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Bij kleding denk je al gauw aan winkelen, 
koopjesjacht, er goed uitzien, meedoen met 
de laatste mode of juist niet. Misschien sta je 
niet meteen stil bij wat er allemaal nodig is om 
een broek of T-shirt te maken. Bijvoorbeeld 
dat het maken van een spijkerbroek 7000 liter 
water kost, of dat in de kledingindustrie 
wereldwijd miljoenen kinderen werken. De 
kledingindustrie behoort tot één van de 
meest vervuilende industrieën. Daarom is 
het belangrijk dat leerlingen begrijpen waar 
hun kleding vandaan komt en weten waarom 
recyclen zo belangrijk is. 

op weg naar cIrculaIr textIel

De volgende leerdoelen staan centraal: 

Leerlingen
 ■ inzicht geven in het uitputten van grondstof-

fen, de aarde en de manier waarop de mens 
hieraan bijdraagt. 

 ■ leren onderscheid te maken tussen verschil-
lende soorten textiel en hoe deze gemaakt 
worden. 

 ■ de R-en kennen en toepassen (in de juiste 
volgorde: Refuse – weigeren, Reduce – ver-
minderen, Reuse - direct hergebruiken, 
Repair – repareren en als laatste Recycle – 
hergebruik na behandeling). 

 ■ leren dat zij invloed kunnen hebben op het 
textiel dat ze dragen. 

 ■ leren dat textiel na gebruik in een dichte zak 
in de textielcontainer hoort (en niet bij het 
restafval, dat is zonde van de grondstoffen, 
water, chemicaliën en energie). 

In de leskoffer vind je 2 prachtige boeken en 
12 uitdagende lessen en opdrachten. 
 
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden als 
creativiteit, onderzoekend leren en worden 
zich bewust van hun eigen vermogen om te 
handelen. Deze belangrijke vaardigheden zijn 
een voorwaarde voor goed burgerschap en 
sluiten aan bij de 21st Century Skills.

Het boek dat centraal staat is ‘De wereld van 
kleding’, uitgebracht in 2020 ter ere van de 
Dag van de duurzaamheid voor het onderwijs. 
Het initiatief werd genomen door de Duurzame 
Pabo. 

De leskoffer is tot stand gekomen in een 
samenwerking tussen de gemeente Amsterdam 
en Daniëlle Schouten (waardeerjekleren.nl).

Gemiddeld wordt er in Nederland jaarlijks 
136 miljoen kg aan textiel gescheiden 
ingezameld. Dit textiel wordt verzameld 
via textielcontainers, kringloopwinkels en 
bijvoorbeeld huis-aan-huis ophaalservices van 
goede doelen. Daarnaast belandt er jaarlijks 
169 miljoen kg aan textiel bij het restafval en 
gaat dus de verbrandingsoven in. Erg zonde, 
want dit textiel kan ook gebruikt worden om 
nieuwe kleding of andere producten, zoals 
poetslappen en isolatiemateriaal van te maken. 
Door andere keuzes te maken en bewuster om 
te gaan met ons oude textiel kunnen we alle 
grondstoffen behouden en zorgen voor een 
duurzame samenleving.

Met de leskoffer Waardeer je kleren verkennen 
leerlingen waar hun kleding van gemaakt wordt, 
wat de impact is van kleding kopen en hoe ze 
hun kledingkeuzes duurzamer kunnen maken.

Waardeer je kleren

http://waardeerjekleren.nl/


start

1
Je bent een wit 

katoenbolletje en 
groeit op in India.

2
Je wordt geplukt 

door een 
katoenplukker.

3
Samen met 

andere katoen-
bolletjes gaan jullie 
op reis. Gooi nog 

een keer.

4
Jullie arriveren in 

een fabriek in 
Spanje.

5
In de fabriek 
worden jullie 
vriendjes met 
gerecyclede 

vezels.

6
Samen worden 
jullie 1 nieuwe 

draad in de 
spinnerij.

7
Joehoe, jullie gaan 
met z’n allen naar 

de ververij.

8
Oeps, jullie zijn 

niet goed geverfd, 
1 stap terug.

9
Ja iedereen is 

blauw, nu op naar 
de weverij.

blauw, nu op naar 

10
Horizontale 

draden en verticale 
draden worden 

geweven. 1 beurt 
wachten.

10

11
Zo, nu zijn jullie 

denim (jeansstof) en 
worden jullie 

geknipt.

12
Au, we worden 
genaaid. Maar 

krijgen gezelschap 
van knoop en rits.

12

13
Ah lekker, 
we worden 
gewassen.

14
Nu zijn we een 

echte MUD Jeans 
geworden. Multiple 

Use Denim Jeans

15
Oh, we mogen in 

een doos en daarna 
mee op de boot. 
1 beurt wachten.

16
Met heel veel 

dozen liggen we nu 
in een distributie-

centrum.

17
Ja, we zijn 

verkocht, gaan naar 
winkels en worden 

per fietskoerier 
thuisbezorgd.

17

18
We worden veel 
gedragen maar 

gaan niet vaak in de 
was. Prima. Nog 
een keer gooien.

18

19
We worden 

binnenstebuiten 
gewassen op 
30 graden en 

daarna 
opgehangen.

binnenstebuiten 

20
Wat? 

Stop je ons in de 
droog  trommel? 

Dat is slecht voor 
ons en het milieu. 

Vier stappen 
terug.

21
Bah, we hebben 

een vlek gekregen 
en vragen oma om 

advies.

22
Ah nee, we hebben 
een scheurtje, kun 
je me repareren?

Ah nee, we hebben 

23
We passen niet 

helemaal meer en 
mogen mee naar 
een kleding swap 

party 
(kledingruil).

helemaal meer en 
mogen mee naar 
een kleding swap 24

We worden 
doorgegeven aan 

een neef.

25
We worden 

verkocht via internet 
en maken iemand 

anders blij.

26
We worden 

versiert met mooie 
katoenensto�en en 

geplakt met 
textiellijm.

27
Leuk we worden 
een korte broek. 

28
Na vele jaren zijn 

we echt op en gaan 
we weer terug naar 

de winkel.

29
Via de winkel 

terug naar Spanje, 
nu naar een 

recyclefabriek.

30
VIP-behandeling: 

onze knoop en rits 
eraf, we worden in 

kleine stukjes 
gesneden. 

In de fabriek 
worden jullie 

31
Oh, zo lekker, we 

worden versnipperd 
en nu ben ik een 

gerecyclede vezel!

1
Meestal is het 
standaard katoen. 
Biologisch katoen is 
beter omdat het duur-
zaam is geteeld en er 
zo iets minder water 
en geen bestrijdings-
middelen en geen 
chemicaliën worden 
gebruikt. Gerecycled 
katoen is het beste 
(maar dat leer je 
straks). 

6
Als stof met te veel 
verschillende 
materialen wordt 
gemengd, is het 
moeilijk te recyclen. 
Jullie zijn en blijven 
lekker katoen en 
worden zo samen 
1 draad (dat heet ook 
wel: Garen).

7
Bij het verven van 
garens wordt meestal 
veel water en 
chemicaliën gebruikt. 
Helaas schadelijk voor 
mensen, planten en 
dieren. Maar nu niet 
meer, we gebruiken 
een unieke 
schuimtechniek.

13
Het water dat wordt gebruikt is regenwater. Na het 
wassen wordt 95% van het water gerecycled en 
weer hergebruikt.

15
Het gebruik van 
vliegtuigen als 
transport zorgt voor 
veel CO2-uitstoot. 
Daarom vervoert 
MUD Jeans haar 
producten via boten 
en vrachtwagens.

18
Door je jeans 
minstens 10 keer te 
dragen voordat je 
hem wast, kun je jouw 
waterverbruik met 
75% verminderen.

SUPPLY
CHAIN
GAME

LESSUGGESTIE

AUTEUR
MUD Jeans & 
Daniëlle Schouten

KERNDOELEN
Kerndoel 39: De 
leerlingen leren met 
zorg om te gaan met 
het milieu

VOORBEREIDING EN 
MATERIALEN
■ Timer 
Zorg per groep voor: 
■ pionnen of knopen
■ dobbelsteen

Speel het spel gedurende 
minimaal 15-20 minuten. 
Iedereen is een winnaar, 
want we hebben allemaal 
iets geleerd! Degene die 
de meeste rondjes heeft 
gemaakt, of in het 
tweede/derde rondje het 
verst is gekomen, is de 
circulaire winnaar.

VAN KATOENBOLLETJE 
NAAR CIRCULAIRE JEANS

WWW.MUDJEANS.NL/SUPPLYCHAINGAME

MUD Jeans is een Nederlands 
merk met de eerste 
circulaire jeans ter wereld! 
In dit spel leer je, hoe we 
van katoen en gerecyclede 
vezels van een oude jeans, 
een nieuwe jeans maken. 
Jeans is gewoon een andere 
naam voor spijkerbroek.
Omdat jeans fabriceren erg 
vervuilend is en er veel 
kleding wordt weggegooid 
doet MUD Jeans het anders. 
Zij zamelen oude spijker-
broeken in om weer nieuwe 
van te maken. Geweldig hè? 
Het vermindert afval en 
(vervuilend) water en is dus 
oké voor het milieu. Ze 
hebben al een jeans met 40% 
gerecycled katoen en 60% 
biologisch katoen. Hun droom 
is 100% gerecycled katoen.

Voor het maken van één 
spijkerbroek wordt 
ongeveer 7.000 liter 
water gebruikt (dat is 
voor jou ongeveer 
140 dagen, 6 minuten 
douchen). Voor één 
circulaire jeans 
gebruiken ze slechts 
581 liter.

Scan de QR-code en 
download de 
Supply chain game 
en print uit!

(spelvorm): Van katoenbolletje naar circulaire jeans



lessuggestIe 
voor de 
bovenbouw

auteur
Daniëlle Schouten

kerndoelen
Kerndoel 44: De 

leerlingen leren bij 
producten uit hun 
eigen omgeving 
relaties te leggen 
tussen de werking, de 
vorm en het 
materiaalgebruik.

 
voorbereIdIng en 
MaterIalen

 ■ Textielstiften
 ■ Textiellijm
 ■ Kledingruilrekposter

doorgeven, ruIlen, repareren en versIeren

IntroductIe 
Met deze les prikkelen we je 
graag om echt met textiel 
aan de slag te gaan. Graag 
verwijzen we je voor nog 
meer inspiratie ook naar 
de les kleding verven met 
planten in bloemen in het 
boek De wereld van kleding 
vanaf pagina 26* en de 
les jouw kledingkast vanaf 
pagina 32.

opdracht 1:  
organIseer een kledIngruIl 

Opdracht: bedenk een plan hoe jullie een 
kledingruil op school kunnen organiseren.

Wat en wie heb je daarbij nodig?
Van een datum tot een uitnodiging, van een 
kledingruilrek, kledinghangers, waslijn met 
knijpers tot en met een spiegel en een aan-
tal omkleed/paskamers. Probeer niets nieuws 
te kopen maar kijk wat er al is. In de leskoffer 
zit een poster welke je kunt gebruiken, het is 
ook online beschikbaar en zelf aan te passen.

Het idee is je brengt een kledingstuk dat je 
niet meer gebruikt en je neemt een kleding-
stuk dat je mooi vindt. 

Extra: Naast het doorgeven en ruilen kun-
nen jullie ook de kledingstukken repareren en 
versieren tijdens de kledingruil. 

En misschien mag het kledingrek en/of de 
waslijn straks wel blijven op school en kunnen 
jullie permanent ruilen? Mocht dat niet zo 
zijn geef dan de overgebleven kleding weer 
door of breng het in een dichte zak naar een 
textielcontainer bij jou in de buurt.

opdracht 2: repareren en 
versIeren van textIel

Opdracht: Laat de leerlingen textiel 
meenemen wat niet meer wordt gebruikt.

Laat de leerlingen vervolgens een ontwerp-
plan (schets op A4) maken wat ze ermee 
kunnen gaan doen. Op de achterzijde van het 
A4 kunnen ze vervolgens kort omschrijven 
welke stappen daarbij nodig zijn en wat ze 
nodig hebben.

Ontwerpplan van:

Dit wil ik maken: 

In deze stappen  
ga ik dat doen:

doorgeven en  
ruIlen van textIel

Vragen:  
1.  Wie geeft er wel eens kleding 

door aan iemand anders? 
2.  En wie krijgt er wel eens 

kleding van een ander? 

De leerlingen die hun vinger opsteken 
kun je het woord geven, je zult verstelt 
staan van de leuke verhalen. 

Vertel: 
Wat mooi, dat is super duurzaam want 
we hebben al heel veel kleding op de 
wereld welke we kunnen dragen. Helaas 
wordt er toch ook heel veel nieuwe kle-
ding gemaakt en verkocht. Sommige 
nieuwe kledingstukken worden niet ver-
kocht en worden vervolgens vernietigd 
of beter gezegd verbrand. Dat is zonde. 
Dit geldt helaas soms ook voor pakket-

jes met bestelde en weer terugge-
stuurde kleding en schoenen. 

Vraag: Wat vind je hiervan?

