een speciale groep werkende kinderen zijn straatkinderen. Je hoeft in landen als India,
Mexico of Sierra-Leone maar rond te lopen of je ziet ze wel. Schoenen poetsen, in hotels
werken, sigaretten verkopen, afval verzamelen of bedelen bij rijke mensen. Vaak zijn
straatkinderen kinderen die in sloppenwijken wonen of van huis zijn weggelopen. Ze moeten
vaak hard werken om te overleven. Er werken meer meisjes dan jongens. Vaak worden ze
bedreigd en misbruikt door hun bazen. Jongens doen vaker werk waarvoor ze meer
vaardigheden nodig hebben. Hierdoor mogen zij vaker naar school dan meisjes.
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De oorzaken komen vooral uit India, zoals de slavenhandel.
Er zijn verschillende oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede
Slavenhandel
Doordat de ouders erg arm zijn, hebben zij niet genoeg geld om goederen te kopen.
Hierdoor gebruiken zij vaak hun kinderen om meer inkomsten binnen te krijgen.
De kinderen worden vaak gebruikt als slaven. Ze worden verkocht aan rijke mensen. De
kinderen moeten hiervoor vaak hard en vies werk doen en krijgen een klein beetje loon, dat
direct naar hun ouders gaat om eten van te kopen. Vaak overleven deze kinderen het niet.
Chemische fabrieken
Ook werken er veel kinderen in chemische fabrieken.
Dit is erg gevaarlijk en kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals: skelet- spiervorming,
chemische vergiftiging, snijwonden, ademhalingsaandoeningen en ernstige verbrandingen
door giftige of bijtende stoffen. Doordat deze kinderen geen geld hebben voor medische hulp
worden ze niet erg oud. Slechts een op de honderd kinderen krijgt de kans om naar school te
gaan en een vak te leren. De rest van de kinderen zal ongeschoold blijven en heeft dus geen
kans op groei of ontwikkeling. De ongeschoolde kinderen zullen de rest van hun leven het
slachtoffer zijn van uitbuiting, misbruik en bedrog, omdat ze niet kunnen lezen of schrijven.
Volgens Unicef is uitbuiting van kansarme kinderen de grootste oorzaak van kinderarbeid.
Als er geen goede wetten of organisaties zijn die mensen beschermen, moeten zij elk loon
aannemen en accepteren dat hun kinderen goedkoop worden ingehuurd om te werken.
Het bedreigen van kinderen blijft bestaan, doordat er geen goed en verplicht onderwijs is en
een wet tegen kinderarbeid. Dit maakt het heel gemakkelijk om kinderen in dienst te nemen.
Kinderen durven namelijk geen NEE te zeggen. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties
die zich inzetten voor de kinderen die werken onder slechte arbeidsomstandigheden.
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Kinderen worden vaak al op hun 5e bij hun ouders weggehaald om te gaan werken
Kinderen in de huishouding
Het komt heel vaak voor dat kinderen bij andere families in huis werken. Zij doen dan de
huishoudelijke klusjes. De kinderen hebben geen eigen slaapplaatsen en slapen daarom op
de grond. Het eten is slecht en de kinderen worden mishandeld. Meisjes die in de
huishouding werken, werken vaak zo’n 18 uur per dag. Ze krijgen geen steun en moeten
alles zelf doen. Kinderen worden afgesloten van de buitenwereld en verliezen hun sociale
contacten. Dit werk kan vrijwel ongemerkt gedaan worden. Huishoudelijke kinderarbeid wordt
daarom ook wel ‘onzichtbare arbeid’ genoemd.
Kinderen op het platteland
De meeste kinderen die in de landbouw werken, werken op thee- , suikerriet- of
tabaksplantages. De kinderen op het platteland werken de hele dag in hun eigen kleren en
op eigen kracht op het land. Het werk is erg zwaar en erg gevaarlijk. Bij het oogsten van de
plantages komen de kinderen in aanmerking met giftige bestrijdingsmiddelen. Hierdoor
krijgen de kinderen vaak klachten. Ze worden ziek, krijgen huidziektes, huidaandoeningen en
ademhalingsproblemen.
Kinderen in de industrie
Vaak gaat het in de industrie om handwerk. Als het om handwerk gaat, nemen de bedrijven
vaak kinderen, omdat ze erg goedkoop zijn. Voorbeelden:
-in een steenhouwerij moeten de kinderen stenen kapot slaan. Hierdoor komen grote
