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A. Terugblik op het museumbezoek
1.  De versCHIlleNDe proeveN IN HeT mIaT

Noteer hieronder enkele zaken die jij interessant vond bij het bezoek aan het MIAT. 
Wat vond je verrassend, wat vond je interessant, wat wist je nog niet?

             

             

             

                     

Bij de proef ‘In het pashokje’ hebben jullie verschillende 
technische uitvindingen ontdekt die te maken hebben 
met kledij en textiel.
Geef drie voorbeelden van recente uitvindingen die de 
gebruiker helpen beschermen.

        

        

        

Waarom worden deze zaken eigenlijk uitgevonden?
Is wat we nu hebben niet goed genoeg? (bespreek in groep en formuleer 
gezamenlijk een antwoord).
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Welke rol speelt de wetenschap bij de ontwikkeling van al deze nieuwe producten? 
Ga via internet op zoek naar extra informatie (tip: de universiteit van Gent heeft een 
afdeling ‘Textielkunde’).

             

             

                    

Bij de proef ‘Kan het nog luider’ hebben jullie 
geluisterd en ondervonden dat techniek ook 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de mensen 
die er moeten mee omgaan. Jullie hebben nagedacht 
over lawaai in jullie omgeving, en hoe je er op 
een verantwoorde manier mee kan omgaan. De 
decibelmeter die jullie gebruikten is een digitale 
decibelmeter. 

Onderzoek de volgende gebruiksvoorwerpen, welke 
werken digitaal en welke analoog?
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Bij ‘als het schoentje past’ konden jullie verschillende 
kledingstukken passen.
Noteer hieronder van elk kledingstuk wat volgens jou het 
grootste probleem voor de gebruiker is. Hoe kan je dit 
probleem oplossen, zonder ook de functie van het kledingstuk/
voorwerp uit het oog te verliezen?

Kledingstuk probleem
mogelijke oplossing/

verbetering
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……………………………
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……………………………
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……………………………
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2. om eveN over Na Te DeNKeN…

We dragen allemaal kledij, dat is al eeuwen zo. 
Wat is de hoofdreden waarom de mens kleding draagt?

             

             

             

                 

Is deze hoofdreden in de loop der jaren veranderd? (klasgesprek) 
Noteer hieronder je eigen mening.
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Denk je dat de kledij die mensen binnen vijftig jaar zullen dragen, dezelfde functie 
zal hebben?

             

             

             

                                 

3. HeT HulpmIDDel KleDINg

Welke kledingstukken kennen we 
allemaal? Bespreek in groep. 
Noteer bij het kledingstuk welke behoefte 
dat kledingstuk specifiek vervult. 
Welke eisen stel jij aan dat kledingstuk?

KleDINgsTuK beHoeFTe eIseN

……………………...

……………………...……

……………………………

……………………...……

……………………………

……………………...

……………………...……

……………………………

……………………...……

……………………………

……………………...

……………………...……

……………………………

……………………...……

……………………………
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4. verzorgINg vaN KleDIj

Kijk even in je jas en in je trui. Hierin kan 
je verschillende etiketten vinden. 
Meestal vind je een merketiket, maar ook 
een maatetiket. 
Welk etiket kan je nog vinden?

                                                                                                                                                      

Wat zeggen de volgende etiketten? 
Ga op zoek via internet.

Omcirkel de tekens die je terugvindt in jouw kledij.
Zoek ook op wat de betekenis is en noteer het er bij met een pijl.
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De opdracht…
bekijk het filmpje en noteer de opdracht. klik hier
schrijf ook op wat de eisen zijn van het product dat je moet ontwikkelen.

opdracht:                   

             

                    

eisen:                    

             

             

                    

Hoe zie jij deze opdracht? maak hieronder een eerste schets.

http://vimeo.com/112390190
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1. De HaNDTas

1.1 onderzoek de handtas

De opdracht is duidelijk: we maken een handtas.
Iedereen brengt een handtas mee en we zoeken eerst uit welke onderdelen er zijn. 
Maak hieronder een schets van je tas en benoem de onderdelen.

De meeste handtassen zijn gemaakt uit stof, leder of een imitatiemateriaal. 

Kan je ook een handtas maken uit andere materialen?       
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Wij maken een tas uit gerecycleerde materialen.
Wat kan dit allemaal zijn? 

Maak hieronder met de volledige klas een woordspin.

1.2  Het juiste materiaal kiezen

Voor het maken van de handtas hebben we een grote variëteit aan mogelijke 
grondstoffen. De enige eis: we gebruiken enkel gerecycleerd materiaal.

Welke stoffen kan je makkelijk verwerken tot een handtas?
Bespreek in groep welke stoffen geschikt zijn en welke je beter niet gebruikt.

Eén leerling uit de groep is secretaris en maakt een verslag op van de vergadering. 
Een andere leerling leidt het gesprek. Indien nodig kan nog een leerling aangeduid 
worden om informatie op te zoeken.

