
A. 8 uur
B. 12 uur

C. 20 uur

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

Hoeveel uur per schoolweek mag je in een 

supermarkt werken als je 13 jaar bent?

A. Wanneer je baas vraagt of je een uur langer kan werken
B. Wanneer iemand onder slechte omstandigheden 

moet werken en zijn/haar verdiende geld niet zelf mag 
houden

C. Wanneer je ouders je geen zakgeld geven, omdat je je 
klusjes niet hebt gedaan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Wat is de betekenis van arbeidsuitbuiting?

A. 12 uur
B. 6 uur 
C. 8 uur

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Hoe lang werkt een volwassene gemiddeld per 

dag? 

Sommige mensen werken wel eens langer per dag, maar het is niet 
de bedoeling dat je altijd veel langer dan 8 uur per dag werkt. 

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

 Er is geen plek op de wereld waar kinderen die 
jonger zijn dan twaalf jaar werken. Is dit waar of 

niet waar?

Helaas zijn er kinderen in sommige landen die moeten werken. Zij 

moeten dan bijvoorbeeld geld verdienen voor het gezin. 

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

Als kind mag je net zoveel uren werken als een 
volwassenen. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

 Als kind van 10 jaar mag ik meewerken in een 
toneelstuk. Is dit waar of niet waar?

Je mag als kind meewerken in een toneelstuk, alleen zijn hier wel 
strenge regels voor. 

A. Je krijgt geld per product
B. Je krijgt geld per uur dat je werkt

C. Je krijgt geen geld, want je hebt niet hard genoeg 
gewerkt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Wat is de betekenis van stukloon?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

Klusjes doen voor je ouders is hetzelfde als 
werken. Is dit waar of niet waar?
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A. Als je voor jezelf werkt, mag je al je geld zelf houden. Als je voor een 
baas werkt moet je al je geld aan hem geven en verdien je zelf niets.

B. Als je voor jezelf werkt, moet je zelf je verzekeringen regelen en 
heb je ook geen vast inkomen. Als je voor een baas werkt heb je 

wel een vast inkomen. 
C. Als je voor een baas werkt, bepaalt je baas alles. Als je voor jezelf 

werkt, hoef je niet naar een baas te luisteren. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING
Wat is het verschil tussen iemand die in loondienst 

werkt (dus werkt voor een baas) en een ZZP’er 
(iemand die voor zichzelf werkt)?

A. Vanaf 15 jaar
B. Vanaf 13 jaar
C. Vanaf 12 jaar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Vanaf welke leeftijd mag je gaan werken in een 
supermarkt?

Vanaf je 13e mag je op zaterdag en in de schoolvakanties in de 
supermarkt werken. 

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Als iemand geen zin heeft om lang te werken, dan 
is dat arbeidsuitbuiting? Is dat waar of niet waar?

A. Loonafspraak
B. Loonstrook

C. Minimumloon 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Welk woord heeft als betekenis: dit moet een 
volwassene in Nederland in ieder geval 

verdienen op het werk?

A. Ja dat mag, want je mag als dertienjarige klusjes doen
B. Ja dat mag, als mijn ouders er toestemming voor geven
C. Nee dat mag niet, want je mag als kind niet bij het 

leger

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

 Mag je als dertienjarige in het leger werken? 

A. Dat betekent dat de mensen die de chocolade hebben 
gemaakt, geen eerlijke prijs hebben gekregen voor hun 

werk 
B. Dat betekent dat de mensen die de chocolade 

hebben gemaakt, een eerlijke prijs hebben gekregen 
voor hun werk 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Wat betekent het als er een Fairtrade keurmerk zit 
op chocolade? 

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Wanneer je in slechte omstandigheden moet 
werken, kan dit een signaal zijn van 

arbeidsuitbuiting. Is dit waar of niet waar? 

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

In Nederland kan je als volwassenen 5 euro per 
uur verdienen. Is dit waar of niet waar? 

In Nederland is afgesproken hoeveel een volwassene minimaal moet 
verdienen. Dit is meer dan 5 euro per uur. 
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A. Zijn contract is niet in zijn taal, de persoon komt 
vermoeid over, de persoon werkt langer dan 8 uur per dag. 
B. Zijn contract is in zijn taal, de persoon ziet er vermoeid uit, 

de persoon werkt precies 8 uur per dag.

C. Het contract is in het Nederlands, de persoon ziet er 

uitgeslapen uit, de persoon werkt langer dan 8 uur per dag. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING
Wat zijn voorbeelden van signalen voor een 

slachtoffer van arbeidsuitbuiting? 

Als je een contract ondertekend moet deze in de taal zijn die jij spreekt. 
Je moet weten wat je ondertekend. 