stofwolken vrij die slecht zijn voor de gezondheid.
-in de tapijtindustrie worden de kinderen gebruikt om de tapijten te weven en te knopen.
De straat
Veel kinderen proberen op straat aan geld te komen door bijvoorbeeld groente en fruit te
verkopen, autoramen te wassen of schoenen van voorbijgangers te poetsen. Veel kinderen
gaan op zoek naar bruikbare spullen op de vuilnisbelt, of stelen uit winkels omdat ze daar
vaak uren voor moeten werken. Veel kinderen op straat beginnen ’s ochtends rond 5 of 6
uur.
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Kinderen in de prostitutie
De kinderen in de prostitutie worden vaak verkocht door familieleden of worden ontvoerd
door kinderhandelaren. De ouders en de kinderen denken dat ze werk krijgen in de
huishouding, maar ze worden vastgehouden om prostituee te worden. Ze worden zo
vastgehouden dat ze niet kunnen ontsnappen. De meisjes worden voor niet meer dan €300,verkocht. Het geld dat daarmee wordt verdiend, gaat vaak grotendeels naar de baas. De
meisjes krijgen vaak 10 tot 200 roepie Dit is ongeveer 50 eurocent 10 euro. Hun salaris is zo
laag dat ze zichzelf niet kunnen vrijkopen. Meisjes lopen grote risico’s, zoals ongewenste
zwangerschappen en de meest gevreesde dodelijke ziekte aids.
Kindsoldaten
Kinderen worden ingezet als soldaten zolang er
oorlog is. Kinderen doen wat hen wordt gevraagd
en ze zijn makkelijk te beïnvloeden. Vroeger
hadden ze taken die niet zo gevaarlijk waren. Dan
werden ze ingezet om te verkennen, maar nu
worden ze vaak ingezet als echte soldaat. Veel
kinderen groeien op in een omgeving met veel
geweld. Voor deze kinderen is dit heel normaal. De
meerderheid van de kinderen wordt gedwongen
soldaat te worden. Onder invloed van drugs die ze
hen toedienen zijn ze tot verschrikkelijke dingen in
staat.
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Wat heeft kinderarbeid met de economie te maken, zou je denken? Eigenlijk is het heel
simpel.
In Nederland kunnen alle inwoners zich in hun basisbehoeften voorzien. In Nederland is er
geen gebrek aan voedsel, kleding en
onderdak. Dit is in derdewereldlanden
helaas wel het geval. Door het gebrek aan
geld kunnen ze niet in hun basisbehoeften
voorzien. In de economie noemen we dit
schaarste.
Kinderarbeid is een vicieuze cirkel.
De cirkel begint bij een probleem:
kinderarbeid. Het grootste probleem van
kinderarbeid is armoede. Door de armoede
ontstaat er kinderarbeid. Doordat de
kinderen zoveel moeten werken, kunnen zij
niet naar school. Waardoor zij niet leren
lezen en schrijven. Met dit probleem kunnen
de kinderen geen diploma halen en dus
geen geschoolde baan krijgen. Armoede en
kinderarbeid zal dus altijd blijven bestaan
omdat de kinderen geen geld verdienen en
dus niet mee kunnen draaien in de
economie.
Om een product in Nederland te produceren
zijn machines nodig. Deze machines kosten
een hoop geld waardoor de producten duurder worden. Ik landen zoals India hebben ze
geen geld om machines te kopen. Alles wordt hier met de hand gemaakt.
Omdat kinderen makkelijk te beïnvloeden zijn en erg goedkoop zijn, worden er vaak
kinderen ingehuurd. Kinderen verdienen te weinig om ervan te leven. Omdat het goedkoper
is om producten vanuit het buitenland te exporteren, komen de meeste producten
daarvandaan. Als er in een land meer wordt geïmporteerd dan geëxporteerd, heeft het land
importoverschot. Hierdoor moeten alle kinderen meer werken om de import weer te kunnen
betalen. Als er meer wordt geëxporteerd, dan zou het probleem voor een groot deel opgelost
zijn. Dan heeft het land een exportoverschot waardoor er dus meer geld binnenkomt. Als in
het buitenland de werkgelegenheid daalt, wordt er minder geëxporteerd naar Nederland.
Als de werkgelegenheid daalt, wordt er nog minder gewerkt waardoor er nog minder geld
binnenkomt en het land de import dus niet meer kan betalen. Als de dollar daalt ten opzichte
van de euro, wordt de euro minder waard. Dit is in het voordeel voor de andere landen. Zo
kunnen zij voor minder geld inkopen.

