
 
TITEL Textiel en t-shirts 
Leerjaar PO groep 7 en 8. 
Type les Een voorbereidende les in aansluiting op de tentoonstelling: ‘Kom Spinnenkoppen’ 

van Museum TwentseWelle. 
Lesduur 45 minuten. 
Omschrijving 
van de les 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op verkennende, spelende en 
makende manier leren over Museum TwentseWelle en innovatie in textiel ter 
voorbereiding op de tentoonstelling: ‘Kom Spinnenkoppen’. 
 
Wat voor soort museum is TwentseWelle? Wat weet je over de textielindustrie? 
Wat is innovatie in textiel? 
 
De kinderen bekijken en bespreken Museum TwentseWelle en de huidige 
tentoonstelling. 
De kinderen onderzoeken hoe belangrijk de textielindustrie was en wat innovatie in 
textiel is. 
De kinderen ontwerpen en tekenen zelf een innovatief kledingstuk van textiel. 
 
De kinderen onderzoeken het weven als onderdeel van een reeks uitvindingen (tijd 
van Burgers en Stoommachines). 
De kinderen onderzoeken de ontwikkeling van techniek en productie in textiel in 
westerse landen (tijd van Televisie en Computer). 
De leerlingen gebruiken beelden om daar gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om ermee te kunnen communiceren (kunstzinnige oriëntatie). 
De kinderen werken met de betekenis van kleuren in hun ontwerp (kleur). 
De kinderen werken met vormsoorten in hun ontwerp (vorm). 
De kinderen gebruiken kleurpotlood, viltstift en waskrijt bij het tekenen (tekenen). 

Onderwerpen Museum TwentseWelle, textielindustrie, ‘Kom Spinnenkoppen’, innovatie in textiel. 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/cultureel erfgoed). 
Leerinhoud  
Tule kerndoelen 
52 en 53 

De kinderen bevatten de periode van burgers en stoommachines en van televisie 
en computer (canon). 

Tule kerndoel 54 De leerlingen gebruiken beelden om daar gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om ermee te kunnen communiceren (kunstzinnige oriëntatie). 
De kinderen passen de betekenis van kleuren toe in hun ontwerp (kleur). 
De kinderen passen vormsoorten toe in hun ontwerp (vorm). 
De kinderen gebruiken kleurpotlood, viltstift en waskrijt bij het tekenen (tekenen). 
 

Tule kerndoel 55 De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten met aandacht voor verschillen in ontwerp, vormgeving en 
presentatie (reflecteren). 
 

Tule kerndoel 56 De kinderen herkennen gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die 
naar het verleden verwijzen. 
De kinderen gebruiken historische kaarten in historische context (objecten uit het 
verleden). 

 
 

Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten. 

Inleiding: 10 minuten. 
Opdracht: 25 minuten. 
Reflectie: 5 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 
 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Textiel en t-shirts VL (presentatie)’. 
Bestudeer de bijlage: ‘T-shirt voor schetsontwerp Textiel en t-shirts' VL (bijlage)’. 
Print voor elk kind de bijlage: ‘Textiel en t-shirts VL (printbijlage)’. 
 



Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor de presentatie. 
 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Voor elk kind een print: ‘Textiel en t-shirts VL (printbijlage)’. 
• Potloden. 
• Viltstiften. 
• Oliepastel of waskrijt.  

 
Inleiding en 
oriëntatie  
 

Vertel: Museum TwentseWelle in Enschede heeft een bijzondere expositie. Deze 
heet: ‘Kom Spinnenkoppen’. In deze tentoonstelling leer je van alles over draad en 
innovatie in textiel. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. 
Wij gaan deze tentoonstelling bezoeken, waarna we ook nog iets gaan maken in 
de museumfabriek. 
Deze les is ter voorbereiding op het bezoek in Museum TwentseWelle. 
 
Start de presentatie: ‘Textiel en t-shirts VL (Presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1: Tentoonstellingsaffiche en afbeelding Museum TwentseWelle. 
Vraag:  

• Wie kent dit museum?  
• Wat kun je over dit museum vertellen? 

 
Vertel: Op het affiche zie je spinnen. Wat hebben een spin en draad met elkaar te 
maken? 
Antwoord: Spinnen maken lange draden om hun web te weven. 
 