Vertel daarna: In Frankrijk zijn 
ze bezig met een wet die het 
vernietigen van onverkochte 
goederen zal verbieden. 
Kortom dan zal er moge-
lijk minder geproduceerd, 
meer hergebruikt en meer 
gedoneerd worden. Een 
goede zaak. Misschien is dit 
ook wel iets voor Nederland.

Aan de hand van dit plaatje 
‘op weg naar circulair textiel’ 

(een soort wiel) beginnen we 
dan ook met de vraag ‘kopen – 

check: heb je het nodig?’ Dan komt 
de stap ‘dragen’ en dan is het ‘te klein, 

kapot, niet leuk meer’. Vandaag gaan we 
werken aan de tussenstap om de levens-
duur van ons textiel te verlengen. We 
gaan het ‘doorgeven, ruilen, repareren, 
versieren’.

Ideeën ter InspIratIe:
 ■ Ga aan de slag met de textielstiften uit de 

leskoffer
 ■ Ga aan de slag met de textiellijm uit de 

leskoffer
 ■ Ga aan de slag met een schaar 
 ■ Ga aan de slag met versiersels
 ■ Ga aan de slag met tie dye of dip dye
 ■ Ga aan de slag en verf met koffieprut en 

uienschillen*
 ■ Ga aan de slag met naald en draad
 ■ Ga aan de slag met breien
 ■ Ga aan de slag met punniken 
 ■ Ga aan de slag met een naaimachine
 ■ Ga aan de slag met een lasersnijder
 ■ Ga aan de slag met een 3d printer

wat je kunt Maken:
 ■ Een tas van het bovenste gedeelte van 

een spijkerbroek (zie het voorbeeld in de 
leskoffer)

 ■ Een tasje / telefoonhoesje / etui van de pijp 
van een spijkerbroek

 ■ Denim art kunstwerk met allerlei stukjes 
spijkerstof op en naast elkaar geplakt 

 ■ Een broodzak van een oude kussensloop of 
linnentasje (ipv plastic, nu iets herbruikbaars)

 ■ Keukenschort of tafelkleed van verschillende 
lapjes stof

 ■ Maak allerlei stofjes aan elkaar vast en maak 
er een cadeau-doek van (ipv cadeau-papier, 
nu iets herbruikbaars)

 ■ Van 2 shirts 1 nieuw shirt maken
 ■ Maak een korte broek van een kapotte lange 

broek / maak van een korte rok een langere 
rok (van 2 rokjes 1 maken)

 ■ Repareer je beer of de beer van een ander



Planten en bloemen kun je eten en bewonderen, 
maar je kunt er ook mee verven. Dat laatste 
ontdekken de leerlingen in deze les.

DE LES (Introductie, 5 minuten)
Start met de volgende energizer: een vrolijk 
spel over kleding en kleuren. 
Roep bijvoorbeeld: ‘zwarte broek’. 
Leerlingen met een zwarte broek mogen gaan 
staan en ze steken hun handen in de lucht en 
één van hen mag een nieuw gekleurd kleding-
stuk roepen. Deze leerling roept bijvoor-
beeld ‘groen T-shirt’. Nu mogen kinderen met 
een groen T-shirt gaan staan en steken hun 
handen in de lucht. Eén van hen krijgt nu de 
beurt en deze leerling roept bijvoorbeeld 
‘rode sokken’. De leerlingen met rode sokken 
gaan nu staan, enzovoort. Deze oefening kun 
je herhalen met eindeloos veel varianten.
Deze oefening kan voor de oudere leerlingen 
in het Engels worden uitgevoerd. Hierdoor 
leren ze of frissen ze het geheugen op met 
de Engelstalige kleuren. En additioneel 
kan nog worden gekozen om ook de namen van 
kledingstukken zoals jeans, shoes, socks, 
trouser, sweater, T-shirt and skirt te laten 
benoemen.

INSTRUCTIE (10 minuten)
Vraag aan de kinderen of ze weten hoe onze 
kleding aan hun kleuren is gekomen. 
Door aan de leerlingen te vragen wat ze 
weten over het kleuren van kleding wordt de 
woordenschat en kennis getest. Weten ze dat 
kleding geverfd wordt? 
Waar zouden we dan mee kunnen verven? Geef 
de leerlingen even bedenktijd. Laat ze ver-
volgens even overleggen met de buurvrouw of 
buurman. Vraag aan de leerlingen wat ze heb-
ben bedacht. Als ze het niet over bloemen 
of planten hebben gehad, begin er dan zelf 
over. ‘Zouden we misschien ook met bloemen 
en planten kunnen verven? Wat denken jul-
lie?’ 

KERN (25 minuten)
De kinderen gaan aan slag met de plan-
ten en bloemen. Geef aan dat we gaan kijken 
met welke planten en bloemen we kunnen ver-
ven, hoe we kunnen verven en welke kleur het 
wordt. 

LESSUGGESTIE 
VOOR ONDER- EN 
MIDDENBOUW

AUTEUR

Daniëlle Schouten en voor 

de basis Joyce van Dijk 

(voormalig student pabo 

AVANS Breda - les verven 

met planten uit het boek 

32lessenvoordetoekomst.nl)

KERNDOELEN

Natuur en techniek

kerndoel 44: De leerlingen 

leren bij producten uit 

hun eigen omgeving 

relaties te leggen tussen 

de werking, de vorm en 

het materiaalgebruik.

kerndoel 45: De leerlingen 

leren oplossingen voor 

technische problemen te 

ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren.

VOORBEREIDING EN 
MATERIALEN
■ Verzamelen van 

verschillende planten, 

bloemen, fruitschillen. 

Eventueel laten 

meenemen door de 

leerlingen. 
■ Wit papier. Gebruik een 

groot vel papier om te 

testen (misschien zijn 

er elders nog rollen 

behang die niet meer 

worden gebruikt?).
■ Optioneel textiel. Zijn 

er misschien nog oude 

T-shirts of oude lakens 

op school of bij de 

kinderen thuis die 

kunnen worden gebruikt 

na de testen op papier? 

Of misschien wel 

kledingstukken die de 

kinderen zelf willen 

verfraaien? Of zijn er 

nog oude zakdoeken of 

kussenslopen die kunnen 

worden gebruikt?
■ Een paar emmers.

KLEDING VERVEN MET PLANTEN EN BLOEMEN

Wrijf zachtjes met het plant- of bloemmate-
riaal over het papier. Daarna iets zachter. 
Bij de kleinere kinderen kun je het voor-
doen.
Deze oefening kan voor de oudere leerlingen 
worden uitgebreid met het zelf opzoeken van 
de planten en bloemen op internet qua soor-
ten, maar ook hoe je ermee kunt verven op 
papier en textiel. En mogelijk kunnen ze in 
tweetallen de bladeren, takjes, bessen en/
of wortels van een aantal planten en bloemen 
zelf meenemen naar school. 

Kleding werd lang geleden met planten en bloemen geverfd. Dat 
noem je ook wel plantaardig verven. Pas later werd het chemisch 
verven. Dit wordt gedaan met minerale en synthetische 
kleurstoffen. Je zou kunnen zeggen dat deze kleurstoffen door 
de mens zijn gemaakt. En de plantaardige verf is door de natuur 
gemaakt. Plantaardig verven is trouwens ook niet zonder 
chemicaliën. Alles is chemie, een plantaardige kleurstof die 
zich bindt aan vezels is net zo goed een chemische reactie als 
wanneer minerale of synthetische kleurstoffen zich binden aan 
de vezels. Begrijp je het nog? Best ingewikkeld hè. 

Verven van onze kleding gebeurt in een fabriek; dat wordt ook 
wel een ververij genoemd. Volgens experts is het verven van 
kleding een van de meest vervuilende processen ter wereld. Dat 
komt met name doordat het afvalwater vervuild is. Maar ook 
giftige stoffen die worden ingeademd en aangeraakt bij chemisch 
verven. Kortom schadelijk voor mens en milieu. Maar ook vooral 
wat er nodig is om de verf goed te laten pakken op de stof en 
om te zorgen dat het niet verbleekt bij het wassen. Veel van 
het materiaal waar kleding van wordt gemaakt is eerst licht van 
kleur, met name wit van katoen. Kortom hoe donkerder de kleur 
van kleding wordt hoe vaker het moet worden gewassen, geverfd, 
gewassen, geverfd, met vaak ook nog meer giftige stoffen. 
Vooral de kleur zwart is ontzettend milieuonvriendelijk. 

In diverse landen over de wereld wordt onze kleding chemisch 
geverfd, waarbij veel van het afvalwater in de rivieren 
terechtkomt. Er zijn rivieren die een blauwe gloed hebben door 
het verven van onze spijkerbroeken! 

Gelukkig ontstaan er tegenwoordig steeds meer duurzamere 
manieren van verven. Er worden weer natuurlijke en plantaardige 
oplossingen bedacht om geen minerale en synthetische 
kleurstoffen meer te gebruiken. En het belangrijkste, het is 
veel mooier. Er is alleen één nadeel, deze kleding is duurder 
doordat de productiekosten hoger zijn. Maar heeft de andere 
manier niet een veel groter nadeel? 

Vandaag gaan wij plantaardig 
verven en dat is niet schadelijk 
voor mens en milieu. Door deze 
les uit te voeren kun je 
ontdekken welke planten en 
bloemen kleur geven aan papier 
en textiel.

Wat is textiel? Textiel betekent ‘geweven stoffen’. 
Iets van textiel is dus gemaakt door materiaal(en) 
te weven. Textiel is de verzamelnaam van allerlei 
producten. Van je kleding, schoenen, hand-, bad- en 
theedoek, gordijn, beddengoed, badjas en tas tot en met 
je teddybeer.

Onder- en Middenbouw
(natuur & techniek): Kleding verven met planten en bloemen



Gebruik een aantal 
emmers en pannen voor 
de volgende 
verfexperimenten:

VERF MET KOFFIE
Verzamel met elkaar 
een flinke hoeveel-
heid koffieprut – hoe 
meer koffie, hoe donkerder 
de kleur – en doe dit in een 
emmer met heet water. Wacht tien minuten, 
tot het water goed donker is. Schep of zeef 
de koffieprut eruit en gebruik de verf om 
een kussensloop, zakdoek, T-shirt (of ander 
kledingstuk) of papier te verven.

VERF MET EEN UI
Verzamel met 
elkaar een 
flinke hoeveel-
heid uienschil-
len. Ditzelfde kun 
je doen met witte 
en rode uienschillen (apart 
inzamelen). Kook 33 gram witte uienschil-
len in 2 liter water voor 1 uur en in een 
andere pan hetzelfde met rode uienschillen. 
Week het te verven textiel of papier voor 
met water. Knijp of druppel het voordat je 
het in het verfbad doet licht uit. Zeef de 
uienschillen uit het water. Verven met uien-
schillen geeft een geel/bruine kleur wanneer 
je witte uien gebruikt en een groene kleur 
wanneer je rode uien gebruikt.

Het afvalwater van plantaardig verven kun 
je prima door de afvoer weggooien. Of ten 
tijde van droogte zelfs in de tuin gieten of 
bij een boom op het schoolplein, zonder dat 
je je er schuldig over hoeft te voelen.

AFSLUITING (5 minuten)

Vraag 
aan de 

leerlingen wat 
ze gedaan 

hebben

Hoe zijn
ze te werk 
gegaan?

Kun je 
met 

planten en 
bloemen 
verven?

Met welke 
planten ging 
dat goed?

Gebruik een aantal 
emmers en pannen voor 

Verzamel met elkaar 
een flinke hoeveel-
heid koffieprut – hoe 
meer koffie, hoe donkerder 
de kleur – en doe dit in een 
emmer met heet water. Wacht tien minuten, 

kledingstuk) of papier te verven.

len. Ditzelfde kun 

WELKE PLANTEN EN 
BLOEMEN WORDEN
GEBRUIKT VOOR WELKE 
KLEUR?

Geel Afrikaantjes (bloem, 
zelfs uitgebloeid), ui 
(schillen), goudsbloem 
(lintbloemen), saffloer, 
kurkuma (saffraanwortel), 
boerenwormkruid (bloeiende 
toppen), heermoes (verse 
stengels), jeneverbes 
(verse geplette bessen), 
liguster (jonge scheuten 
en blad)

Geelgroen Vlier (blad), 
hop

Groen Vrouwenmantel 
(blad), rode biet (blad), 
munt (blad), brandnetel 
(alle delen), liguster 
(rijpe bessen), mansoor 
(wortel), vlier (blad), 
struikheide (verse 
takjes). Ook rode ui kan 
hiervoor gebruikt worden.

Groengrijs Brandnetel

Roodoranje Rode biet 
(knol)

Rood Meekrap (wortel), 
zuring (wortel), 
kleefkruid (wortel), 
walstro (wortel), 
ossentong (wortel)

Blauw Wede, vlierbessen

Bruin Zomereik (blad), 
walnoot (gevallen blad, 
verse of oude bolsters), 
braam (jonge scheuten), 
jeneverbes (gedroogde 
geplette bessen), 
kastanjes (groene 
bolsters), paardebloem 
(wortel). Ook koffieprut 
kan hiervoor gebruikt 
worden.

Zwart Moerasspirea



De kledingberg
Je leert hoe jouw kleding     
wordt gemaakt en wat dat 
betekent voor de natuur.

Groep 5/6
Wat heb je 
nodig?