8

Er zijn over de wereld veel organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van
kinderarbeid. Drie van deze organisaties willen wij extra onder de aandacht brengen, omdat
dit de meest bekende organisaties zijn.
Plan Nederland
Plan is een organisatie die is opgericht in 1937 door Langdon -Davies. De
organisatie was opgericht om kinderen te helpen die slachtoffer waren
van de Spaanse Burgeroorlog. Ook kwam Plan in actie na de Tweede
Wereldoorlog en de Watersnoodramp in Zeeland.
Het doel van Plan is het leven van kansarme kinderen en hun families te
verbeteren. Plan doet dit met projecten voor betere gezondheidszorg,
betere leefomgeving en beter onderwijs. Een voorbeeld van een project
van Plan is: het bouwen van een kleuterschool. Mensen over de hele
wereld kunnen dit project sponsoren voor €400 en bijvoorbeeld het
project geboorteregistratie. Dit project zorgt ervoor dat alle kinderen die
geboren worden een geboortebewijs hebben. Zodat iedereen weet dat ze bestaan en dus
niet zomaar illegaal verkocht kunnen worden. Voor €8,- per maand help je al een meisje. Zei
krijgt een betere toekomst en een geboortebewijs!
Plan helpt het meest in continenten als Latijns -Amerika en Afrika.
Plan organiseert in Nederland allerlei activiteiten op scholen zoals ‘schaatsen en zwemmen
voor water’, om zo geld op te halen voor Plan. En het ‘because I am a girl’ concert. Dit is een
concert voor meiden in ontwikkelingslanden. Er wordt geld ingezameld om deze kinderen
naar school te gaan.
De ILO
Deze organisatie staat voor Internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde staten.
Deze organisatie komt op voor de rechten van het kind. De ILO vindt dat kinderen leerplichtig
moeten zijn en ze mogen geen gevaarlijk werk doen. Ook doet het ILO er alles aan om
school gratis te maken, zodat ook de armste kinderen naar school kunnen.
De meest bekende organisatie is wel Unicef.
Je kent Unicef vast wel van de reclamespotjes op tv of radioberichten.
Maar wat doet Unicef nou eigenlijk? Unicef helpt kinderen over de hele wereld bij ziekte,
geweld, discriminatie, kinderarbeid en nog veel meer andere belangrijke zaken.
Door Unicef gaan miljoenen kinderen weer gewoon naar school, in plaats van te moeten
werken en ze worden ingeënt tegen dodelijke ziektes zoals de mazelen. Unicef is opgericht
op 11 december 1946 door de Verenigde Naties in New York om na de Tweede
Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen.
Unicef helpt op dit moment in 190 landen. Veel bekende Nederlanders helpen mee met het
inzamelen van geld zoals Trijntje Oosterhuis, Nicolette van Dam en Renate Verbaan.
De slagzin van Unicef:
wij verenigen en verbinden en maken geen
onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke
gezindheid. Wij zijn Unicef!
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De meeste landen hebben het contract tegen kinderarbeid ondertekend. Dit contract heet:
De rechten van het kind. In dit contract staat duidelijk dat kinderen onder de 12 jaar niet
mogen werken. In het dagelijkse leven is het moeilijk om kinderarbeid te verbieden. Als
verbieden niet lukt werkt misschien een boycot wel. Bij een boycot koop je uit protest tegen
kinderarbeid geen producten die door kinderen gemaakt zijn.
De 10 belangrijkste rechten van een kind zijn:
1. recht op een naam en nationaliteit.
2. recht op bescherming tegen kinderarbeid.
3. recht op spel en ontspanning.
4. recht om je mening te geven en informatie te verzamelen.
5. recht om op te groeien bij je familie.
6. recht op een veilig en gezond leven.
7. recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.
8. recht op onderwijs.
9. recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
10.recht op sociale bescherming bij een oorlog.
11.recht op gezond en bacterievrij water.
12.recht op bescherming voor straatkinderen.
Het belangrijkste is dat het onderwijs wordt verbeterd en dat kinderen naar school kunnen
gaan. De bestrijding van kinderarbeid gaat het beste met gratis onderwijs. Vaak hoor je dat
het niet helpt, omdat de ouders kinderen niet naar school sturen, ook als het gratis is. Uit
onderzoek in India blijkt dat de overgrote meerderheid van ouders onderwijs van belang
vindt. Als kinderen toch niet naar school gaan, komt dat omdat het onderwijs vaak slecht is
en toch wat kost. Grote bedrijven uit Europa en Amerika kunnen ook iets doen om het
werken met kinderen te voorkomen. Deze fabrikanten kunnen eisen dat er bijvoorbeeld geen
voetballen of knuffels meer worden gemaakt, waaraan kinderen aan werken. Daarnaast
kunnen wij met z’n allen iets aan kinderarbeid doen, door op te letten wat we kopen. Door
wetten te maken en deze te laten naleven, kan er ook veel veranderen. Soms ontbreekt een
goede wetgeving. Heel vaak is er wel een wet, maar wordt er niet gecontroleerd of deze wet
ook wordt nageleefd. Als consument kun je leuke dingen kopen bij de wereldwinkel in plaats
van bij de Bart Smit. Een wereldwinkel is een winkel die een eerlijke prijs betaalt aan de
mensen die het gemaakt hebben en je weet zeker dat het product niet door kinderen is
gemaakt.

