
 
TITEL Kom Spinnenkoppen PO 4 5 6 
Leerjaar PO groep 4, 5 en 6. 
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, weven en draad maken ter 
voorbereiding op de tentoonstelling: ‘Kom Spinnenkoppen’. 
 
Wat voor soort museum is TwentseWelle? Wat weet je over de textielindustrie? 
Hoe kun je weven? 
 
De kinderen bekijken en bespreken museum TwentseWelle en de huidige 
tentoonstelling. 
De kinderen onderzoeken hoe belangrijk de textielindustrie was en wat er nodig is  
voor het maken van draad. 
De kinderen bestuderen verschillende draden. 
 
De kinderen onderzoeken oude foto’s (historische bronnen). 
De kinderen onderzoeken het weven als onderdeel van een reeks uitvindingen (tijd 
van Burgers en Stoommachines). 
De kinderen onderzoeken verschillende draden op dikte en textuur (werken met 
textiel, textuur). 

Onderwerpen Museum TwentseWelle, textielindustrie, ‘Kom Spinnenkoppen’, weven. 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/cultureel erfgoed). 
Leerinhoud  
Tule kerndoel 51 De kinderen halen informatie van oude foto’s (historische bronnen). 
Tule kerndoelen 
52/53 

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

Tule kerndoel 54 De kinderen halen bestaande draden uit elkaar en onderzoeken dikte en textuur 
(werken met textiel, textuur). 
 

Tule kerndoel 55 De kinderen bekijken/luisteren naar en praten over een product (reflecteren). 
 

Tule kerndoel 56 De kinderen herkennen gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die 
naar het verleden verwijzen. 
De kinderen leren van oude foto’s van vroeger (objecten uit het verleden). 

 
 

Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten. 

Inleiding: 15 minuten. 
Opdracht: 20 minuten. 
Reflectie: 5 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 
 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Kom Spinnenkoppen PO456 (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

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

• Verschillende draden van ± 15 cm lang. Maak per groepje kinderen een 
serie van verschillende draden en garen. Bijvoorbeeld, naaigaren, wollen 
draad, polyesterdraad, een gescheurd lapje katoen waar je draden uit kunt 
laten trekken, enzovoort. 

• Schaar. 



 
Extra informatie De opdracht gaat erom kinderen te laten ervaren dat draden verschillend zijn: 

groot, klein, grof, fijn, gekleurd, natuurlijke kleur van het materiaal, zacht en 
buigzaam, stijf en moeilijk buigzaam, draad bestaande uit meerdere in elkaar 
gedraaide draden. 
 
Is het moeilijk om losse draden te verzamelen verzamel dan stof gemaakt van 
verschillende draden, bijvoorbeeld: T-shirt, grof gewoven sjaal, vest, trui, theedoek, 
enzovoort. 
 

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. 
Wij gaan deze tentoonstelling bezoeken, waarna we ook nog iets gaan maken in 
de museumfabriek. 
Deze les is ter voorbereiding op het bezoek aan Museum TwentseWelle. 
 
Start de presentatie: ‘Kom Spinnenkoppen PO456 (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1: Tentoonstellingsaffiche en afbeelding museum TwentseWelle. 
Vraag:  

• Wie kent dit museum?  
• Ben je wel eens in het museum geweest? 
• Wat heb je toen gezien in het museum? 

 
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 heel veel voorwerpen uit de geschiedenis van Twente tot 
nu. Er worden door de tijd heen steeds verschillende tentoonstellingen ingericht, 
die je kunt bezoeken. Dit zijn tentoonstellingen met voorwerpen uit het museum, 
aangevuld met kunstwerken van kunstenaars. Het bijzondere van dit museum is 
dat je er zelf ook iets kunt maken. 
 
Vertel: Museum TwentseWelle is nu een museum, maar vroeger was het een 
textielfabriek.  
Vraag: Wat is textiel?  
Antwoord: Textiel is eigenlijk alles wat geweven is met draden.  
 
Vraag: Wat is weven? 
Antwoord: Weven is een zeer oude techniek, waarbij horizontale (liggende) en 
verticale (staande) draden door elkaar worden vervlochten. Zo maak je lappen stof. 
Je kunt ook met draden van andere materialen weven, bijvoorbeeld plastic. Als je 
iets hebt geweven noem je het textiel. 
 
Toon afbeelding 2: Een weefstuk. 
Vraag: Wie kan vertellen wat met deze draden is gebeurd? 
Antwoord: Ze zijn onder en over elkaar heen gewoven. 
 
Vertel: Het maken van textiel was erg belangrijk voor Enschede en heel Twente. 
Heel vroeger werd het thuis gemaakt op houten weefmachines. Dit deden de 
boeren in de winter omdat ze niet op het land konden werken. 
 
Toon afbeelding 3: Binnenkant textielfabriek. 
Daarna werden fabrieken gebouwd met weefmachines. Daar werkten heel veel 
mensen. En zelfs kinderen moesten in de fabrieken mee werken. 
Het werk was heel divers. De weefgetouwen moesten worden bediend om stoffen 
te weven. Er was een stoommachine ( te zien in Museum TwentseWelle) die 
moest blijven werken. Want die zorgde voor de energie om de weefgetouwen te  
laten werken.  



De materialen moesten klaargemaakt worden voor de weefgetouwen. De stoffen 
werden geweven en voorbereid voor transport. 
 
