Onderzoek naar kinderarbeid
Is kinderarbeid noodzakelijk of schadelijk?
Korte lesomschrijving Kinderarbeid was een wijdverbreid verschijnsel tijdens de industriële revolutie.
In de loop van de negentiende eeuw nam het verzet tegen kinderarbeid in ons land toe, resulterend in
onder andere het kinderwetje van Samuel van Houten uit 1874. Zie ook de achtergrondinformatie.
Niet alleen in Nederland kwam er verzet tegen kinderarbeid. Ook in Engeland spraken verschillende
mensen zich ertegen uit al bleven met name industriëlen zich tegen afschaffing van kinderarbeid
verzetten. In deze les(sen) doen leerlingen onderzoek naar kinderarbeid en debatteren zij over
kinderarbeid.
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Titel Kinderarbeid in Engeland in de 19 eeuw

Vak/leergebied geschiedenis

Canonvenster Kinderarbeid
Tijdvak 8 Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)
Doelgroep onderbouw havo, vwo

Tijd/duur enkele lesuren

Groeperingsvorm in tweetallen en klassikaal
Leerdoelen
De leerling kan gegevens over kinderarbeid verzamelen en interpreteren.
De leerling kan een beargumenteerd standpunt innemen over kinderarbeid.
De leerling kan debatteren over kinderarbeid.
Benodigde voorkennis
enige kennis van kinderarbeid in de Industriële Revolutie
Randvoorwaarden
leerlingen hebben in tweetallen internet nodig
Beoordeling
Lesactiviteiten
Activiteit 1: Onderzoek naar kinderarbeid
De leerlingen bereiden een debat over kinderarbeid voor door onderzoek te doen naar diverse aspecten
van kinderarbeid. Daarbij verplaatsen zij zich in de rol van een voorstander of tegenstander van
kinderarbeid. De klas wordt in gelijke mate in voor- en tegenstanders verdeeld.
Activiteit 2: Het debat
Na het onderzoek voeren de leerlingen een debat over de stelling: 'Kinderarbeid moet worden
afgeschaft'.
Vragen die tijdens dit debat aan de orde komen zijn:
waarom is kinderarbeid noodzakelijk?
vanaf welke leeftijd mogen kinderen werken?
hoe lang werken kinderen?
is werken schadelijk voor jonge kinderen?

Vindplaaats
http://histoforum.digischool.nl/kinderarbeid/kinderarbeid.htm
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Achtergrondinformatie voor de leraar
Kinderwetje van Van Houten
WET HOUDENDE MAATREGELEN TOT HET TEGENGAAN VAN OVERMATIGEN ARBEID EN
VERWAARLOOZING VAN KINDEREN.
(Vastgesteld den 19den September 1874, en uitgegeven den 24sten September 1874, Stsbl. no. 130.)
(KINDERWETJE VAN VAN HOUTEN)
Art. 1. Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te hebben.
2. Het verbod van art. l is niet toepasselijk op huisselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid.
3. Wegens overtreding van art. l zijn aansprakelijk de hoofden of bestuurders der ondernemingen, in
of bij welke het kind in dienst is bevonden.
Heeft de indienstneming plaats gehad buiten weten van de bij het vorig lid aansprakelijk gestelden, en
bewijzen deze, dat zij de overtreding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben
doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft genomen.
4. Overtreding van art. l wordt gestraft met geldboete van ƒ 3 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van l tot 3
dagen, te zamen of afzonderlijk.
Bij herhaling van overtreding binnen een jaar na eene vroegere veroordeeling wordt altijd
gevangenisstraf toegepast.
OVERGANGSBEPALINGEN.
5. Het verbod van art. l dezer wet is gedurende het eerste jaar na haar in werking treden slechts van
toepassing op kinderen beneden tien jaren, en gedurende het daarop volgende jaar slechts op
kinderen beneden elf jaren.
Websites
Kinderarbeid 1
Kinderarbeid 2
Klik op sociaal en kinderarbeid
Kinderarbeid in Nederland 1
Kinderarbeid in Nederland 2
Kinderarbeid in Nederland 3
Kinderarbeid in de Twentse textielindustrie
Kinderen aan het werk
England:Young Workers in the 19th Century Interview
Child labour 1
Child labour 2

Child Labour in America 1908-1912
Foto's van kinderarbeid
Spotprenten over kinderarbeid
Liederen voor werkende kinderen
Kinderarbeid (een Duitstalige webquest)
1833 factory act
Child labour today
Filmpje over kinderarbeid
http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snapshot13/sn
apshot13.htm 1833 Factory Act. Did it solve the problems
of children in factories?
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