Kinderarbeid zal nooit volledig verdwijnen !
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Wij vonden het erg leuk en vooral interessant om ons onderwerp over kinderarbeid te doen.
Het onderwerp sprak ons erg aan, omdat het over kinderen gaat. We hebben er veel van
geleerd: hoe is kinderarbeid ontstaan, wie helpen tegen kinderarbeid, wat heeft het te
maken met de economie, wat voor soorten werk er zijn.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat kinderarbeid in deze tijd niet meer mag voorkomen.
Het is niet makkelijk om het probleem op te lossen. Maar met alle goede hulporganisaties,
die zich inzetten tegen deze strijd wordt het al een stuk beter.
Ook de millennium doelen die voor 2015 bereikt willen zijn helpen hier al erg bij.
In 2000 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015
verbeteringen te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er
zijn acht doelstellingen vastgelegd. Deze heten de millenniumdoelen. Een van deze doelen
is dat alle kinderen over de hele wereld naar school toe kunnen. Zo kunnen ze even kind
zijn, is het goed voor hun sociaal ontwikkeling en hoeven ze niet meer te werken onder
slechte omstandigheden. Ook hebben ze door onderwijs meer kans op een betere toekomst.
Verplicht onderwijs is namelijk een belangrijk middel voor kinderarbeid. Het geeft kinderen
kans om zich te ontwikkelen, waardoor de kans op een baan toeneemt. En zo hoeven ze dus
niet meer te werken voor geld onder vieze en slechte omstandigheden.
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Internet;
http://www.kennislink.nl/publicaties/kinderarbeid
http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld005/kinderarbeid.php?id=1&subid=0&taal=nl
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040224_kinderarbeid01
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderarbeid
http://blogger.xs4all.nl/locuta/archive/2007/05/05/207901.aspx
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=24985&cHash=0561e52e8a
http://www.scholieren.com/werkstukken/15090
http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/spreekbeurt/kinderarbeid/kinderarbeidfr.htm
http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid
http://kinderarbeid2006.mysites.nl/mypages/kinderarbeid2006/292809.html
www.plannederland.nl
www.unicef.nl
www.scholieren.com
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Wij (Jessica Lips & Kim Landwer Johan) hebben besloten om samen te gaan werken aan
ons sectorwerkstuk, omdat wij allebei in de sector economie zitten en later allebei met
kinderen willen gaan werken. We kunnen goed samenwerken en zullen daar ook zeker
gebruik van maken tijdens het maken van ons sectorwerkstuk.

We hebben nagedacht over een onderwerp voor ons sectorwerkstuk. We hebben
verschillende onderwerpen bekeken en hebben gekozen voor kinderarbeid. Wij hebben dit
onderwerp gekozen, omdat kinderarbeid iets is wat heel erg speelt, vooral in arme landen.
We willen later allebei met kinderen gaan werken en vinden het daarom ook erg interessant
om meer te weten te komen over kinderarbeid. Als wij later met kinderen gaan werken, wil
dat niet zeggen dat we de zorg & welzijn kant op gaan: ook een verpleegkundige en een
kleuterjuf hebben veel te maken met economie.