Je ziet op de afbeelding de machines met de mensen die aan het werk zijn. Je ziet 
zelfs twee kinderen aan het werk. 
Vraag: Zie je de draden en lapjes textiel op de foto’s? Wijs ze eens aan. 
 
Vraag: Denk je dat het leuk werk was? 
Antwoord: Het was zwaar werk en men moest lang werken. De mensen werden 
slecht betaald en sommige klusjes waren ook nog eens ongezond om te doen. 
 
Vertel: Ondertussen is veel veranderd. Kinderen in Nederland hoeven niet te 
werken maar mogen naar school. Door de tijd heen kregen de mensen beter 
betaald en moesten de fabrieken zorgen voor gezonde en veilige  
werkomstandigheden. 
 
Het werd uiteindelijk goedkoper om textiel in andere landen te laten maken. 
Daardoor gingen de meeste fabrieken failliet. 
Veel gebouwen die eerder een textielfabriek waren, hebben nu een andere functie 
gekregen, zoals een museum. 
 
Vertel: De tentoonstelling: ‘Kom Spinnenkoppen’ gaat over de manier waarop je 
draad maakt en hoe je kunt weven.  
Je kunt van verschillende materialen een draad maken. 
Vraag: Wie weet welke materialen je kunt gebruiken? 
Antwoord: Katoen, vlas en wol en tegenwoordig zelfs van niet natuurlijke 
materialen, zoals polyester. 
 
Vertel: In het museum leer je o.a. hoe van vlas draad werd en wordt gemaakt. Wij 
gaan in deze voorbereidende les bekijken hoe je van wol een draad kunt maken. 
 
Vraag:  

• Hoe kom je aan wol? 
• Wie heeft wel eens gezien hoe het schapenscheren in zijn werk gaat? 
• Wat kun je erover vertellen? 

 
Toon afbeelding 4: Bekijk en beluister filmfragment: ‘Kom spinnenkoppen PO456 
(filmfragment 1)’. 
Vertel tijdens het filmfragment: De schapen worden geschoren in mei/juni. Dan 
wordt het warmer. Voor de schapen is het heerlijk fris, hun jasje wordt uitgedaan. 
De schapen moeten wel goed vastgehouden worden tijdens het scheren. Dat 
vinden ze vaak niet fijn. Het scheren doet geen pijn bij de schapen. Als jouw haar 
eraf gaat met de tondeuse doet dat ook geen pijn.  
Het schapenscharen is tegenwoordig best bijzonder. Vaak komen daarbij veel 
mensen kijken. 
 
Toon afbeelding 5: Spinnewiel(heeft niets met spinnen te maken; ook niet met het 
spinnen dat katten doen. Het gaat om het werkwoord spinnen). 
Vertel: In het museum staat een spinnewiel. 
Vraag: Wat kun je hiermee? 
Antwoord: Met een spinnewiel kun je zelf draad spinnen van een (schapenwollen) 
vacht. Door op het voetpedaal te trappen laat je het aandrijfwiel draaien. Als je heel 
goed kijkt zie je dat er een cirkel van draad loopt tussen het aandrijfwiel en de 
spilsteunen. Als het aandrijfwiel draait gaat de spil in het midden ook rond draaien. 
Hier wordt de draad op gewonden als je aan het spinnen bent. Die draad komt uit 
een pluk wol die wordt vastgehouden. Door het spinnen wordt aan de draad of pluk 
wol getrokken. Met je handen rek en rol je zelf een stukje draad mee uit de pluk. 
Die wordt door het spinnen rondgedraaid, waardoor het extra stevig wordt. 
 



Toon afbeelding 5: Bekijk en beluister filmfragment: ‘Kom spinnenkoppen PO456 
(filmfragment 2)’. 
Vertel: Hier kun je zien hoe het in zijn werk gaat. 
Je kunt ook met een spintol een draad maken. Deze techniek is nog simpeler. 
Hierover leer je meer als we naar het museum gaan. 
 
Vertel: Tegenwoordig spinnen mensen alleen nog maar voor hun plezier. Draden 
worden nu in de fabriek gemaakt. 
 

Opdracht  Geef de kinderen verschillende draden of als alternatief, verschillende lappen stof. 
Bekijk samen wat het verschil is tussen de draden. 
Vragen: 

• Welke draden zijn fijn, grof, dik, dun? 
• Waaraan zie je dat? 
• Wat gebeurt met de draad als je daar hard aan trekt? 
• Wat gebeurt met een stuk stof als je eraan trekt? Hoe komt dat? 
• Welke draad kun je goed buigen? Hoe komt dat? 
• Welke draden kun je uit elkaar trekken of peuteren? 
• Waarom kan dat (draad bestaat uit meerdere draden)? 
• Welke kleuren heeft jouw draad?  
• Is de draad geverfd of is dit de natuurlijke kleur van de draad? 
• Kijk eens naar je eigen kleren. Herken je draden die we bekeken hebben 

in je eigen kleren? 
• Kun je je voorstellen dat kleding heel vroeger gemaakt werd van 

zelfgesponnen draden? 
• Weet je hoe draad tegenwoordig wordt gemaakt (met machines in de 

fabriek)? 
 

Reflectie Deze les was ter voorbereiding op de rondleiding en de workshop in museum 
TwentseWelle. 
 
Vraag:  

• Weet je nog wat voor soort museum TwentseWelle is? 
• Wat vond je leuk of bijzonder aan deze les? 
• Wat gingen we ook alweer bekijken in het museum TwentseWelle? 

 Opruimen 
 
 
 