,dooltopfoneP
stiften, verf, 
internet

Tijd
30 Minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

• Gemiddeld kopen we in 
Nederland 46 nieuwe 
kledingstukken per jaar. En 
we gooien er wel 40 weg.

• Om een spijkerbroek te 
maken heb je 7.000 liter 
water nodig, dat zijn 
ongeveer 50 badkuipen vol.

• Bij het verbouwen van 
katoen worden heel veel 
gifstoffen gebruikt.

• Als je sportkleding wast, 
komen er stofjes los die 
via het riool in zee komen. 
Deze stofjes zijn mini-
stukjes plastic, ook dit is 
plastic soep.

• Je kunt ook kleding 
lenen, er bestaan speciale 
kledingbibliotheken.

• Wil je iets weggooien dan 
kun je het beter naar de 
kringloopwinkel brengen 
dan in de vuilnisbak te 
doen. Of geef het aan een 
vriendje of vriendinnetje!

Onderzoek
van Janouk

1 3

Omcirkel 
iets wat jij 
vanavond thuis 
wilt vertellen.

2 Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met de woorden ‘vervuilde kleding’.

2. Kies het filmpje met de titel                              
‘Hoe vervuilend is nieuwe kleding?’.

3. Bekijk het filmpje.

vond thuis vond thuis vond thuis vond thuis 
wilt vertellen.wilt vertellen.

Jouw kledingkast
Praat met een klasgenoot en beantwoord om de 
beurt deze vragen. 
1. Draag je een paar dagen hetzelfde of gaan je 

kleren iedere dag de wasmachine in? 

2. Hoe vaak krijg je nieuwe kleren, en wat doe je als 
iets niet meer past? 

3. Draag je wel eens kleding van iemand anders?

4. Kopen je ouders wel eens kleren bij een 
tweedehandswinkel of op Marktplaats?

Zo ziet een 
katoenplant 
eruit!

De kledingberg
4

6 Toekomst-vraag
van Janouk
Is het belangrijk
om altijd de 
nieuwste mode aan 
te hebben?

Als je nog niet klaar bent met kleding
Organiseer met de hele klas een kledingruil. Iedereen neemt 
minstens 2 stuks kleding mee die hij of zij niet meer draagt. 
Bedenk van te voren een eerlijke manier om met elkaar te 
kunnen ruilen.
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Minder kleren
De oplossing voor het probleem van de 
kledingberg is dat we allemaal minder 
nieuwe kleding moeten kopen. Vraag 
aan minstens vier kinderen (mag ook uit      

1. fd
een andere klas) of ze bereid zijn minder 
kleding te kopen als dat beter is voor de 
aarde. Vraag er ook bij waarom wel of 
niet. Beschrijf hier de antwoorden.

de aan de aan de aan 

Kleding van de toekomst
In de toekomst moeten we anders omgaan 
met kleding. Misschien dragen we over 50 
jaar allemaal één soort kleding, maar met 
verschillende kleuren? Of kleding die juist 
niet gekleurd is…
Bedenk een kledingstuk dat iedereen wil 
hebben en dat een leven lang meegaat. 

TIP: Bedenk bijvoorbeeld iets dat je in alle soorten weer kunt dragen. Of dat meegroeit als 
je groter wordt! Denk ook na over het materiaal van je kledingstuk.

Laat zien
Laat je kledingstuk aan drie klasgenoten zien. 
Zouden ze het willen hebben? Waarom wel of 
niet?

Deze 
zwembroek 
kan van kleur 
veranderen!

WWW.WWF.NL/JEUGD/EDUCATIE/TOEKOMSTKUNDE

(toekomstkunde): De kledingberg
Kopieerblad Kopieerblad



LESSUGGESTIE VOOR 
MIDDENBOUW

AUTEURS
SME & Daniëlle Schouten

KERNDOELEN
Kerndoel 39: De leerlingen leren met 
zorg om te gaan met het milieu.

VOORBEREIDING EN MATERIALEN
■ Zorg voor: de kaartjes met 

kledingstukken (zie kader) tijdens 
deze les. Deze kun je ook gratis 
downloaden via eco-schools.nl/kleding. 

■ Scharen, kleurpotloden en stiften om 
de kaartjes in te kleuren en uit te 
knippen. 

■ Grote vellen (gekleurd) papier voor de 
posters en lijm. En misschien enkele 
oude tijdschriften. 

Leerlingen vooraf de opdracht geven om 
hun eigen kledingkast eens goed te 
bekijken.
Maak van ‘jouw kledingkast’ een tekening 
(of schets). Tel daarna je kleding-
stukken en schrijf het aantal op de 
achterkant van je tekening (of schets).

WWW.SME.NL

zo mooi. Ze ontdekten ook dat vrouwen, jong-
volwassenen en mensen die in grotere steden 
wonen, meer kleding hebben dan mannen, oude-
ren en mensen die in steden en dorpen wonen. 

Elke Nederlandse inwoner gooit ongeveer 
40 kledingstukken per jaar weg, 24 van 
deze kledingstukken worden weggegooid 
bij het restafval, in de kliko en worden 
dus verbrand in de verbrandingsoven. O 
jee, dat is zonde en niet nodig, toch? De 
andere 16 kledingstukken gaan gelukkig naar 
goede doelen, kringloopwinkels en in de 
textielcontainer. 

DE LES (Introductie, 10-15 minuten)
Begin met de verhalen van de kinderen over 
‘jouw kledingkast’, de tekeningen (schetsen) 
en de aantallen. Wat hoort er allemaal bij 
kleding? Heb je ook je sokken en onderbroe-
ken geteld? Je schoenen? En ook je wanten? 
Draag je alles? Krijg je ook weleens kle-
ding van anderen? En geef jij het door aan 
iemand anders als het jou niet meer past? En 
repareer je het als iets kapot is? Wie heeft 
er een naaimachine? Wat is een naaimachine? 

Gaat er weleens iemand naar een kledingmaker 
en schoenmaker?

Vraag vervolgens of de kinderen weten hoe-
veel kledingstukken we gemiddeld in onze 
kledingkasten hebben in Nederland. Vertel 
over het onderzoek. Wat weten de leerlin-
gen al? Wat komt er allemaal bij kijken? Het 
gaat er niet om wie de meeste kleding heeft, 
maar juist wie alles gebruikt (draagt) en 
hergebruikt, zodat we geen kleding meer weg-
gooien bij het restafval, in de kliko. 
Na deze les zijn leerlingen zich ervan 
bewust hoeveel kleding ze zelf hebben. Weten 
de leerlingen hoe ze hun overbodige kleding 
een nieuw leven kunnen geven. Kunnen ze meer 
kritische afwegingen maken bij de aanschaf 
van kleding.

KAARTJES MET KLEDINGSTUKKEN
Voor jullie op tafel liggen kaartjes van 
truien, T-shirts, broeken, hoodies, jurken 
en ga zo maar door. Welke soorten heb jij 
in jouw kledingkast? Je kunt ze inkleuren, 
opdat ze er echt zo uitzien als jouw kleren. 
Die blauwe broek, die streepjestrui: versier 
ze maar. 

JOUW KLEDINGKAST

Middenbouw

Een paar jaar geleden hebben ze op de 
Hogeschool van Amsterdam een onderzoek 
gedaan naar onze kledingkasten. Na een 
half jaar was het onderzoek klaar en hebben 
ze er een rapport over geschreven. In het 
rapport staat dat we in Nederland jaarlijks 
gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken kopen. 
Van onderbroeken, badpak, trainingsjas tot 
schoenen, petje, tas en wanten. Gemiddeld 
46 stuks per jaar, dat is best veel. In 
Duitsland, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk kopen ze nog meer.

De gemiddelde prijs van elk nieuw gekocht 
kledingstuk is ongeveer € 16,-. De prijs 
van een broek is bijvoorbeeld hoger en van 
sokken lager, zo komen ze tot een gemid-
delde prijs. Volwassenen hebben ongeveer 173 
kledingstukken in hun kledingkast. Maar weet 
je dat ze ontdekt hebben dat er 50 kleding-
stukken niet worden gedragen? Dat is jam-
mer. Goed nieuws, ze troffen 7 tweedehands 
kledingstukken aan. Dit is eerst van iemand 
anders geweest, misschien nieuw gekocht en 
nooit gedragen, of het paste degene niet 
meer, was erop uitgekeken, gaf het door, 
ruilde het of vond het achteraf gewoon niet 

(handvaardigheid): Jouw kledingkast

MIDDENBOUW



Deze lessuggestie is je mede aan-
geboden door Eco-Schools. Eco-
Schools is het wereldwijde 
programma voor duurzame scholen. 
Bij Eco-Schools staan leerlin-
gen centraal. Meestal onderzoeken 
zij iets in hun eigen school en 
gaan ze vervolgens aan de slag om 
te verduurzamen. Leerlingen worden 
gestimuleerd tot duurzaam denken 
en doen en verduurzamen hun school 
van binnenuit. Als kroon op het 
werk kan de school de Groene Vlag 
behalen, het internationale keur-
merk voor duurzame scholen. Wil je 
meer weten? Kijk dan op 

WWW.ECOSCHOOLS.NL

■ Je kunt ook zelf prachtige applicaties 
(van bijvoorbeeld materiaal met bloemen, 
bomen of dieren) maken en op je kleding 
plakken of tekenen.

■ Wissel eens mouwen van het ene kleding-
stuk met het andere (of maak mouwen lan-
ger).

■ Of knip iets uit het ene kledingstuk en 
plak het met textiellijm op een ander.

■ Maak een broodzak van een blouse of een 
katoenen doek.

■ Van een sok maar ook van een sjaal, kun 
je een knuffel maken.

■ Als laatste kun je van de overgebleven 
stof een haarband of beanie (muts) maken.

AFSLUITING (5 minuten) 

INSTRUCTIE (5 minuten)
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat 
er veel kledingstukken worden weggegooid bij 
het restafval. Vandaag gaan we zelf onder-
zoeken wat we kunnen doen met onze kleding 
die we niet (meer) dragen.

KIEZEN MAAR
Daar liggen ze dan voor je op tafel: kle-
dingstukken die jij thuis in je kast hebt. 
Vind je ze allemaal mooi? Passen ze alle-
maal nog? Zijn ze allemaal nog heel? 
Waarschijnlijk niet! We gaan nu kiezen wat 
we met alle kledingstukken willen doen. 
Maak twee categorieën: 
■ Deze wil ik houden!
■ Dit kledingstuk verdient een nieuw leven.

En nu? Voor de eerste stapel kleding is het 
duidelijk: deze mag je lekker houden. Dit 
zijn de kleren die je fijn vindt en waar-
schijnlijk regelmatig draagt. Zorg goed voor 
deze kleren, zodat ze nog lang meekunnen. 

KERN (25-45 minuten)
POSTER: HET NIEUWE LEVEN VAN MIJN…
Nu gaan we aan de slag met de kledingstuk-
ken die je een nieuw leven wilt geven. Deze 
kleren vind je waarschijnlijk wel heel mooi 
of fijn, maar toch draag je ze niet meer. 
Hoe komt dat? Zijn ze een beetje stuk? 
Passen ze niet meer? Of was je simpelweg 
vergeten dat je ze had? Voor ieder kleding-
stuk kun je een plannetje maken: maak er 
wat nieuws van, verzin een nieuwe combina-
tie waardoor jij of iemand anders het weer 
kan dragen. Of repareer, verkoop, ruil of 
geef het door. Welk nieuwe leven verdient 
dit kledingstuk? Schrijf je idee op de ach-
terkant van het kaartje.
Met één of twee kledingstukken gaan we nu 
écht aan de slag. Welk nieuwe leven wil 
jij dit kledingstuk geven? Maak een poster 
waarin je de kledingstuk(ken) die een nieuw 
leven krijgen aanprijst. Ter inspiratie: 

■ Van een broek kun je een tas of een korte 
broek maken.

■ Van een trui en een T-shirt of hemdje, 
een jurk. 

■ Of een jurk wordt een shirt of hemdje.
■ Tover een T-shirt om tot een lampenkap, 

kussentje of tas. 

Vraag 
aan de 

leerlingen wat 
ze gedaan 

hebben

Wat vertel je 
vanavond 

thuis?

Was er iets 
lastig?

MIDDENBOUW



Voorbeelden van sashiko en boro 

Bron: https://www.textielplus.nl/  

 

lessuggestIe 
voor de 
bovenbouw

auteurs
Anmec -IVN natuur 
educatie

MaterIalen
 ■ Oude warme trui 
 ■ (lont)wol, (borduur)

garen 
 ■ Naalden van diverse 

dikte 
 ■ Lapjes stof 
 ■ Schaar

bronnen
sashiko worthy: no.6
textielplus.nl

sashIko 

Dit is een traditio-
nele wijze om stof 
te versterken met 
stikselpatronen. In 
plaats van het ver-
bergen van scheu-
ren, ladders en 
gaatjes door bij-
voorbeeld motten 
of slijtage, maakt 
de kleermaker er 
kunst van.

boro 

Kleding repareren 
en versterken door 
lapjes stof over 
slijtageplekken te 
borduren. Vaak is 
de stof gekleurd 
met indigo. Indigo 
wordt ook gebruik 
voor blauwe 
spijkerbroeken.