Wij zouden willen presenteren voor de eerste klas van de Lingeborgh tijdens een van hun
mentoruren of eventueel andere lessen. We willen deze leerlingen meer informatie geven
over het onderwerp kinderarbeid. We willen de kinderen uit de eerste klas er vooral bewust
van maken dat het niet overal zo goed is als in Nederland en we willen proberen de kinderen
te raken d.m.v. filmpjes, plaatjes en informatie.

Onze hoofdvraag van ons werkstuk wordt: “Hoe komt het dat ze in arme landen zoveel
producten produceren voor westerse landen, maar ze er erg weinig mee verdienen? “

13

Deelvraag 1 : wat is Kinderarbeid?
(Wat verstaan we onder kinderarbeid)
Deelvraag 2 : waar komt de meeste kinderarbeid voor, en waarom juist in die landen?
(We willen graag dat mensen beseffen waar ze het een stuk minder goed hebben dan bij
ons)
Deelvraag 3: hoe is kinderarbeid ontstaan en hoe houdt het stand?
(Wij willen jullie laten zien waar de kinderarbeid het meeste voorkomt).
Deelvraag 4: wat heeft kinderarbeid met onze economie te maken?
(Wat doet de Nederlandse economie met de kinderarbeid in het buitenland?)
Deelvraag 5: wat heeft kinderarbeid met de economie daar te maken?
(Wat doet de kinderarbeid met de economie in die landen?)
Deelvraag 6: kunnen we dit probleem oplossen, en zo ja hoe?
(Er zijn veel mensen die dit probleem op willen lossen, maar is het op te lossen?)
Deelvraag 7 : hulporganisaties
(Welke hulporganisaties zijn er en wat doen ze)?

Wij hebben ervoor gekozen om ons onderwerp kinderarbeid op de volgende manier te
presenteren: we gaan een powerpoint presentatie maken over de kinderarbeid in India,
Sierra-Leone & Venezuela. We willen graag deze drie landen op een groot vel papier
tekenen. Daarna willen we deze tekeningen invullen met plaatjes die uitbeelden hoe de
kinderarbeid in dat land is. We willen ons project presenteren aan een eerste klas, omdat wij
denken dat we de kinderen uit de eerste klas nog heel veel nieuwe informatie kunnen
brengen over het onderwerp.

14

•

Hoe ga je op verschillende manieren informatie verzamelen?

Wij gaan samen op internet, in kranten, tijdschriften en tv informatie zoeken, maar natuurlijk
ook de informatie gebruiken van wat wij geleerd hebben op school.
•

Hoe ga je gegevens die je gevonden hebt inventariseren en ordenen?

Samen overleggen hoe ver we zijn en wat er nog gedaan moet worden, aangepast moet
worden en wat er nog bij gedaan moet.
•

Hoe ga je de presentatie voorbereiden?

Wij gaan posters maken van de verschillende landen. Ook vragen we meneer Jansen of
meneer Maas om ons te helpen bij het maken van een presentatie op het smartboard. We
willen onze presentatie van tevoren een keer oefenen.
•

Hoe ga je het verslag maken?

Wij maken ons verslag samen, door middel van de informatie die we gevonden hebben.

Woensdag 15-09-2010
Woensdag 22-09-2010
Woensdag 29-09-2010
Woensdag 06-10-2010
Woensdag 13-10-2010
Woensdag 20-10-2010
Woensdag 27-10-2010
Woensdag 03-11-2010
Woensdag 10-11-2010
Woensdag 17-11-2010
Woensdag 24-11-2010
Woensdag 1-12-2010
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Afronden stap 7
Beginnen met stap 8
Stap 8
Stap 8 afronden
Overleg
Beginnen stap 9
Stap 9
Stap 9 afronden, stap 10 beginnen
Stap 10 afronden
Nakijken, werken aan presentatie
Werken aan presentatie
Zwart-wit versie inleveren