Vertel: Het museum bezit veel voorwerpen uit de geschiedenis van Twente tot nu. 
Er worden door de tijd heen steeds verschillende tentoonstellingen gemaakt die je 
kunt bezoeken. Dit zijn tentoonstellingen met voorwerpen uit hun eigen collectie, 
aangevuld met kunstwerken van kunstenaars. Het bijzondere van dit museum is 
dat je er zelf ook iets kunt maken. 
 
Toon afbeelding 2: Oude kaart van Enschede. 
Vertel: Op deze kaart zie je de plattegrond van Enschede eind jaren twintig van de 
20ste eeuw.  
Vraag: Hoeveel jaar geleden is dat?  
 
Vertel: Ernaast zie je een legenda. Hierop kun je zien hoe belangrijk de 
textielindustrie in Enschede was in die tijd. 
 
[Laat steeds een kind naar voren komen] 
Vraag:  

• Kun je op de plattegrond de textielfabrieken en fabrieksscholen aanwijzen? 
• Hoeveel tel je er? 

 
Vertel: Er waren arbeiderswijken en villawijken. 
Vraag:  

• Wie woonden in de arbeiderswijken ? (de arbeiders)? 
• Wie woonden in de villawijken ? (mensen met een hoge functie in de 

fabriek of eigenaren van de fabrieken) 
 

Vraag: 
• Kun je op de plattegrond de arbeiderswijken aanwijzen? 
• Kun je op de plattegrond de villawijken aanwijzen? 
• Wie woonden in de overige delen/wijken? 

Antwoord: Mensen die niet in de fabriek werkten. 



 
Vraag: Welk werk deden de arbeiders in de fabriek? 
Antwoord: Het werk was heel verschillend. De weefgetouwen moesten worden 
bediend om stoffen te weven. Om de machines te laten werken moest de 
stoommachine in werking blijven. Dit gebeurde door kolen te stoken in de 
stoomketel. De materialen moesten klaar gemaakt worden voor de weefgetouwen. 
De stoffen moesten vaak gebleekt worden, bedrukt met afbeeldingen, klaar 
gemaakt voor transport, enzovoort. 
 
Vraag: Denk je dat het leuk werk was? 
Antwoord: Het was zwaar werk en de arbeiders moesten lang werken. Zelfs de 
kinderen moesten werken totdat dit van de overheid niet meer mocht. De arbeiders 
werden slecht betaald en sommige klusjes waren ook nog eens ongezond om te 
doen. 

 
Vraag: Is werken in de textielfabriek nog steeds de meest voorkomende baan in 
Enschede? Hoe komt dat? 
Antwoord: Nee. Door de tijd heen veranderden de werkomstandigheden in de 
fabrieken. Mensen kregen beter betaald. Op een gegeven moment was het 
goedkoper om textiel in andere landen te laten maken. Daardoor gingen fabrieken 
failliet. 
 
Vertel: In Museum TwentseWelle kun je onderzoek doen naar de Twentse 
geschiedenis. De textielindustrie was vroeger dus heel belangrijk in Twente. Er 
waren veel textielfabrieken. Museum TwentseWelle is een museum in zo’n 
voormalige textielfabriek. 
 
Vraag: Wat is textiel? 
Antwoord: Textiel is eigenlijk alles wat geweven is met draden.  
 
Vraag: Kijk eens om je heen. Kun je iets van textiel aanwijzen (kledingstukken, 
gordijnen, rolluiken, handdoek, tafelkleedje, enzovoort). 
 
Toon afbeelding 3: Voorbeelden van geweven textiel. 
Vertel: Je ziet op de afbeelding verschillende soorten textiel; grof en fijn geweven. 
Vraag: Hoe wordt draad geweven? 
Antwoord: Er zijn een aantal draden gespannen, bijvoorbeeld van boven naar 
beneden. Daar worden draden doorheen geweven van links naar rechts. Die gaan 
er onderdoor; er overheen en er weer onderdoor. Maar wel steeds om en om. 
Als je deze techniek goed beheerst kun je natuurlijk variëren en bijzondere 
patronen ontwerpen. 
 
Vertel: De tentoonstelling: ‘Kom Spinnenkoppen’ gaat over hoe je draad maakt en 
wat je met draad kunt doen. Maar ook hoe je kunt weven. Het gaat over natuurlijke 
materialen die vroeger werden gebruikt en over innovatieve materialen die nu en in 
de toekomst worden gebruikt. 
 
Vraag: Wat betekent innovatief? 
Antwoord: Vernieuwend.  
 
Vraag: Wie kan een innovatie of vernieuwing met textiel bedenken? 
Antwoord: Enkele voorbeelden: 

• Slimme kleding. Kleding waardoor je warm blijft. Kleding die je 
lichaamstemperatuur kan aflezen of hoeveel inspanning je verricht.  