Middenbouw

Wie de hele winter warme truien draagt en de kachel een graadje 
lager zet, is héél goed bezig. Op Warme Truien Dag, de dag waarop 
we extra aandacht vragen voor energiebesparing en verlagen van CO2 
uitstoot, mag die warme trui natuurlijk extra gezien worden! Bekijk je 
oude trui eens met een Japanse blik: kun je schoonheid zien in dingen 
die op jouw trui sporen van tijd en gebruik hebben nagelaten?

doen
 ■ Bekijk voorbeelden van Japanse reparatiekunst: sashiko (borduren, 

kunstige stiksels) en boro (lapjes). Bekijk nu jouw oude trui kritisch: 
waar zie je sporen van tijd en gebruik zoals vlekken, slijtage, rafels, 
gaatjes? Hoe zou je deze met sashiko of boro kunnen repareren én 
mooi maken? Bedenk een plan. 

 ■ Leer naaien en borduren: probeer het uit, vraag iemand om hulp of 
bekijk een instructievideo. Onthoud goed hoe je moet beginnen, 
hoe je naar een volgend plekje gaat met je draad, hoe je de draad 
afhecht als je klaar bent (of als de draad op is). Oefen eventueel 
eerst op een ander lapje, voordat je echt aan je lievelingstrui-to-be 
begint. 

 ■ Repareer of pimp je oude lievelingstrui tot een uniek exemplaar. 
Doe het zo, dat de tijd en energie die je erin gestoken hebt mooi 
opvalt: die reparatie mag gezien worden. Word je er weer blij van ’m 
te dragen? Dan is je missie geslaagd!

Maak jouw oude warMe truI unIek

japanse reparatIekunst sashIko en boro voorbeelden van sashIko en boro 

(handvaardigheid): Jouw kledingkast

http://sashikoworthy.blogspot.com/2013/06/garment-no6.html
http://textielplus.nl


Stap 1: Katoen telen
Katoen komt van katoenplanten. Die hebben veel zon, warmte 
en water nodig. Het wordt met name geteeld in India, China, 
Verenigde Staten, Oezbekistan en rond de evenaar. Maar het 
groeit ook in andere landen zoals Brazilië, Pakistan en Turkije. 
Mensen die op katoenplantages werken zorgen voor de plan-
ten (grond bewerken, zaaien, water en mest geven, onkruid- en 
ongediertebestrijding) en plukken de katoen, soms met de hand 
maar meestal met machines. 

Stap 2: … 

Stap 3: … Enzovoort. 

Laatste stap:  
Het T-shirt is klaar  
voor verkoop!

onderzoeks opdracht 
voor de bovenbouw

auteur
Vivian Hartlief

kerndoelen
Kerndoel 39: De leerlingen leren met 

zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 44: De leerlingen leren bij 
producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het 
materiaalgebruik.

voorbereIdIng en MaterIalen
 ■ Laptop, computer of tablet met 

internet
 ■ Pen en papier
 ■ De tak van de katoenplant uit de 

leskoffer

handIge lInks: 
 ■ Spreekbeurt 

van Zeeman

 ■ Filmpje:  
Van katoen naar  
T-shirt 

hoe wordt een t-shIrt geMaakt?

Achtergrond
Iedereen draagt wel eens een 
T-shirt. Met lange of met korte 
mouwen, met een printje of een 
effen kleur. Het T-shirt werd 
bekend rond 1913 en is tegen-
woordig niet meer weg te denken 
uit onze kledingkasten. Je hebt 
vast wel een favoriet shirt! 
Je gaat onderzoeken hoe jouw 
T-shirts gemaakt worden, wat daar 
allemaal voor nodig is, hoe ze in de 
winkel en uiteindelijk bij jou in de 
kledingkast komen.

opdracht 1: onderzoek naar de productIe 
van t-shIrts

Het maken van een T-shirt, noemen we ook wel de produc-
tie. De meeste T-shirts worden van katoen gemaakt: het zaad-
pluis van de katoenplant. Bekijk het witte pluis aan de tak van de 
katoenplant maar eens goed. Hoe maak je daar een T-shirt van? 

1. Onderzoeksvraag
Welke materialen (grondstoffen) en handelingen zijn nodig voor 
de productie van een T-shirt? Dit ga je onderzoeken.

2. Hypothese
De hypothese is wat je dénkt dat het antwoord op de onder-
zoeksvraag is. Nadat je jouw hypothese opgeschreven hebt, ga 
je onderzoeken of die klopt. Schrijf op welke dingen jij denkt dat 
er allemaal nodig zijn voor het maken een T-shirt. Denk zo breed 
mogelijk. Dus denk bijvoorbeeld aan bepaalde materialen, maar 
ook aan hoe de materialen worden verwerkt en vervoerd en wie 
er allemaal aan meewerken.

3. Onderzoek uitvoeren
Zoek informatie over het productieproces van een T-shirt op 
internet, welke stappen moet je ondernemen? Beschrijf per 
stap de gebruikte materialen (grondstoffen), gereedschappen 
en handelingen die mensen doen. De eerste stap en de laatste 
stap zijn alvast beschreven; probeer zo compleet mogelijk alle 
tussenstappen te beschrijven.

opdracht 2: onderzoek naar de gevolgen van de productIe van t-shIrts
De meest voorkomende manier van T-shirts 
maken op dit moment heeft grote gevolgen 
voor mensen en voor het milieu. Voor het maken 
van T-shirts is enorm veel water nodig en de 
grondstoffen van T-shirts komen van ver weg; 
dit betekent dat ze vervoerd moeten worden 
en dit veroorzaakt broeikasgas ook wel CO2 uit-
stoot genoemd. In deze opdracht gaan we hier 
verder over nadenken. Dit doen we weer door 
opnieuw eerst een hypothese op te schrijven, 
om vervolgens te testen.

1.  Onderzoeksvraag: 
Wat zijn de gevolgen van het maken van een 
T-shirt voor mens en milieu. Dit ga je onderzoe-
ken.  

2.  Een hypothese opstellen:
Wat verwacht je dat de gevolgen zijn van de pro-
ductie van T-shirts voor mens en milieu? Wat 
hulpvragen:
a.  Veroorzaakt het bijvoorbeeld uitstoot, en zo 

ja wanneer in de productie?
b.  Raken bepaalde grondstoffen op; of raakt er 

iets vervuild?

3. Het onderzoek:
Ga weer terug op het internet en ga op zoek 
naar de gevolgen van de T-shirt productie. In de 
volgende tabel staan alle onderwerpen waar de 
productie van een T-shirt gevolgen voor heeft. 
Schrijf ernaast op basis van informatie die je hebt 
gevonden wat deze gevolgen zijn. Probeer ook 
indien mogelijk cijfers te noemen! (vb: hoeveel 
liter water is er nodig?)

Probleem Hoeveel? Gevolg?

Waterverbruik  

CO2 uitstoot  

Bestrijdings middelen  

Dierenleed  

Kinderarbeid  

Salaris  

Chemicaliën  
(om te verven)

4. Concluderen:
Vergelijk de resultaten van je onderzoek met 
de hypothese die je opgesteld had. Zat je in de 
buurt? Of miste je nog wat stappen? 
Beantwoord de onderzoeksvraag. 

Illustratie:  
Mees (Wij-land, Westzaan)

4. Concluderen
Vergelijk jouw hypothese met het resultaat van je onderzoek. 
Zat je in de buurt? Of miste je nog wat stappen? Beantwoord de 
onderzoeksvraag. 

Illustratie: Max (Burght, Amsterdam)

https://www.zeeman.com/media/wysiwyg/pdf/Spreekbeurt.pdf
https://www.zeeman.com/media/wysiwyg/pdf/Spreekbeurt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mx8OSXvPNJo\
https://www.youtube.com/watch?v=Mx8OSXvPNJo\


opdracht 4 
en de nabIje toekoMst?
In 2030 willen we in Nederland 50% min-
der primaire grondstoffen gaan gebruiken. 
Droom even weg naar de nabije toekomst... 
en beantwoord deze 3 vragen.

1.  Wat denk je: hoe zien onze T-shirts eruit 
in 2030? (tekenen mag ook)

2.  Hoe en waarvan wordt een T-shirt 
gemaakt in 2030? 

3. En wat zijn de gevolgen?

opdracht 3 
hoe kan het ook?
Je hebt wellicht gezien dat er veel gevolgen 
zijn bij het maken van alleen al een simpel 
T-shirt! Maar gelukkig kan het ook beter. In 
deze derde opdracht ga je op zoek naar een 
goed voorbeeld.

1. Onderzoeksvraag:
Hoe zou je een T-shirt met zo min moge-
lijk milieu impact in jouw kast kunnen laten 
belanden en wat is hier een goed voorbeeld 
van? Dit ga je onderzoeken.

2. Hypothese opstellen:
Wat voor soort T-shirts verwacht je dat zo 
weinig mogelijk impact op het milieu hebben. 
Schrijf op wat je denkt!

3. Het onderzoek:
Kijk op internet wat je kunt vinden over de 
impact van verschillende soorten T-shirts. 
Handige zoekwoorden zijn bijvoorbeeld cir-
culaire kleding en duurzame mode. 

Schrijf een voorbeeld op van een T-shirt dat 
volgens jou het minste impact maakt op  
mens en milieu?

4. Concluderen: 
Vergelijk je voorbeeld met de hypothese 
die je opgesteld had. Klopte je hypothese? 
Vergelijk jouw voorbeeld met die van je klas-
genoten. Leer van elkaar! Delen is vermenig-
vuldigen.

Tip voor de 
docent:

In de leskoffer zitten 2 boeken. Laat een paar kinderen hierin kijken. In de Bosatlas van de duurzaamheid op pagina 51 en/of lees (na deze opdracht) het verhaal op pagina 64 van het boek De wereld van 
kleding.

Als je uitrekent hoeveel 
water nodig is om je 
kledingkast te vullen, dan 
verdrinkt je kast in een 
zwembad. 
Jaarlijks wordt wereldwijd 
ongeveer 93 biljoen 
kubieke meter water 
(93.000.000.000.000 
m3!) gebruikt door de 
textielindustrie. Dat staat 
gelijk aan 37 miljard 
Olympische zwembaden!*
Tegelijkertijd wordt de 
aarde steeds droger en 
drinkwater steeds 
schaarser. Dit is toch 
gek!?
*bron: Ellen MacArthur Foundation

Tip voor 
de docent:

Bezoek  
Fashion for Good  

in Amsterdam
(live of online)

FEIT antwoorden onderzoeksopdracht: hoe wordt een t-shIrt geMaakt?

Opdracht 1 antwoorden
Stap 1: Katoen komt van katoenplanten. Die hebben veel zon, warmte en water nodig. Het wordt met name geteeld in India, 

China, Verenigde Staten en Oezbekistan. Maar het groeit ook in andere landen zoals Brazilië, Pakistan en Turkije. Mensen 
die op katoenplantages werken zorgen voor de planten (grond bewerken, zaaien, water en mest geven, onkruid- en 
ongediertebestrijding) en plukken de katoen, soms met de hand maar meestal met machines. 

Stap 2: De geplukte katoen moet naar de fabriek vervoerd worden om het te bewerken zodat er stof van gemaakt kan 
worden. Het vervoer gebeurt vaak met vrachtauto’s. In een fabriek worden met machines de zaden uit de katoenplanten 
gehaald. De katoenbolletjes worden vervolgens met een andere machine tot grote balen geperst waarna ze klaar zijn voor 
vervoer naar de spinnerij.

Stap 3: In de spinnerij worden de garens gemaakt. Hierna wordt het eventueel geverfd en geweven.
Stap 4: Het katoenen garen wordt direct gebreid tot een T-shirt met een grote rondbreimachine. De T-shirts worden met 

naaimachines door werknemers van de naaifabriek in elkaar gezet. 
Stap 5: De T-shirts worden vervoerd naar het magazijn in Nederland. Vanuit het magazijn worden de T-shirts per vrachtauto 

naar de winkel gebracht en door de winkelier in de schappen gelegd. 
Laatste stap: Het T-shirt is klaar voor verkoop in de winkel!

Opdracht 2 antwoorden

Probleem? Hoeveel Gevolg
Waterverbruik Een T-shirt maken kost veel water, wel 2700 liter water is 

er nodig om één T-shirt te produceren. Ter vergelijking, 
dat is net zoveel als wanneer je 7,5 uur staat te douchen.

Te veel watergebruik kan leiden tot droogte. Er 
ontstaat dan een tekort aan drinkwater en schade 
aan de natuur. 

Uitstootgassen Er komen veel broeikasgassen vrij bij de productie van 
een T-shirt, wel 15 kilogram CO2 per T-shirt. Ter 
vergelijking, dat is net zoveel als wanneer je 1,5 uur staat 
te douchen.

Door CO2-uitstoot warmt de aarde steeds verder 
op. Dit heeft veel gevolgen, zoals bijvoorbeeld het 
stijgen van de zeespiegel, meer natuurrampen en 
het uitsterven van dier- en plantensoorten.

Bestrijdings-
middelen

Gemiddeld bespuiten katoenboeren twee keer per week 
hun gewas met bestrijdingsmiddelen. In totaal wordt per 
shirt ongeveer 7 eetlepels gif gebruikt.

Hierdoor gaan insecten die de katoen opeten dood, 
maar ook voor de rest van de natuur en de mensen 
die de katoen plukken is het gif erg ongezond. 