Deelvraag 1
In Nederland hebben veel kinderen een bijbaantje, bijvoorbeeld oppassen of een
krantenwijk. Dit is geen kinderarbeid, we praten over kinderarbeid als kinderen het grootste
gedeelte van de dag moeten werken voor geld, spullen of eten en daar weinig tot niks voor
betaald krijgen. Voorbeelden van kinderarbeid zijn:
o de industrie: werken in fabrieken onder bizarre omstandigheden.
o de landbouw: hele dagen op het land staan en het meest ondankbare werk doen.
o het leger: kinderen worden gebruikt om mijnen uit te schakelen en andere gruwelijke
dingen.
o prostitutie: hier worden meisjes misbruikt.
Kinderarbeid gaat vaak om kinderen jonger dan 14 jaar.
Deelvraag 2
In Europa, Amerika en Australië is bijna geen sprake van kinderarbeid. Kinderarbeid komt
vooral voor in arme landen. De meeste kinderarbeid komt voor in India. Naar schatting zijn er
218 miljoen kinderen over de hele wereld die werken. Daarvan zijn er zo'n 186 miljoen
kinderen tussen de 5 en 14 jaar die werken voor de kost (omdat hun ouders dat niet kunnen)
De kinderen krijgen erg weinig geld voor een hele dag werken. Vaak is het werk slecht voor
de gezondheid en veel te zwaar voor een kind. De kinderen werken vaak in de kou of juist in
een enorme hitte. Doordat de kinderen niet naar school kunnen, is het slecht voor hun
toekomst.
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Deelvraag 3
De belangrijkste oorzaak van kinderarbeid is armoede. De ouders kunnen vaak niet genoeg
geld verdienen om het hele gezin te onderhouden. Vaak nemen bedrijven niet eens
volwassenen aan maar kinderen, omdat zij goedkoper zijn. Soms werken alleen de kinderen
en de ouders helemaal niet. Kinderen komen minder voor zichzelf op, over bijvoorbeeld
werktijden of salaris. Doordat de kinderen niet naar school kunnen, zullen ze later dezelfde
problemen krijgen als hun ouders. Zo blijft kinderarbeid bestaan.
Er zijn samen 190 landen die hebben afgesproken dat kinderarbeid beschermd moet
worden. Deze landen samen noemen we de Verenigde Naties. Iedereen heeft rechten, ook
kinderen hebben rechten. De Verenigde Naties vinden de rechten van een kind zo belangrijk,
dat ze 20 november tot de Internationale Dag van de Rechten van het kind hebben
uitgeroepen. De maand november is uitgeroepen tot de Maand van de Kinderrechten.
In november wordt er van alles georganiseerd rondom de rechten van een kind.
De 12 belangrijkste rechten van een kind zijn:
1. Recht op een naam en nationaliteit.
2. Recht op bescherming tegen kinderarbeid.
3. Recht op spel en ontspanning.
4. Recht om je mening te geven en informatie te verzamelen.
5. Recht om op te groeien bij je familie.
6. Recht op een veilig en gezond leven.
7. Recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.
8. Recht op onderwijs.
9. Recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
10.Recht op sociale bescherming bij een oorlog.
11.Recht op gezond en bactievrij water.
12.Recht op bescherming voor straatkinderen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer rechten!
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Verhaal van een jongen uit Pakistan
Verhaal van Iqbal
Iqbal komt uit Pakistan. Zijn ouders waren zo verschrikkelijk arm dat ze geen geld hadden
om voor hem te zorgen. Toen Iqbal vier jaar was, verkochten zijn ouders hem aan een
tapijtfabrikant. Hij moest bijna gratis werken als tapijtknoper. Toen hij wat ouder werd, ging
Iqbal nadenken over zijn situatie. Hij verzette zich tegen de uitbuiting van kinderen. Hij was
pas twaalf, maar hij deed zijn uiterste best om een einde te maken aan kinderarbeid. Samen
met een Pakistaanse organisatie zorgde hij ervoor dat tientallen fabrieken gesloten werden
en duizenden kinderen bevrijd. Dit tot grote woede van de tapijtfabrikanten. Iqbal werd
bedreigd met de dood, maar ging door met zijn actie. Tot zondag 16 april 1995. Toen werd
Iqbal op straat doodgeschoten. Over de hele wereld zijn er kinderen zoals Iqbal. Ze kunnen
niet naar school om een vak te leren, maar moeten keihard werken om genoeg te verdienen
om te kunnen eten. Sommigen zijn uit pure armoede verkocht door hun ouders, anderen