A. Praten met deze persoon

B. Praten met deze persoon en het vertellen aan een 
volwassene

C. Het aan niemand vertellen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING
Wat kan je doen als je denkt dat iemand slachtoffer 

is van arbeidsuitbuiting? 

Als je denkt dat iemand slachtoffer van mensenhandel is moet je altijd 
met deze persoon proberen te praten. Daarnaast vertel je het aan een 

volwassenen die jou kan helpen! Jij hoeft dit namelijk niet alleen te doen.

A. Omdat het werk in Nederland veel leuker is, dan het werk 

dat ze in hun eigen land moeten doen

B. Omdat het in Nederland beter weer is

C. Omdat ze in Nederland vaak veel meer kunnen 

verdienen dan in hun eigen land

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

Waarom werken er veel mensen uit het buitenland 

in Nederland? 

A. Iemand je dwingt om een telefoonabonnement af te sluiten
B. Je gedwongen wordt om lange werkdagen te maken en 

daarbij te weinig betaald krijgt
C. Je gedwongen wordt om schulden af te betalen door seks te 

hebben met vreemden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Je bent slachtoffer van arbeidsuitbuiting, als:

Antwoord A is een vorm van gedwongen criminaliteit en antwoord C is 
een vorm van seksuele uitbuiting.

A. Je gedwongen wordt om een orgaan af te staan
B. Je gedwongen wordt om te bedelen en vervolgens het geld 

moet afstaan
C. Je alleen in Nederland bent om te werken. Van je baas 

mag je niet naar buiten als je niet werkt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Je bent slachtoffer van arbeidsuitbuiting, als:

Antwoord A is een vorm van seksuele uitbuiting en antwoord B is een 
vorm van criminele uitbuiting.

A. Nederlanders die bij een bank werken
B. Buitenlanders die in Nederland komen werken

C. Nederlanders die als makelaar werken

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Welke groep mensen wordt in Nederland vaak 
uitgebuit bij het werk wat ze doen? 

Mensen uit het buitenland die in Nederland werken spreken bijna geen 
Nederlands en zijn blij met het geld wat ze krijgen. Sommige bazen 
maken hier makkelijk gebruik van en betalen ze dan veel te weinig. 

A. In hun eigen land mogen niet meerdere mensen uit een 
gezin werken

B. In hun eigen land is armoede, mensen verdienen weinig 
of kunnen geen werk vinden

C. In hun eigen land moeten hun kinderen naar school en 
mogen ze niet werken

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Wat kan een reden voor mensen uit het buitenland 
zijn om in Nederland te komen werken?

A. In Nederland hebben ze het idee dat ze op vakantie zijn
B. In hun eigen land is armoede, mensen verdienen weinig 

of kunnen geen werk vinden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ARBEIDSUITBUITING

Wat kan een reden voor mensen uit het buitenland 
zijn om in Nederland te komen werken?
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A. Landbouw
B. Tuinbouw

C. Schoonmaakbedrijven
D. Alle antwoorden zijn goed

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

In welke sector komt er arbeidsuitbuiting voor?

ARBEIDSUITBUITING

Als ik later als bijbaantje pakketten ga bezorgen 
mag ik op de volgende manier betaald krijgen:

A. Ik moet per pakket dat ik bezorg betaald krijgen, dit heet ook 
wel stukloon. Als ik ¤2,00 krijg per pakket en ik bezorg 50

pakketten op een dag heb ik ¤100 verdiend.
B. Ik moet per uur betaald krijgen, dit heet ook wel

uurloon.
C. Ik mag op beide manieren betaald krijgen, de baas mag het

zelf weten.
Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

A. Dat doet inspectie SWZ
B. Dat doet de politie

C. Dat doet de baas van het bedrijf zelf

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Welke organisatie controleert of bedrijven hun 
werknemers onder goede werkomstandigheden 

laat werken?

De afkorting SWZ betekent ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, deze 
inspectie controleert of bedrijven zich aan de wet en aan regels houden 

en of de werknemers onder goede omstandigheden werken.

A. Nee dit mag niet
B. Ja dit mag, hij is de baas

C. Ja dit mag, maar dit mag maximaal 25% 
van het loon zijn

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Mag de baas van een bedrijf geld inhouden voor de 
verblijfskosten van zijn werknemers?

A. Het geld moet via de bank betaald worden

B. Het geld moet contant uitbetaald worden

C. De baas moet 10% via bankoverschrijving betalen en 90% 

contant

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ARBEIDSUITBUITING

Hoe mag een baas het geld aan zijn werknemers 

uitbetalen?

Het minimumloon moet via een bankoverschrijving betaald worden, wat 

daar boven zit mag wel contant betaald worden.
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