Dierenleed Gif dat gebruikt wordt bij het kweken van katoen komt 
uiteindelijk in de natuur terecht.

Door het gif sterven insecten en soms, als het gif in 
het water terecht komt, zelfs vissen. Uiteindelijk 
heeft dit effect op het hele ecosysteem. 

Kinderarbeid In de katoenindustrie werken veel kinderen. Wereldwijd 
werken er ongeveer 100 miljoen kinderarbeiders in de 
landbouw. De katoenindustrie heeft hier een groot 
aandeel in. De kinderen die in de kledingfabrieken 
werken zijn hier nog niet in meegenomen, want ook daar 
werken veel kinderen.

Kinderen in de kledingindustrie werken vaak lange 
dagen en kunnen niet naar school, waardoor ze 
geen toekomst hebben en altijd arm zullen blijven. 

Salaris Hoeveel werknemers verdienen verschilt per land. Een 
arbeider in Turkije die bij een boer katoen plukt krijgt 
vaak maar 9 cent per kilo katoen. Hier kun je ongeveer 
één shirt van maken. De mensen die in de fabriek jouw 
shirt in elkaar zet verdienen al even slecht. In Bangladesh 
waar veel van onze kleding wordt gemaakt verdienen 
kledingnaaiers meestal het minimumloon van 84 euro 
per maand. 

Zowel werknemers in de kledingfabrieken als op de 
katoenvelden kunnen vaak moeilijk leven van de 
salarissen en moeten ook hun kinderen laten 
werken.

Chemicaliën Bij het verven van kleding in de fabriek worden 
verschillende chemicaliën en soms zelfs zware metalen 
gebruikt. 

Chemicaliën en andere giftige stoffen die gebruikt 
worden tijdens het verven van T-shirts kunnen in de 
natuur, en uiteindelijk zelfs in ons eten terecht 
komen. Dit kan in de fabriek gebeuren, maar ook 
als je je kleding wast. Dit kan leiden tot 
gezondheidsschade bij zowel mensen als dieren. 

Opdracht 3 antwoorden
Verschillende antwoorden mogelijk bijvoorbeeld:
1. Een T-shirt dat je in een tweedehandskledingwinkel koopt.
2. Een T-shirt dat helemaal van gerecycled katoen is gemaakt.
3. Een T-shirt dat van lyocell is gemaakt.
4. Een T-shirt dat van bio-katoen is gemaakt (de antwoorden hierboven zijn echter duurzamer) 

Opdracht 4 antwoorden 
Zelf nader te bepalen



De kledingberg
Je ontdekt dat kleding 
produceren gevolgen heeft 
voor de natuur.

Groep 7/8
Wat heb je 
nodig?
Pen of potlood,  
internet

Tijd
30 Minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

• Gemiddeld kopen we in 
Nederland 46 nieuwe 
kledingstukken per jaar. En 
we gooien er wel 40 weg.

• Om een spijkerbroek te 
maken heb je 7.000 liter 
water nodig. Dat zijn 
ongeveer 50 badkuipen vol.

• Veel kleding wordt 
gemaakt van katoen. Dat 
is een plant waar bolletjes 
aan groeien. 

• Er worden heel veel 
gifstoffen en water 
gebruikt bij het verbouwen 
van katoen.

• Als je polyester kleding 
wast, komen er stofjes 
los die via het riool in zee 
komen. Deze stofjes zijn 
micro-plastic en dragen bij 
aan plastic soep.

• Als je drie kledingstukken 
per jaar minder koopt, 
bespaar je ongeveer 57 
kilo CO2.

Onderzoek
van Janouk

1 3

Omcirkel iets 
waar je meer 
over wilt 
weten en zoek 
het later op.

2 Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met de woorden ‘vervuilde kleding’.

2. Kies het filmpje met de titel                               
‘Hoe vervuilend is nieuwe kleding?’.

3. Bekijk het filmpje.

oek oek oek 

Jouw kledingkast
Omschrijf om de beurt, in 1 minuut, de inhoud 
van je kledingkast. 

Denk aan: Is het veel of weinig? Hangt er 
kleding die je nooit draagt? Gaan jouw kleren 
elke dag in de was? Krijg je alles nieuw of 
heb je ook kleding die van iemand anders is 
geweest?

4

6
Toekomst-vraag
van Janouk
Is het belangrijk
om altijd de 
nieuwste mode aan 
te hebben?

Als je nog niet klaar bent met kleding
Zoek op welke grote kledingwinkels iets proberen te doen 
aan de kledingberg en hoe ze dat doen. Schrijf drie goede 
voorbeelden op. 
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Kledinglabels
a. Bekijk van drie klasgenootjes de

labels in hun kleding. Van welke
stoffen is het gemaakt?
Schrijf op wat je leest.

1. fd
b. Zoek van één stof op hoe het gemaakt

wordt (bijvoorbeeld van polyester of
linnen).
Schrijf op wat je gevonden hebt.

de aan de aan de aan 

Het witte T-shirt 
werd populair tijdens 

de 1e en 2e we-
reldoorlog

Elk jaar worden er op 
de wereld 1 miljard 

T-shirts verkocht

De naam T-shirt komt 
van de T-vorm die het  
kledingstuk heeft

Om een T-shirt te pro-
duceren is wel 2.700 
liter water nodig

Dit is een 
voorbeeld van 
een infographic 
over T-shirts

Info over spijkerbroeken
Maak een infographic over het produceren van 
een spijkerbroek. Maak een werkblad.

Wat is er nodig om die te maken en te 
vervoeren? Om hoeveel broeken gaat het? 
Zoek zo veel mogelijk cijfers en informatie 
over spijkerbroeken. Je mag er ook weetjes 
bij zetten. 

TIP: Een infographic geeft met plaatjes en cijfers 
informatie. Op die manier is het voor iemand anders 
meteen duidelijk. Wil je eerst voorbeelden zien? Zoek 
dan in afbeeldingen op: infographic.

Laat zien
Laat jouw infographic zien aan een klasgenoot. 
Is alles duidelijk?

Neem je infographic mee naar huis.

WWW.WWF.NL/JEUGD/EDUCATIE/TOEKOMSTKUNDE

Bovenbouw
(toekomstkunde): De kledingberg

Kopieerblad Kopieerblad



opdrachten 
voor de 
bovenbouw

auteurs
Vivian Hartlief &  
Daniëlle Schouten

kerndoelen
Kerndoel 42: De 

leerlingen leren 
onderzoek doen aan 
materialen en 
natuurkundige 
verschijnselen, zoals 
licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, 
magnetisme en 
temperatuur.

Kerndoel 44: De 
leerlingen leren bij 
producten uit hun 
eigen omgeving relaties 
te leggen tussen de 
werking, de vorm en 
het materiaalgebruik.

voorbereIdIng en 
MaterIalen

 ■ Bosatlas van de 
duurzaamheid 

 ■ Een computer/tablet/
laptop

 ■ Pen en papier

bosatlas van de duurzaaMheId

Middenbouw

We zijn ons steeds bewuster van de invloed van onze manier 
van leven op de aarde.  

Door het gedrag van mensen stoten we steeds meer CO2 uit, 
is er minder drinkwater en steeds meer dieren sterven uit. We 
moeten zuinig zijn op onze aarde en de wereld om ons heen, 
want we hebben er maar één. 
 
Wist je dat veel drinkwater wordt gebruikt bij het maken van 
textiel en dat er dieren uitsterven door het maken van textiel? 
Enig idee hoe dat komt?
 
Berekend is dat er zo’n 7000 liter water nodig is voor het maken 
van een spijkerbroek. De katoenplant is namelijk een dorstige 
plant. De katoenplant welke nodig is voor het maken van een 
spijkerbroek krijgt ook veel chemicaliën. Katoentelers gebruiken 
veel pesticiden en insecticiden. Er zijn ook chemische middelen 
nodig om te zorgen dat de katoenbollen makkelijker te plukken 
zijn. Deze giftige stoffen zijn schadelijk voor de boeren en arbei-
ders die ermee werken, maar ook voor het milieu. Bij biologi-
sche katoen worden deze nare chemicaliën niet gebruikt, wat al 
beter is voor de aarde en de mensen. Maar zowel bij biologische 
als niet biologische teelt wordt er heel veel water gebruikt. Na 
de oogst wordt katoen ook bewerkt met verf. Ook hierin zitten 
giftige stoffen die schadelijk zijn voor mens en natuur. Kortom 
het is tijd voor verandering! 
Gebruiken wat we al hebben en dat kan. Helaas is nog maar 

1% van al het textiel circulair, dat wil zeggen dat we van 
oude textiel weer nieuwe textiel maken. Best raar eigen-
lijk, want de gevolgen van het produceren van textiel zijn 
gigantisch. In deze opdracht ga je zelf opzoek naar infor-
matie over de impact van jouw kleding op het klimaat, 
maar ga je ook kijken naar welke keuzes er eigenlijk beter 
zijn en waarom? Hiervoor gebruik je deze Bosatlas, 
waarin je veel grafieken kunt vinden over duurzaamheid 
in Nederland en verder.

opdracht 1 
een nIeuwe spIjkerbroek
Je wilt graag duurzame keuzes maken als je 
naar de winkel gaat. Maar dat is niet altijd 
makkelijk, want er is super veel keuze. Niet 
alleen in stijlen, maar er zijn ook veel verschil-
lende materialen. Koop je kleding van natuur-
lijk textiel zoals wol of katoen, of ga je voor 
synthetisch textiel zoals bijvoorbeeld polyes-
ter? En hoe zit het dan met kleding die bio-
logisch is, of juist gerecycled? Is er iets beter 
of juist niet, en waarom? In deze opdracht ga 
je onderzoeken wat de verschillen zijn tussen 
deze soorten textiel.

1a. Open je Bosatlas en ga naar pagina 51. Op 
het schema met nummer 5 zie je verschil-
lende gekleurde bolletjes. Elke kleur bolletje 
zegt iets over hoe ‘goed’ of ‘slecht’ een soort 
textiel is voor het milieu. Leg uit wat elke 
kleur betekent.

1b. In het schema zie je ‘katoen, gerecycled’, 
maar ook ‘katoen, biologisch’. Kijk welke kleu-
ren de bolletjes hebben die bij beide soor-
ten katoen horen. Is biologisch of gerecycled 
duurzamer volgens jou? Leg, aan de hand 
van de gekleurde bolletjes in het schema uit, 
waarom je dat denkt.

1c. Kijk naar de laatste kolom ‘plastic soep’ 
van het schema, wat valt je op aan de soorten 
textiel die ‘nee’ als antwoord hebben? Zijn er 
overeenkomsten te bedenken?

1d. Bekijk schema 6 en lees het stukje dat 
erbij hoort. Je kan hier lezen en zien dat bio-
logische katoensoorten lang niet altijd milieu-
vriendelijker zijn. Leg in je eigen woorden uit 
waarom biologisch niet altijd duurzaam is.

1e. In schema 6 kun je zien hoe je duurza-
mer met je kleding om kan gaan. Geen kle-
ding kopen of tweedehandskleding kopen is 
altijd beter voor het milieu dan nieuwe kle-
ding kopen. Lees de introductie op pagina 50 
bovenaan en lees de tekst bij 5 en 6. Leg in je 
eigen woorden uit waarom tweedehandskle-
ding altijd duurzamer is dan iets nieuws in de 
winkel kopen. 

opdracht 2: 
ontbossIng
De kleding die wij kopen in de winkel hebben 
gevolgen. Sommige kunnen we in onze eigen 
omgeving zien, andere hebben vooral gevol-
gen voor plekken die hier ver weg zijn. Zoals 
ontbossing bijvoorbeeld. Lees voor deze 
opdracht teksten 1-3 op pagina 50 van de 
Bosatlas en bekijk de bijbehorende tabellen. 
Je kunt hier zien dat impact van biomassa op 
onze omgeving groot is. 

2a. Op pagina 50 kun je lezen dat het ver-
lies van dieren en plantsoorten in de natuur 
vooral komt door biomassa, een moei-
lijk woord voor natuurlijke grondstoffen als 
graan, hout en katoen. 

Kijk naar grafiek 1 op pagina 50. In de kolom-
men kun je zien hoeveel biomassa er wordt 
uitgestoten per persoon, in 2017 en in 1970. 
Werd er in 2017 meer biomassa gebruikt dan 
in 1970? Hoe kun je dat zien?

2b. In grafiek 1 kun je zien dat het gebruik 
van andere grondstoffen gestegen is sinds 
1970. Naast biomassa ook fossiele brandstof-
fen (bijv olie), ertsen (bijv. ijzer) en overige 
grondstoffen (bijvoorbeeld zand en grind). 
Welke grondstoffen worden het meest 
gebruikt per persoon? Hoe zie je dat?

2c. Op afbeelding 3 kun je zien hoe in de 
afgelopen jaren het bos op het eiland Borneo 
steeds kleiner is geworden. Dit komt groten-
deels doordat mensen steeds meer produc-
ten nodig hebben, zoals bijvoorbeeld textiel, 
vlees en hout. 

Kijk het filmpje van Schooltv 
over het regenwoud:

Kun je uitleggen waarom het 
verdwijnen van dit soort bos-
sen een probleem is?