wonen nog wel thuis.
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Deelvraag 7
Er zijn verschillende hulporganisaties die opkomen voor kinderen in slechte omstandigheden
en kinderarbeid, zoals Unicef en PLAN Nederland.
Unicef
Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Unicef helpt
kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en
discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij Unicef naar school, zodat ze niet hoeven te
werken in de slecht omstandigheden van de fabrieken. Talloze kinderen worden ingeënt
tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding. Unicef werkt hard aan de
bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden.
Waar een noodsituatie heerst, is Unicef. Unicef is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse
en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor
staan, krijgen van Unicef bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.
Unicef is actief in 190 landen. In de rijke landen vragen onze Nationale Comités om geld en
steun, waarmee ze hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden kunnen realiseren. Unicef
verenigt en verbind en maakt geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke
gezindheid. Dit is Unicef!
PLAN Nederland
PLAN werd in 1937 opgericht door Langdon- Davies om kinderen te helpen die slachtoffer
waren van de Spaanse Burgeroorlog. Ook hielp Plan de kinderen uit Europa na de
tweedewereld oorlog en de watersnoodramp in Zeeland. In de ´aren ´60 en 70´ werd Plan
een echte internationale ontwikkelingsorganisatie.
Het doel van Plan is het leven van kansarme kinderen te verbeteren. Het werkterrein breidt
zich uit naar Latijns- Amerika en Afrika.
Plan heeft als doel de levenssituatie van kinderen en hun families blijvend te verbeteren.
Plan doet dit met gemeenschapsprojecten in de directe leefomgeving van kinderen. De
projecten richten zich onder meer op betere gezondheidszorg, beter onderwijs, een betere
leefomgeving en inkomensverbetering. Kinderen
spelen de hoofdrol in alle projecten. Deze aanpak
is erop gericht het armoedeprobleem,
rechteloosheid en geweld tegen kinderen bij de
wortels aan te pakken
Plan organiseert in Nederland allerlei activiteiten
op scholen zoals ‘schaatsen en zwemmen voor
water’, om zo geld op te halen voor Plan.
Natuurlijk zijn er nog veel meer hulporganisaties
voor kinderen in 3de wereldlanden.
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Internet;
http://www.kennislink.nl/publicaties/kinderarbeid
http://www.indianet.nl/ao-kiarb.html
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld005/kinderarbeid.php?id=1&subid=0&taal=nl
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040224_kinderarbeid01
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderarbeid
http://blogger.xs4all.nl/locuta/archive/2007/05/05/207901.aspx
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=24985&cHash=0561e52
e8a
http://www.scholieren.com/werkstukken/15090
http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/spreekbeurt/kinderarbeid/kinderarbeidfr.htm
http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7544990/___CA_en_HM_zijn_uitbuiters___.html?sn=binn
enland,buitenland
http://kinderarbeid2006.mysites.nl/mypages/kinderarbeid2006/292809.html
www.plannederland.nl
www.unicef.nl
Krant;
1.AD
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Logboek Sectorwerkstuk
Woensdag 25-08-2010
Vandaag was onze eerste les sectorwerkstuk. Eerst hebben we uitleg gekregen over hoe een
sectorwerkstuk in elkaar zit en hoe we het komende half jaar te werk gaan. Wij(Kim Landwer Johan &
Jessica Lips) hebben er voor gekozen om samen te werken, omdat we allebei de sector economie
hebben gekozen en omdat we later allebei met kinderen willen gaan werken. Wij zijn vandaag
begonnen aan stap 1 t/m 6.
Zaterdag 28-08-2010
Vandaag zijn wij verder gegaan aan ons sectorwerkstuk. We hebben ons onderwerp gekozen. Eerst
hebben we uit de twee leukste onderwerpen een keuze moeten maken. Dit waren gezondheid &
