
 

TITEL Cycle up! 

Leerjaar PO groep 5 en 6 

Type les Een voorbereidende les in aansluiting op de workshop ‘Cycle up!’ van Roombeek 
Cultuurpark Educatie. 

Lesduur 45 minuten. 

Omschrijving 
van de les 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op verkennende, onderzoekende en 
makende manier leren over verschillende soorten textiel en duurzaamheid. 
 
Welke soorten stof zijn er allemaal? Wat is textiel? Wat weet je al van de 
textielindustrie in Twente? Hoe kan ik zelf een matje weven van stroken textiel? 
 
De kinderen bekijken en bespreken Museum TwentseWelle en de textielindustrie 
van Twente. 
De kinderen onderzoeken welke soorten stof ze kennen en hoe deze worden 
gemaakt. 
De kinderen weven zelf matje van textiel, draden of papier. 
 
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 kinderen werken met de betekenis van kleuren in hun ontwerp (kleur). 
De kinderen werken met vormsoorten in hun ontwerp (vorm). 
De kinderen weven een stukje met draad of textiel (werken met textiel). 
 

Onderwerpen Textielindustrie, katoen, weven, duurzaamheid 

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 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). 
De kinderen werken met draad of textiel door een stukje te weven (werken met 
textiel). 

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 oude ambachten en oude (gebruiks-)voorwerpen uit het 
dagelijks leven en in historische context (objecten uit het verleden). 
De kinderen leren door verhalen over voorwerpen, gebruiken en gebeurtenissen 
van vroeger (verhalen). 

 
 

Uitvoering  

Lesplanning Totaal: 45 minuten 
Inleiding: 15 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven. 
Bestudeer de presentatie: ‘Cycle up! VL (presentatie)’.  
 
Bereid de volgende materialen voor: 

 Vraag ieder kind om een oud kledingstuk mee te nemen dat geknipt is in 
lange stroken van 2-3cm breed. Mocht dit geen mogelijkheid zijn, gebruik 
dan dikke draden textiel of smalle stroken papier (1 cm breed) 

 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

 Digibord voor de presentatie. 



 
Zet de volgende materialen klaar:  

 De stroken van oude kledingstukken 

 Dikke draden, bijvoorbeeld dikke wol of T-shirt garen 

 Scharen 

 Alternatief: T-shirt garen (van bijvoorbeeld de Action) 

 Alternatief: stroken papier (1 cm breed) 

 Plakband 
 

Inleiding en 
oriëntatie  
 

Vertel: 
Jullie krijgen binnenkort een workshop van Roombeek Cultuurpark genaamd: 
‘Cycle up!’. Vandaag bereiden we ons voor op deze workshop. 
 
 Start de presentatie: ‘Cycle up! VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1: Oude plattegrond 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? Wiens ouders werken er in een textielfabriek? 
Antwoord: Waarschijnlijk geen. 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 eigenlijk precies? 
Antwoord: Textiel is eigenlijk alles wat geweven is met draden. 
 
Toon afbeelding 2: Voorbeelden van textielproducten 

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 is 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. 
 
We gaan dit straks zelf ook proberen! 
 
Vertel: Bij de workshop ‘Cycle up!’ gaan we nadenken over hoe we duurzaam met 
textiel om kunnen gaan. Onze kleding is vaak gemaakt van katoen, van de 
katoenplant. Je leert dan ook over nieuwe materialen die misschien in de toekomst 
wel gebruikt gaan worden voor kleding. 
 
Toon afbeelding 4: 

Voor de docent: kies welke variant de klas gaat doen en pas de uitleg hierop aan. 
 
Vertel: Vandaag gaan nu leren hoe je zelf een stukje kan weven. Je ziet drie 
verschillende mogelijkheden: met draad en stroken oude kleding, met t-shirtgaren 
en met papier. De techniek is wel telkens hetzelfde: weven. 

Opdracht  Je gaat nu een stukje weven met stof, draad of papier. 
 
Neem de stroken van de oude kledingstukken. 
 
Ieder kind neemt 6 dikke draden garen van ongeveer 30 cm en plakt deze met een 
stukje plakband voor zich vast op tafel. Laat een tussenruimte van ongeveer 2cm 
tussen de draden. Neem nu een strook van het stof of het T-shirtgaren, en begin 
met weven. 
 
Voor de docent: demonstreer dit voor de klas. 
Onder de eerste strook ga je door. Over de tweede ga je heen. Onder de derde 
weer door, enzovoorts. Als je bij het uiteinde bent, sla je de strook om de laatste 
heen en ga je weer terug. Trek de strook die je er door heen haalt niet hard aan. 
Dan wordt je matje scheef. 
 
Als je klaar bent met weven, haal je voorzichtig de plakbandjes er af, en knoop je 
de uiteinden van het garen aan elkaar vast: draad 1+2, draad 3+4 en draad 5+6. 

Reflectie Vraag: 

 Wat heb je vandaag geleerd over textiel? 

 Vond je het weven moeilijk of makkelijk? 

 Wat vind je van je gewoven matje? 

 Wat zou je de volgende keer anders doen? 

 Welk matje vind je goed gelukt? Waarom? 

Tip! De opdracht kan ook worden uitgevoerd in kleine groepjes. Behandel in dat geval 
de inleiding klassikaal, en geef de kinderen tijdens keuzewerktijd de kans om te 
weven. Ze kunnen dan in groepjes aan de instructietafel zitten. 
 



Bekijk een kort filmpje over een van de echte oude weefgetouwen in Museum 
TwentseWelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtNdHc5sWAg  
 
Bekijk met de kinderen een fragment van SchoolTV over katoen: 
https://www.schooltv.nl/video/werken-op-een-katoenplantage-van-plant-naar-
kledingfabriek/ 
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