• Textiel met licht. Textiel met bedrading voor energie/geluid. 
• Textiel zo sterk als metaaldraad en toch zo licht als stof waardoor je 

daarmee grote, lichte vormen kunt maken. 
 
Toon afbeelding 4: Voorbeelden van innovatie in textiel. 
Vraag: Wat zie je? Wat is bijzonder aan deze textiel? 



Antwoord: 
LB: Regenjas met lichtjes (Hema). 
RB: Stof met laagjes. Wordt gebruikt door bijvoorbeeld bergbeklimmers. 
LO: Spiderman. Een beschermend pak dat ook draden kan maken om je ermee te  
verplaatsen als een spin. 
RO: Stof op een bijzondere manier vormgegeven door een modeontwerper. 
 
Toon afbeelding 5: T-shirt voor schetsontwerp 'Kom Spinnenkoppen'. 
Vertel: Hier zie je een getekende helft van een T-shirt. De andere helft ga je zelf 
tekenen. Hierbij ontwerp je iets bijzonders. Een innovatie in textiel. Dit kan zijn dat 
je de stof op een bijzondere manier vorm geeft. Het kan ook zijn dat er iets 
bijzonders met de stof aan de hand is. Gebruik je fantasie. Misschien bedenk jij wel 
iets wat nog niet bestaat en pas in de toekomst gemaakt kan worden. 
 
Toon afbeelding 6: Stap 1. 
Vertel: Als we naar het museum gaan krijgen we eerst een rondleiding. Daarna 
gaan we ons ontwerp namaken met echte materialen, zoals stof, draden, 
ijzerdraden, chenilledraad, kralen, veren, enzovoort. 
We maken eerst een paar stroken aan de ene helft van het T-shirt, zodat we het 
echt kunnen dragen. 
Start zo meteen dan ook met het tekenen van een paar stroken. Kies zelf waar ze 
moeten komen. Bijvoorbeeld over de schouder, onder de arm, langs de zij.  
 

Opdracht  Bedenk en ontwerp iets bijzonders van textiel voor de andere kant van je T-shirt. 
Dit kan iets zijn wat al bestaat maar waar je een vernieuwing of innovatie aan 
toevoegt, zoals een kledingstuk waarmee je iets bijzonders kunt doen. 
Het kan ook een nieuw idee zijn. Dus iets wat van textiel gemaakt wordt, waarvoor 
nog nooit textiel werd gebruikt. Gebruik je fantasie. Het hoeft niet echt gemaakt te 
kunnen worden. 
 
Teken eerst de stroken die ervoor zorgen dat je het T-shirt echt kunt aantrekken. 
 
Teken je ontwerp op de andere helft van het papier, tegen jouw T-shirt aan. 
Gebruik potlood, krijt, viltstift. Kies materiaal waar jij fijn mee kunt werken. Maak je 
ontwerp niet te klein, gebruik je vel goed. Bedenk tijdens het ontwerpen welke 
materialen je wilt gebruiken. Ik heb al wat materialen genoemd. 
 
Teken je idee simpel. Je moet het wel kunnen maken. Bedenk welke vorm je idee 
heeft en teken die vorm duidelijk. Bijvoorbeeld cirkels, bolletjes of vierkanten of een 
rechthoek. Hier kun je vervolgens weer details op tekenen. 
 
Zorg dat duidelijk te zien is wat jouw ontwerp inhoudt. Je mag er ook wat 
bijschrijven als dat nodig is. Het is belangrijker dat je idee duidelijk te zien is dan 
dat je een perfecte, mooi ingekleurde tekening maakt. 
 
Bedenk ook waarom je het belangrijk vindt om dit te ontwerpen van textiel. Want 
we gaan alle ontwerpen bekijken en bespreken. 
 
[Stimuleer de kinderen om hun fantasie te gebruiken. Laat ze een snelle schets 
maken. Het hoeven geen uitgewerkte tekeningen te worden. Het gaat om het 
vastleggen van een idee]. 

Reflectie Vraag: 
• Wat heb je ontworpen van textiel? 
• Hoe kan ik dat terugzien in jouw tekening? 
• Waarom vind je dit een belangrijke vernieuwing of innovatie voor textiel? 
• Zou je het zelf gebruiken als het echt bestond? 

Opruimen Ruim op en neem de tekeningen mee naar het museum. 
 
 
 