(handvaardigheid): Jouw kledingkast

https://schooltv.nl/video/het-tropisch-regenwoud-de-jungle-het-oerwoud-en-de-rimboe/#q=regenwoud


Illustratie:  
Julia K 
(ABS Middelburg)

opdracht 3:  
watervervuIlIng en  
watertekort
Misschien had je het al gehoord, maar voor 
het maken van een spijkerbroek is super veel 
water nodig, wel 7000 liter. Er is steeds min-
der zoetwater op de wereld. Zoetwater is 
water dat wij als drinkwater kunnen gebrui-
ken. Het meeste water in de wereld is zout 
en niet geschikt voor gebruik door mensen. 
Daarom is het belangrijk om ervoor te zor-
gen dat we zuinig omgaan met ons water en 
dat we het schoon houden. 

3a. Ga naar pagina 80 in de Bosatlas. In 
schema 1 kun je zien hoeveel van het water 
er is op de wereld. Slechts 0,26% van al het 
water op aarde is geschikt voor mensen. Had 
je dit verwacht? Schrijf op wat je hiervan 
vindt. 

3b. Kleding is niet alleen vervuilend tijdens de 
productie, maar bij jou thuis kan het blijven 
vervuilen. Kleding dat niet van natuurlijk tex-
tiel is gemaakt, kan in de wasmachine micro-
plastics uitstoten die daarna in ons water 
kunnen belanden. Microplastics zijn hele 
kleine stukjes plasticvezeltjes. Zo klein dat je 
ze niet kunt zien zonder speciale apparaten. 
Ze komen van plastic spullen af als speelgoed 
en tasjes, maar dus ook van je kleding. 

Zoek op het internet wat de gevolgen van 
microplastics in de natuur kunnen zijn. Noem 
twee gevolgen. 

opdracht 4: 
een nIeuw leven
In Nederland willen we in 2050 dat 
Nederland circulair is. Circulair gebruik van 
grondstoffen betekent het steeds opnieuw 
hergebruiken van spullen. Als tussenstap wil-
len we in 2030 in Nederland al 50% min-
der primaire grondstoffen gaan gebruiken. 
Kortom alles blijven we straks hergebruiken 
zoals de onderdelen van je telefoon, je laptop 
t/m je spijkerbroek. Ga naar pagina 54 van de 
Bosatlas en bekijk afbeelding 1 en 2. Lees ook 
de tekst die erbij hoort.

4a. Lees de tekstjes bij afbeelding 1 en 2. 
Lineair gebruik betekent in een rechte lijn. 
Spullen die lineair gebruikt worden gebruiken 
we niet opnieuw, maar worden na gebruik 
weggegooid. Als we onze spullen nadat we 
het gebruikt hebben gelijk weggooien is dat 
slechter voor het milieu dan wanneer we 
spullen weer opnieuw, circulair, gebruiken.
Leg in je eigen woorden uit waarom circulair 
gebruik duurzamer is dan lineair gebruik. 

4b. Op afbeelding 2 zie je op welke manie-
ren je circulair kunt omgaan met je spullen. 
Je zou een oude spijkerbroek met een gat bij 
je knie bijvoorbeeld opnieuw kunnen gebrui-
ken als korte broek. 

Kun je zelf nog twee manieren bedenken 
waarop je een trui circulair zou kunnen 
gebruiken?

4c. Bij 4b heb je een voorbeeld gelezen en 
twee manieren opgeschreven om circulair 
gebruik te maken van een spijkerbroek. Heb 
jij zelf wel eens op deze manieren je kleding 
een nieuw leven gegeven?  

Zo ja, vertel hier kort over. Zo nee, hoe zou 
je dit in de toekomst wel willen doen?

antwoorden opdracht duurzaMe bosatlas

1. Een nieuwe trui
 a.  Groen: deze soort textiel heeft een kleine 

impact op het milieu. 
Oranje: deze soort textiel heeft een gemiddelde 
impact op het milieu. 
Rood: deze soort textiel heeft een grote impact 
op het milieu.

 b.  In het schema valt op dat er twee rode bolletjes 
staan bij biologisch katoen. Dit omdat er nog 
steeds veel grond, water, energie en 
chemicaliën nodig zijn. Bij gerecycled katoen 
zijn alle bolletjes groen. Gerecycled katoen is 
dus het duurzaamst! 

 c.  De soorten textiel die bijdragen aan de 
plasticsoep zijn allemaal gemaakt van 
synthetisch materiaal. De soorten die niet 
bijdragen aan plasticsoep zijn allemaal van 
natuurlijk textiel. 

 d.  Kern: Voor biologisch katoen is veel (meer) 
land/grond nodig en veel water. Er worden 
alleen geen giftige stoffen gebruikt (bij 
reguliere katoen wel).

 e.  Kern: Alle soorten textiel hebben bij productie 
een slechte invloed op het milieu. Als je spullen 
die al bestaan hergebruikt gebruik je geen 
nieuwe grondstoffen, dat is dus altijd beter. 

2. Ontbossing
 a.  Ja, er werd meer biomassa gebruikt in 2017. De 

kolom Biomassa in grafiek 1 heeft twee staven. 
De staaf die 2017 aangeeft is hoger dan de staaf 
die 1970 aangeeft. 

 b.  Overige Grondstoffen, dit kun je zien door de 
hoogte van de staaf. 

 c.  Verschillende antwoorden mogelijk, 
bijvoorbeeld:

  i.  Verlies van biodiversiteit/diersoorten en 
planten.

  ii. Het bos neemt veel CO2 op uit de lucht.
  iii.  Het is heel moeilijk om oerwoud opnieuw te 

laten groeien. 

3. Watervervuiling en watertekort
 a. Eigen antwoord. 
 b. Gevolgen van microplastics:
  i.  Dieren, vooral vissen, hebben minder 

overlevingskans doordat ze plastic binnen 
krijgen.

  ii.  Kleine stukjes plastics komen via dieren in 
ons eten terecht en kunnen daardoor mensen 
ziek maken.

  iii.  Er wordt op dit moment ook onderzocht 
welke risico’s er zijn voor de mens. Kleine 
stukjes plastics op onze huid, in onze 
omgeving en in ons water door het wassen 
van onze kleding.

4. Een nieuw leven
 a.  Kern: Als we spullen weggooien en nieuwe 

spullen maken hebben we daar nieuwe 
grondstoffen voor nodig. Als we producten 
circulair gebruiken, wordt het zo lang mogelijk 
gebruikt en worden bestaande grondstoffen 
opnieuw ingezet. En gebruiken we in 2030 al 
50% minder primaire grondstoffen!

 b.  Verschillende antwoorden mogelijk 
bijvoorbeeld:

  i.  Refuse: koop geen trui maar draag de trui of 
andere kleding die je al hebt

  ii.  Reduce: koop minder
  iii.  Rethink: koop geen truien van bijv. polyamide 

of polyester garens (check bijv. nogmaals het 
rijtje plasticsoup) 

  iv.  Reuse: koop een trui bij de kringloop, een 
online marktplaats, een trui van een 
kledingruil of leen een trui van iemand

  v.  Repair: repareer je oude trui of maak van 2 
truien 1

  vi.  Recycle: als je echt een nieuwe trui wilt 
kopen, koop dan een nieuwe trui gemaakt 
van een oude trui!

 c.  Eigen antwoord. 

Illustratie:  
Alexander, Otis,  Nicolaas & Koen 
(Burght, Amsterdam)
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Maak een kledIngpaspoort

Introductie voor de docent:
Vertel de leerlingen dat veel kleding 
die we kopen helemaal niet gedragen 
wordt. Dat is natuurlijk erg zonde. De 
meest duurzame kledingstukken zijn 
namelijk de kledingstukken welke al in 
jouw kast of in iemand anders zijn kast 
hangen of liggen. Kortom draag wat 
er al is, repareer het als het kapot is 
of niet lekker zit, maak van 2 kleding-
stukken 1, geef het door aan iemand 
anders, verkoop het bijvoorbeeld met 
Koningsdag of via Marktplaats en als 
laatste mogelijkheid: stop het in een 
dichte zak en breng het naar de textiel-
container.
Naast kledingstukken die misschien 
niet zo vaak worden gedragen, hebben 
de leerlingen vast ook kledingstukken 

in de kast welke ze heel vaak dragen! 
Misschien is het wel hun favoriete kle-
dingstuk! Een kledingstuk dat je van 
iemand hebt gekregen of speciaal voor 
jou gemaakt is. Het T-shirt met dat 
scheurtje erin van de speeltuin of de 
trui met het gaatje van een kampvuur. 
Maar ook de korte broek die eerst een 
lange broek was en de joggingbroek 
met een gat op je knie toen je viel met 
je skate step. En misschien je swea-
ter die eerst knalrood was, maar inmid-
dels wat lichter van kleur is geworden 
door het wassen. Vandaag gaan we met 
die speciale kledingstukken aan de slag. 
We gaan namelijk een kledingpaspoort 
maken.

Klassikaal bespreken: wat is een kledingpaspoort? 
Vraag leerlingen: Wie heeft een idee? 
Ik begrijp dat jullie het nog niet heb-
ben gezien maar ben benieuwd wat 
jullie denken dat het is.
Leg uit: Er is een Nederlandse ont-
werper, Sjaak Hullekes is zijn naam, 
die al bezig is met kledingpaspoor-
ten. Leuk om te vertellen is dat 
Sjaak in 2019 ook de kleding heeft 
ontworpen voor Duncan Laurence. 

Weet je nog onze winnaar van het 
Eurovisie Songfestival. Sjaak maakt 
voor al zijn ontwerpen, ieder item van 
de collectie, een eigen kledingpas-
poort. Er staat in het paspoort infor-
matie over de materialen, waar het 
vandaan komt, het ontwerp en wie het 
kledingstuk gemaakt heeft. Zo krijg je 
inzage in de manier waarop het pro-
duct tot leven is gekomen. 
Wat is een item? Een item is een ander 
woord voor een kledingstuk, schoenen, 
pet, riem en tas. Dit zijn allemaal items. 

Maar ook de drager van een kleding-
stuk schrijft zijn/haar herinneringen en 
verhalen over het product in het pas-
poort. Dus zo toont het paspoort de 

geschiedenis van ieder item. Met deze 
geschiedenis worden naast de materia-
len ook de gaten, scheuren, wassen en 
slijtage onderdeel van de geschiede-
nis en zijn ze direct te linken aan speci-
fieke momenten. 

Het paspoort is belangrijk voor de 
geschiedenis en de toekomst van 
het kledingstuk. We weten hoe het is 
gemaakt, hoe is het gedragen en hoe 
er straks weer een nieuw kledingstuk 
van kan worden gemaakt. Want we wil-
len in Nederland (en ook in de andere 
landen) graag van oude kleding weer 
nieuwe kleding gaan maken. 

Met al deze herinneringen kunnen we 
onze kleding nog meer gaan waar-
deren! Hierdoor krijgt het een emo-
tionele waarde en leren we dat iets 
nieuws voor jou ook best eerst van 
iemand kan zijn geweest. En wie weet 
vinden we dan straks imperfectie ook 
prima. Niet alles hoeft perfect te zijn. 
Kortom zo wordt van items de levens-
cyclus omschreven in een speciaal kle-
dingpaspoort. 
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opdracht 1:  
herInnerIngen ophalen
Je hebt vast herinneringen aan bepaalde kle-
dingstukken van nu of lang geleden. Kies één 
kledingstuk. Schrijf 3 herinneringen op waar-
bij je het kledingstuk aan had. Leg uit wat je 
deed en wat je voelde toen je het droeg.

opdracht 2: 
herInnerIngen aan elkaar 
toelIchten
Deel de leerlingen op in groepjes van 4 of 5. 
Iedereen vertelt iets over zijn/haar herinne-
ringen. Vraag de leerlingen om goed te luis-
teren naar elkaar en waar mogelijk vragen te 
stellen. 

opdracht 3: 
ontwerp een kledIngpaspoort  
(vervolg les in groepjes)
Ontwerp een kledingpaspoort. Wat moet er 
op een kledingpaspoort staan? En wat mag 
er op een kledingpaspoort staan? Hoe gaan 
jullie zorgen dat het kledingstuk en het pas-
poort bij elkaar blijven? Maak samen in een 
groepje een ontwerp van een kledingpas-
poort. 

opdracht 4:  
presentatIe van de 
kledIngpaspoorten
Als de groepjes klaar zijn, presenteren  
2 leerlingen van elk groepje het  
ontwerp aan de klas.

opdracht 5:  
reflectIe
Laat de leerlingen individueel een 
reflectie schrijven van  
opdracht 1 t/m 4.

opdracht 6:  
Maak 3 kledIngpaspoorten  
(vervolg les individueel)
Laat de leerlingen 3 kledingstukken mee-
nemen naar school. En laat ze van elk kle-
dingstuk een kledingpaspoort maken met je 
een eigen ontwerp. Maak een klein paspoort 
zodat je het ook echt bij je kledingstuk of in 
je kledingkast kunt bewaren. 

Zet in het kledingpaspoort in ieder geval de 
herinneringen die jij aan dit kledingstuk hebt 
en vul zo mogelijk aan met informatie over het 
kledingstuk zelf. Denk hierbij aan het materi-
aal, de leeftijd en wie het gemaakt heeft. 