leefstijl en Kinderarbeid. Uiteindelijk hebben we Kinderarbeid gekozen, omdat we deze het leukst
vonden en het best bij onze sector past. Ook hebben we onze voor wie: aangepast aan de eerste klas
te gaan presenteren i.p.v. de tweede klas, omdat wij denken dat de kinderen uit deze klas dan iets
meer weten over PSO wat ze in de tweede klas krijgen.
Dinsdag 31-08-2010
Vandaag zijn we in ons tussenuur verder gegaan aan ons sectorwerkstuk. De opdrachten 1 t/m 3
hebben we nu helemaal af. We hebben nagedacht over de manier waarop we gaan presenteren. We
hebben bedacht dat we niet alleen een PowerPoint presentatie gaan maken. We gaan ook de drie
uitgekozen landen (India, Sierra-Leone, Venezuela) tekenen. In deze landen gaan we door middel van
plaatjes laten zien hoe het in dat land is met de kinderarbeid. In de PowerPoint presentatie kunnen
we meer informatie over het onderwerp vermelden.
Woensdag 01-09-2010
Vandaag is Horizon niet op school, dus ben ik alleen aan het werk gegaan met de dingen die we
gisteren hebben besproken. Omdat we gister goede afspraken hebben gemaakt, weet ik wat ik nu
kan gaan doen en wat ik dan weer met Horizon moet bespreken. Het is erg lastig om alleen verder te
werken als je dingen samen moet overleggen. Ik ga alvast op zoek naar informatie over het
onderwerp, zodat ik de volgende keer met horizon kan bespreken wat we van de informatie
gebruiken, en wat we nog meer moeten opzoeken.
Woensdag 08-09-2010
Wisseling van de docent. Vandaag hebben we de deelvragen voor stap 5 bedacht en ons werk laten
doorlezen door de docent. Mevrouw Van den Berg was er erg tevreden over. Stap 1 t/m 6 is nu
afgerond. Ook zijn we opzoek gegaan naar informatie voor stap 7.
Woensdag 15-09-2010
Vandaag zijn we verder gegaan met stap 8. Het echte werk begint nu!
We zijn bezig met het zoeken naar informatie en plaatjes. Ook hebben we meneer Jansen gemaild of
hij ons een keer zou willen uitleggen hoe je een presentie maakt met het smartbord. Dat wordt
woensdag 22-09-2010.
Woensdag 22-09-2010
Vandaag is Kim ziek. We hebben om 9 uur een afspraak staan met meneer Janssen voor uitleg over
het Smart board. Ik ga zo meteen naar meneer Janssen, de informatie die ik van hem krijg geef ik ook
door aan Kim.
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Woensdag 29-09-2010
Na vorige week moet het ons waarschijnlijk lukken om een mooie presentatie te maken op het smart
board. Vandaag willen wij verder gaan met het beantwoorden van de deelvragen. Tijdens het
beantwoorden van de deelvragen kunnen we zelf ook veel informatie opslaan. We gaan samen
opzoek naar informatie, en bespreken deze samen.
Woensdag 06-10-2010
We zijn vandaag begonnen met de puntjes op de i te zetten van het stuk dat we hebben, daarna zijn
we aan het werkstuk begonnen. We hebben de voorpagina, de inleiding en de inhoudsopgave
afgemaakt. We gaan volgende week verder aan de inhoud van de hoofdstukken.
Woensdag 13-10-2010
We zijn vandaag verder gegaan met de hoofdstukken van ons werkstuk. We hebben het hoofdstuk
over hulporganisaties, en over kinderarbeid af. We hebben een aantal plaatjes gezocht die we goed
bij het onderwerp vinden passen. We hebben samen overlegd hoe we nu verder gaan.
Woensdag 27-10-2010
Vandaag gaan we verder met het werkstuk. We zijn al een heel eind, maar moeten nog voor een paar
stukjes informatie zoeken. We hebben in de vakantie een hoop informatie opgezocht die we kunnen
gebruiken voor ons werkstuk.
Woensdag 03-11-2010
Vandaag zijn we verder gegaan met het werkstuk. Het nawoord en het hoofdstuk ´Wat kunnen we
eraan doen ?´ zijn af. Nu zijn we bezig met het hoofdstuk ´Kinderarbeid & de economie´, maar dit is
een erg lastig hoofdstuk, omdat er maar weinig over te vinden is. Meneer Van den Broek heeft ons
geholpen met het hoofdstuk. Nu is ons sectorwerkstuk helemaal af.
Woensdag 09-11-2010
Vandaag hebben we ons sectorwerkstuk ingeleverd.
Dinsdag 14-12-2010
Vandaag hebben we ons sectorwerkstuk nagekeken teruggekregen en verbeterd.
donderdag 03-03-2011
Vandaag hebben we ons sectorwerkstuk gepresenteerd aan klas 2HV2.
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