Als je het kledingstuk in de toekomst door-
geeft aan een volgende persoon geef het 
paspoort dan mee, zodat het bij het kleding-
stuk blijft. Vergeet op het paspoort geen 
ruimte te laten voor de persoon die het na 
jou gaat dragen. 

Video Helden van 2019 – 
Sjaak Hullekes maakt duur-
zame kleding met een verhaal 
(8:44).

Meer doen om net als Sjaak 
kleding (weer) mooier te 
maken? Ga aan de slag met 
de les Verven met bloemen 
en planten.
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Wat 
neem 

je mee uit 
deze les?Kijk voor 

meer inspiratie 
naar de les 

Japanse 
reparatiekunst in 

deze leskoffer.

https://www.youtube.com/watch?v=dLbvww1vnLg
https://sv-se.facebook.com/happyactivist/videos/hullekes/420283611993348/
https://sv-se.facebook.com/happyactivist/videos/hullekes/420283611993348/


 

IntroductIe 
Vertel de leerlingen dat deze 
les draait om het leren voelen. 
Jullie gaan samen verschillende 
materialen die te maken 
hebben met textiel voelen en 
bespreken. Hierbij gaan de 
leerlingen zelfonderzoeken of 
ze het verschil tussen kleding 
van natuurlijk en synthetisch 
materiaal kunnen voelen en 
ervaringen delen. Denken de 
leerlingen dat ze dit verschil 
zullen merken? 

voelopdracht  
en groepsgesprek

auteurs
Daniëlle Schouten

kerndoelen
Kerndoel 44: De leerlingen 

leren bij producten uit hun 
eigen omgeving relaties te 
leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

voorbereIdIngen en 
MaterIalen
In de leskoffer bevinden zich 
een wit katoenen shirt en een 
gekleurd polyester shirt, een 
koker, een klein wit kartonnen 
doosje en garen. Deze heb je 
nodig voor deze les. Leg deze 
vast klaar.

textIele MaterIalen

voelopdracht 1:
Ga in een kring zitten met de 
leerlingen en laat beide shirts 
rondgaan. Laat de kinderen voe-
len en bedenken wat voor mate-
riaal dit is en waar het van is 
gemaakt. Gelijktijdig vertel jij 
deze inleiding:

Vertel: Textiel werd lang gele-
den alleen van planten en dieren 
gemaakt. Zoals de pluis van de 
katoenplant tot katoen. Schors 
van de vlasplant tot linnen en de 
bastvezel van de hennepplant 
tot hennepvezel. Pas later kwam 
er kleding gemaakt van aard-
olie (ook wel fossiele brandstof-
fen genoemd), zoals polyester, 
acryl en nylon. Vervolgens wer-
den er ook materialen gemixt en 
ontstonden er stoffen die van 
diverse soorten materiaal zijn 
gemaakt, zoals elastische spijker-
broeken van katoen en elastaan. 

Vraag: Wat is textiel?

 Antwoord
Textiel betekent van 
oorsprong ‘geweven 
stoffen’. De naam textiel 
wordt tegenwoordig 
veel breder gebruikt. 
Niet alleen voor 
geweven, maar ook voor 
bijvoorbeeld gebreide 

stoffen. Textiel is de 
verzamelnaam van 
allerlei soorten stof. Van 
je kleding, schoenen, 
hand-, bad- en theedoek, 
gordijnen, beddengoed, 
badjas en tas tot en 
met je teddybeer.

Net hebben jullie aan deze twee 
soorten shirts mogen voelen de 
witte en de gekleurde.

Vraag: Wie voelde 
verschil? Wie wil daar 
iets over vertellen? 

(Stimuleer de leerlingen de 
eigenschappen van de twee 
stoffen te omschrijven en 
vergelijken: ruw, zacht, soepel, 
stug, grof geweven, fijn, etc.)

Vraag: Welk materiaal 
voelt het prettigst? 
Waarom?

Vat samen: de twee shirts voelen 
verschillend omdat ze van andere 
stoffen gemaakt zijn. 

Vragen: 
Heeft iemand een idee 
welke stoffen? Waar is het 
witte shirt van gemaakt? 
Waar is het andere 
shirt van gemaakt?

Antwoord:
Het witte shirt is van 
katoen. Dit is gemaakt 
van vezels van de 
katoenplant. Dit noemen 
we textiel van natuurlijk 
materiaal. Het andere 
shirt is gemaakt van 
polyester. Dit is gemaakt 
van olie, aardolie. Dit 
noemen we textiel van 
synthetisch materiaal.

Herhaal de eigenschappen die de 
leerlingen bij elk T-shirt genoemd 
hebben: katoen voelt… en poly-
ester voelt…

Vertel: ‘Ik heb wel eens kleding-
stukken welke niet fijn zijn om te 
dragen. Bijvoorbeeld een shirt 
waarin ik veel zweet, een broek 
die een beetje aan mijn billen 
plakt of een trui die prikt. Of 
zelfs waarvan je statisch wordt.’ 

Vraag: Heb jij dat 
ook weleens?

Leg uit: Wat kun je doen aan kle-
ding die prikt? Dat is waarschijn-
lijk een kledingstuk van wol (van 
een schaap). Dit kledingstuk kun 
je een nachtje in de vriezer stop-
pen om het prikken te laten ver-
minderen. Laat het wel rustig lig-
gend ontdooien, anders breken 
de vezels.

Vraag: Wat kun je doen 
aan kleding waarin 
je zweet of plakt?

Antwoord
Je kunt kledingstukken 
dragen welke van 
planten zijn gemaakt 
zoals katoen, linnen, 
hennep, brandnetels 
en houtsnippers zoals 
lyocell, welke minder 
zweten en plakken. Heb 
je kleding die je niet 
lekker vindt zitten? Geef 
die dan weg, misschien 
is iemand anders er nog 
blij mee. Leuk om te 
weten is dat er ook wordt 

geëxperimenteerd met 
textiel van zeewier en 
algen. Wat helemaal 
super is want algen 
nemen ook nog eens CO2 
op en geven ons zuurstof!

Vraag: Wat is polyester?

Antwoord
Polyester is een kunst-
stof, een soort plastic. 
Het wordt gemaakt uit 
aardolie. Door polyester 
te smelten krijg je garen 
en daarvan is je kleding 
gemaakt of ander textiel 
zoals beddengoed of de 
bekleding van je bank. De 
eigenschap van polyes-
ter textiel is dat de vorm 
goed blijft, het niet snel 
kreukt en goed isoleert.

Van polyester textielvezels 
kunnen verschillende 
type materialen worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld gladde 
polyestersatijn en pluizige fleece. 
Polyester kan worden toegepast 
in sportkleding, regenkleding en 
fleece truien. Textiel slijt altijd 
een beetje tijdens het wassen: 
sommige vezels gaan kapot en 
komen in het water terecht. Als 
polyester slijt, komen er plastic 
microvezels in het water terecht. 
Vooral de pluizige haartjes van 
fleece breken gemakkelijk af.  
Het lukt waterzuiveringsbedrijven 
niet om alle microvezels uit het 
water te halen: een deel komt 
uiteindelijk als plastic afval in 
de oceanen terecht, ook wel de 
‘plastic soep’ genoemd. Dieren 
eten dit maar kunnen het niet 
verteren. Deze microvezels 
blijven ook nog eens lang in de 
natuur. Er zijn aanwijzingen dat 
microplastics slecht zijn voor de 
gezondheid van mens en dier. Hier 
wordt nog beter onderzoek naar 
gedaan. Het RIVM adviseert om 
geen fleece meer te gebruiken 
omdat er dan microplastics 
achterblijven op onze huid 
tijdens het dragen en in het water 
terechtkomen tijdens het wassen.

Vraag: Wat kun jij hieraan 
doen? Wie heeft er een idee?

Antwoorden
 ■ Je kleding minder vaak 

en op lage temperatuur 
wassen. Je kunt je 
kleding buiten of in 
je badkamer of voor 
je openstaande raam 
‘even luchten’.

 ■ Als je wast een 
Guppyfriend waszak 
gebruiken. Dit is 
een waszak waarin 
microplastics worden 
opgevangen. Het 
beschermt de was en 
het beschermt het 
milieu. 

 ■ Als je een wasmachine 
koopt, erop letten dat 
deze een filter heeft 
die microplastics 
tegenhoudt. Deze zijn 
al te koop in Frankrijk, 
hopelijk binnenkort ook 
in Nederland.

 ■ Kiezen voor textiel 
van natuurlijke en 
gerecycled natuurlijke 
materialen. Geen 
kunststof (plastic) 
gebruiken is de beste 
manier om plastic 
microvezels in het 
milieu te voorkomen. 
Natuurlijke materialen 
slijten ook, maar de 
microvezels die daar 
vanaf komen worden 
vrij snel afgebroken in 
de natuur. 



voelopdracht 2:
Maak de koker open en laat   
rondgaan: leerlingen mogen 
voorzichtig aan de gedroogde 
planten voelen, aaien. Stel vra-
gen die waarneming en taal sti-
muleren, zoals: Wat zie je? Wat 
valt je op? Hoe zou je dat noemen? 
(harig, houtig, …) Hoe voelt het? 
(zacht, ruw, …) 
Let op dat het materiaal ook voor 
een volgende groep nog herken-
baar en heel blijft. 

Vraag: Heeft iemand wel eens 
eerder zo’n plant gezien? 
Wie herkent er iets van?

Benoem de soorten en bespreek 
waaraan je ze herkent: 

Katoenplant - vraag: Van 
welk deel van deze plant 
wordt katoen gemaakt?

Antwoord
met de witte, pluizige 
bollen die heel zacht 
voelen. Deze pluizige 
bollen worden met een 
plukmachine of met 
de hand geoogst.

Vlasplant, omschrijf samen de bij-
zonderheden waaraan de plant te 
herkennen. 

Vraag: Van welk deel van deze 
plant wordt linnen gemaakt?

Antwoord
Uit de houtige bast van 
de vlasplant worden 
vezels losgeweekt die 
vervolgens verwerkt 
worden. De plant wordt 
met wortel en al uit de 
bodem getrokken door 
een plukmachine of met 
de hand. Vlas heeft zeer 
lange vezels waardoor 
het erg geschikt is om 
er een mooi sterk garen 
van te spinnen om mooie 
stoffen van te maken.

Hennepplant - vraag: Hoe 
werkt het bij deze plant?

Antwoord
Hennepvezel wordt 
gemaakt van soorten 
van Cannabis sativa 
L., die dicht op elkaar 
worden geplant om 
rechte hoofdstelen 
te krijgen en zo min 
mogelijk vertakkingen. 
De plant wordt 
gemaaid, ontschorst 
(het verwijderen van 
de centrale houtige 
kern uit de steel). Ook 
kunnen de stelen eerst 
worden gedroogd en dan 
verwerkt door speciale 
machines die de houtige 
kern breken en van de 
vezels scheiden. Zoals 
je hier in deze koker 
kunt zien. De kern is 
gebroken door Molen 
de Paauw in Nauerna 
(in de Zaanstreek).

 

Vraag: Wat komt er 
uit Nederland?

Antwoorden
Hennep voor textiel 
wordt geteeld in 
Groningen en Drenthe. 

In Zeeland en Gelderland 
zijn vlastelers. En we 
hebben ook brandnetels, 
zeewier en algen in 
Nederland, waar textiel 
van gemaakt kan worden. 

Volgens experts is linnen (vlas) 
sterker dan katoen. Hennep is 
het sterkst en wordt beschouwd 
als het meest duurzame textiel. 
En niet onbelangrijk: beide mate-
rialen voelen prettig aan.

Vraag: Waar komt 
katoen vandaan?

Antwoord
Katoen is de meest 
gebruikte grondstof voor 
textiel. Katoen groeit aan 
een plant die vooral in 
warmere landen zo rond 
de evenaar voorkomt. 

kIjkopdracht:
Laat het doosje met lyocell (van 
het merk Tencel) zien en vertel 
daarbij het volgende:

Dit is van oorsprong natuurlijk 
materiaal, het heet lyocell. Het 
wordt gemaakt van een cellulose 
uit eucalyptus- en beukenbomen. 
Het hout komt uit speciale, duur-
zaam beheerde bossen waar voor 
elke gebruikte boom een nieuwe 
boom wordt terug geplant. Maar 
om de houtpulp om te zetten 
naar textiel is nog steeds een 
chemisch proces nodig (dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor textiel 
van bamboe). Kortom het is een 
soort ‘semi-synthetische stof’.

Nabije toekomst
Onze overheid wil het gebruik 
van fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas, steenkool en aardolie, 
sterk verminderen. Bij de ver-
branding van fossiele brandstof-
fen komt het broeikasgas CO2 
vrij. Dat is niet goed voor het 
milieu. De overheid wil ook graag 
dat in 2030 textiel bestaat uit 
minimaal 30% gerecycled mate-
riaal en maximaal 50% primaire 
grondstoffen. Hiermee bespa-
ren we heel veel water en ener-
gie omdat er geen nieuwe grond-
stoffen nodig zijn. Gewoon 
gebruiken wat we al hebben. 
Bestaand materiaal verwerken 
in een nieuw product is al moge-
lijk en gebeurd al een aantal jaren 
in Europa met wol en katoen. 
Inmiddels wordt ook polyes-
ter chemisch gerecycled en 
weer toegepast in nieuwe textiel. 
Hiervoor is geen aardolie om het 
garen te maken meer nodig maar 
kennen we nog wel het micro-
plastics probleem.

voelopdracht 3:
Laat het garen voelen. 

Vraag: Heeft iemand een 
idee hoe dit is gemaakt? 

Vertel:
Textiele materialen ontstaan alle-
maal door grondstoffen (je hebt 
net een aantal soorten geleerd) 
te spinnen tot dunne draden en 
vervolgens te twijnen tot dik-
kere draden en zo ontstaat garen. 
Deze klos garen is een bijzon-
dere, het is namelijk nieuw garen 
gemaakt van oud textiel. Met 
deze klossen worden inmiddels 
weer nieuwe producten gemaakt. 

addItIoneel
Sluit de les af met de kleding-
labelcheck op bladzijde 70 uit het 
boek De wereld van kleding. 
En/of lees het verhaal ‘De vlog-
gende vader’ op bladzijde 64 
voor en ga in gesprek waarover 
zij op het gebied van textiel, een 
vlog zouden maken (in het begin 
gaat het even over kleding van 
andere soorten materialen en 
daarnaast over de eindmusical).  
En/of lees het verhaal ‘Mats en 
de fibersort’ op bladzijde 75 uit 
het boek De wereld van kleding.

Meer weten en doen? Ga verder 
met de les Waar is jouw kleding 
van gemaakt? Bladzijde 68 in het 
boek De wereld van kleding.



LESSUGGESTIE VOOR 
BOVENBOUW

AUTEUR

Daniëlle Schouten en voor de Textiel 
brandproef: Geert de Boer en Marie-Claire 
Vugts van Hemlab, jeugdlab Zaandam.

KERNDOELEN

Natuur en techniek
kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg 
om te gaan met het milieu.

kerndoel 44: De leerlingen leren bij 
producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

VOORBEREIDING EN MATERIALEN

Zorg per groep voor: 
■ een waxinelichtje 
■ lucifers 
■ pincet 
■ glas water 
■ kleding 
■ lapjes stof 
■ bord (geen plastic) 
■ het schema Textiel brandproef

Mogelijk het brandalarm even uit zetten en 
met collega’s delen wat je gaat doen, 
zodat zij op de hoogte zijn van eventuele 
gekke geuren of brandalarm dat toch 
ineens afgaat. En voor de zekerheid een 
aantal haarelastiekjes en haarclips 
lenen.
Leerlingen vooraf vragen of zij thuis een 
oude theedoek, een sok waarvan de andere 
zoek is, kapotte T-shirts of broek, of 
iets met verf-, olie- of zweetvlekken 
hebben. Dan zijn ze meteen al op een hele 
leuke manier betrokken, omdat ze stukjes 
van hun eigen textiel kunnen verbranden.
Brengen de kinderen niet genoeg stoffen 
mee? Koop niets nieuws. Vraag dan eens 
aan een lokale kledingmaker of er 
restanten zijn die jullie kunnen 
gebruiken en ga op zoek in de school. Een 
jute draad van een zak (bijvoorbeeld van 
de jute zakken die met het 
Sinterklaasfeest gebruikt worden) is 
ontzettend bruikbaar.

Illustratie: 
MEES (Wij-land, Westzaan)
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Kleding werd lang geleden alleen van planten
en dieren gemaakt. Zoals de pluis van de 
katoenplant tot katoen. Schors van de vlas-
plant tot linnen. De stam van de juteplant 
tot jute en schapenvachten tot wol. 
Pas later kwam er kleding gemaakt van aard-
olie, zoals polyester, polyamide, acryl en 
nylon. Vervolgens werden er ook materialen 
gemixt en ontstonden er kledingstukken of 
beter gezegd textiel, dat van diverse soor-
ten materialen was gemaakt.

Textiel betekent ‘geweven stoffen’. 
Iets van textiel is dus gemaakt door 
materiaal(en) te weven. Textiel is de 
verzamelnaam van allerlei producten. 
Van je kleding, schoenen, hand-, bad- 
en theedoek, gordijn, beddengoed, 
badjas en tas tot en met je teddybeer.

Tegenwoordig zijn er steeds meer plant-
aardige soorten textiel, bijvoorbeeld 
textiel gemaakt van hennep, houtsnippers, 
bamboe, brandnetels en lyocell. En er wordt 
geëxperimenteerd met zeewier en algen. 
Veel van onze kleding is synthetisch, wat 
betekent dat bij de productie aardolie of 
bijvoorbeeld aardgas nodig is. Onze overheid 
wil het gebruik van fossiele brandstoffen, 
zoals aardgas, steenkool en aardolie, 
sterk verminderen. Bij de verbranding van 
fossiele brandstoffen komt het broeikasgas 
CO2 vrij. Dat is niet goed voor het milieu. 
De overheid wil ook graag dat in 2030 
textielproducten bestaan uit minimaal 30% 
gerecycled materiaal. Hiermee besparen we 
heel veel water en energie, omdat er geen 
nieuwe grondstoffen nodig zijn.
Materiaal verwerken in een nieuw product is 
al mogelijk en gebeurt al een aantal jaren 
met wol en katoen in Nederland. Het is 
lastig om textiel te recyclen dat uit meer 
dan één of hooguit twee soorten materiaal 
bestaat.

LESSUGGESTIE VOOR 
BOVENBOUW

Daniëlle Schouten en voor de Textiel 
brandproef: Geert de Boer en Marie-Claire 
Vugts van Hemlab, jeugdlab Zaandam.

Natuur en techniek
 De leerlingen leren met zorg 

om te gaan met het milieu.
 De leerlingen leren bij 

producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

VOORBEREIDING EN MATERIALEN

Zorg per groep voor: 
een waxinelichtje 

bord (geen plastic) 
het schema Textiel brandproef
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met collega’s delen wat je gaat doen, 
zodat zij op de hoogte zijn van eventuele 
gekke geuren of brandalarm dat toch 
ineens afgaat. En voor de zekerheid een 
aantal haarelastiekjes en haarclips 

Leerlingen vooraf vragen of zij thuis een 
oude theedoek, een sok waarvan de andere 
zoek is, kapotte T-shirts of broek, of 
iets met verf-, olie- of zweetvlekken 
hebben. Dan zijn ze meteen al op een hele 
leuke manier betrokken, omdat ze stukjes 
van hun eigen textiel kunnen verbranden.
Brengen de kinderen niet genoeg stoffen 
mee? Koop niets nieuws. Vraag dan eens 
aan een lokale kledingmaker of er 
restanten zijn die jullie kunnen 
gebruiken en ga op zoek in de school. Een 
jute draad van een zak (bijvoorbeeld van 
de jute zakken die met het 
Sinterklaasfeest gebruikt worden) is 

 (Wij-land, Westzaan)

(natuur & techniek): Waar is jouw kleding van gemaakt?



Wat valt er verder op? Valt het op dat er 
bijna geen kledingstukken zijn die van één 
materiaal zijn gemaakt?

WAT KOMT ER UIT NEDERLAND?
Hennep voor textiel wordt geteeld in 
Oude Pekela (Groningen) en in Zeeland en 
Gelderland zijn vlastelers. Maar we hebben 
natuurlijk ook brandnetels, zeewier en algen 
in Nederland.
Volgens experts is linnen (vlas) sterker 
dan katoen. Hennep is het sterkste en wordt 
beschouwd als het meest duurzame textiel. En 
niet onbelangrijk, beide materialen voelen 
prettig aan. 

INSTRUCTIE (5 minuten)
Uit onderzoek van een nieuwe innovatieve 
machine, genaamd de vezelzoekmachine (lees 
hier meer over in het verhaal ‘Mats en de 
fibersort’), is gebleken dat onze kledingla-
bels helaas niet altijd kloppen. Vandaag gaan 
we zelf onderzoeken waar onze spullen van 
zijn gemaakt. Door deze brandproef te doen 
kun je ontdekken welke stoffen van natuur-
lijke materialen zijn gemaakt en welke stof-
fen van aardolie (een fossiele brandstof).
Start met het bekijken en toelichten van het 
Textiel brandproefschema. En vertel daarna in 
het kort waar ze op moeten letten. 
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met 
genummerde stappen.

KERN (25-45 minuten)
Doorloop de volgende stappen:
■ Gebruik het schema Textiel brandproef en 

ontdek waarvan de draad gemaakt is.

Voorbereiding:
■ Zet het waxinelichtje midden op het bord 
(geen plastic bord!) en zet het bord mid-
den op tafel. 

■ Leg alle brandbare spullen opzij. 
■ Zet een glas water op tafel.
■ Leg een pincet op tafel.
■ Lange losse haren van kinderen moeten vast-

gemaakt worden met bijvoorbeeld een haare-
lastiek. Eventuele losse lokken vastzetten 
met een haarclip.

■ Lange mouwen oprollen.
■ Lucifers op tafel.
■ Lees met elkaar het schema Textiel brand-

proef; gebruik het tijdens de proef en ont-
dek waarvan de draad gemaakt is. 

Wat gaan jullie doen voor de brandproef?
1.  Pulk een paar draadjes uit een lapje stof 

of uit de zoom van een kledingstuk (een 
zoom is een omgeslagen en dichtgenaaid 
randje van een kledingstuk). 
Als de draadjes heel dun zijn, dan kun je 
drie draadjes in elkaar draaien tot een 
dikkere draad. 

2.  Houd de draad vast met het pincet!
3.  Steek het kaarsje aan.
4.  Beweeg de draad langzaam naar de vlam toe, 

en wacht even om te kijken of er al wat 
gebeurt.

5.  Houd de draad in de vlam.
6.  Haal de brandende draad uit de vlam.
7.  Blaas de vlam van het kaarsje voorzichtig 

uit. 

Let goed op de volgende dingen: Waar letten 
jullie op?
■ Smelt de draad bij de vlam?
■ Hoe brandt de draad als je hem in de vlam 

houdt?
■ Hoe brandt de draad verder als je hem weer 

uit de vlam haalt?
■ Welke geur ruik je bij de brandende draad?
■ De resten die na een verbranding overblij-

ven noem je as. Hoe ziet de as-rest van 
jouw proef eruit? Wat blijft er over van 
het draadje als het vuur uit is. 

Houd de draad goed vast met het pincet en 
laat de draad helemaal opbranden.

Weten jullie al waarvan het lapje stof of het 
kledingstuk gemaakt is? 
Ja?
8.  Schrijf het op en daarna kunnen jullie 

weer een nieuwe brandproef uitvoeren met 
een nieuw lapje stof of kledingstuk. Start 
weer met stap 1.

Nee?
Bij plantaardige of half-synthetische stoffen 
moet je nog een extra proef doen. De natte 
proef. Wat gaan jullie doen voor de natte 
proef?

1.  Pulk nog een draadje uit het lapje stof of 
uit de zoom van het kledingstuk. 

2. Maak het draad in het midden nat.
3. Trek de draad stuk.

Waar breekt de draad, op de natte plaats of 
op een droge plaats?
Half-synthetische stoffen gemaakt uit hout 
breken op de natte plaats. 

Plantaardige stoffen (katoen of linnen) bre-
ken op de droge plaats.
Weten jullie nu zeker waarvan het lapje stof 
of je kledingstuk gemaakt is?
4.  Schrijf het op en daarna kunnen jullie 

weer een nieuwe brandproef uitvoeren met 
een nieuw lapje stof of kledingstuk. Start 
weer met stap 1 van de brandproef. 

AFSLUITING (5 minuten)

Wat valt er 
op?

Wat is het 
lastigst?

Wat heb je 
ontdekt?

DE LES (introductie, 10-15 minuten) 
Begin met een gesprek over waar onze kle-
ding eigenlijk van gemaakt wordt. Wat weten 
de leerlingen al? Wat voor materiaal zit er 
in onze kleding en waar komt dit vandaan? Wat 
vinden ze van het gebruik van planten? Is het 
bekend dat onze kleding van aardolie wordt 
gemaakt, en vinden ze het oké om gebruik te 
maken van dieren voor onze kleding? Wat is 
het verschil tussen de materialen van vroeger 
en nu? En gaat dit veranderen in de toekomst? 
Door aan de leerlingen te vragen wat ze weten 
wordt de woordenschat en kennis getest. Weten 
ze überhaupt waar onze kleding van wordt 
gemaakt? En wist er al iemand dat kleding van 
aardolie wordt gemaakt?

VERVOLGENS DE KLEDINGLABELCHECK
Weet je waar het kledingstuk dat jij vandaag 
draagt, van is gemaakt? 
Bekijk met de leerlingen wat er op de kle-
dinglabels staat. In welk land is jouw 
T-shirt gemaakt en wat voor materialen zit-
ten er in je trui? Je kunt ook de wasvoor-
schriften en de maten bekijken. Leerlingen 
kunnen gemakkelijk even bij elkaar het label 
aflezen. Wat valt er op? Bespreek dit kort en 
licht ook de wasvoorschriften toe.
Deze oefening kun je herhalen met andere kle-
dingstukken. 
Eventueel kunnen jullie gezamenlijk een top 
3 maken met de meestvoorkomende materialen 
en een top 3 van de landen waar de kleding 
geproduceerd is. 