Noteer het verslag hierna. Vergeet ook niet tot een conclusie te komen!
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1.3  Hoe groot is ‘niet te groot, maar ook niet te klein’?

Hoe groot is een gemiddelde 
handtas? Ga op school op zoek naar 
een vijftal mensen en vraag of je even 
hun handtas mag meten.
Vergeet niet om beleefd te zijn en leg 
uit waarom je die informatie nodig 
hebt.

Wat moet je allemaal weten?

Noteer hier de gegevens die de volledige klas verzamelde.

HOOGTE BREEDTE DIEPTE ALGEMENE VORM

1 …………………… cm …………………… cm …………………… cm

2 …………………… cm …………………… cm …………………… cm

3 …………………… cm …………………… cm …………………… cm

4 …………………… cm …………………… cm …………………… cm

5 …………………… cm …………………… cm …………………… cm

ho
og

te

breedte
diepte
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1.4 verbindingsmaterialen

Voor je handtas zal je een verscheidenheid aan materiaal gebruiken. Elk materiaal 
heeft nood aan een aangepaste verbindingsmethode. Ga op onderzoek uit. 
Welke verbindingsmethodes kan je gebruiken voor welke stof? (lees eventueel ook 
de gebruiksaanwijzing)

Festonsteek

                          

  

houtlijm

                          

  

Naaimachine

                          

  

Textiellijm

                          

  

secondelijm

                          

  

lijmpistool

                          

  

alleslijm

                          

  

Naald, draad 
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1.5 Het ontwerp

Je hebt ondertussen al heel wat inspiratie opgedaan voor de  opdracht. In het 
filmpje zag je ook dat de handtas een ‘antidiefstalsysteem’ moet hebben. 
Dat onderdeel komt later aan bod.

Nu kunnen jullie beginnen brainstormen. Voor deze opdracht werk je alleen, maar 
je kan natuurlijk altijd overleggen met je klasgenoten.

Maak hieronder je ontwerptekening. Vergeet ook niet de verbindingen, onderdelen, 
grondstoffen, ... te vermelden.



16

1.6 De uitwerking

Nu je een ontwerp hebt kan je aan de uitwerking ervan beginnen denken.

Maak eerst een plan op van je werkvolgorde. 
Noteer ook welk gereedschap je hiervoor nodig hebt. 
Bespreek met de leerkracht wat al dan niet haalbaar is.
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een streepje eHbo

Als we met gereedschap werken kunnen we ons ook wel eens pijn doen. 
Schaafwonden, snijwonden, steekwonden, … Wat doe je dan?

1. voorbereiden
Laat het slachtoffer zitten.
Was je handen en droog ze met een zuivere handdoek of doekjes. 
Leg het nodige verzorgingsmateriaal klaar indien mogelijk.

2. reinigen
Reinigen  is  het  belangrijkste  onderdeel  van de wondverzorging!  
Bevuilde wonden kan je het best reinigen met water en zeep.
Ook een wonde die op het eerste gezicht niet vuil is moet je reinigen. Na reiniging 
droog je de wonde met een deppende beweging. Je gebruikt hiervoor een zuivere, 
niet pluizende handdoek of een kompres.

3. ontsmetten
Breng ontsmettingsmiddel aan op een kompres.
Zorg er voor dat het flesje het kompres niet aanraakt. 
Ontsmet steeds vanuit de wonde naar buiten toe.
Blaas nooit op een wonde, zo voeg je enkel bacteriën 
toe!

4. afdekken
Om te voorkomen dat er terug kiemen in de wonde 
komen moet je de wonde afdekken.
Kleine wonden dek je af met een wondpleister. Je kan 
een wonde ook afdekken met een steriel kompres en 
een afdekkend verband.
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Techniek en wetenschap?

Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 2 mei 2012 om 10:40 uur

bron: http://www.scientias.nl/pleister-van-de-toekomst-verdwijnt-vanzelf/62205

Lees het artikel hierboven. Leg in je eigen woorden het verband uit tussen 
wetenschap en techniek.

            

            

            

Pijnlijk: een pleister van een geheelde wond aftrekken. 
Maar dankzij nieuw onderzoek hoeft dat straks wellicht 
niet meer.

Wetenschappers zijn erin geslaagd om hele lange ‘draden’ van zetmeel 
te ‘spinnen’. Deze draden kunnen samen een heel dun lapje vormen. En 
dat kan bijvoorbeeld op een wond worden geplaatst. In tegenstelling 
tot pleisters vergaat dit ‘lapje’ echter vanzelf en daarbij verandert het in 
glucose. Dat kan door het lichaam worden opgenomen. “Zetmeel is heel 
gemakkelijk afbreekbaar, dus verband dat van zetmeel is gemaakt wordt 
na verloop van tijd door het lichaam geabsorbeerd,” legt onderzoeker 
Lingyan Kong uit.

Zetmeel kennen we natuurlijk allemaal wel. Het zit in aardappelen en in 
maïs, bijvoorbeeld. “Zetmeel komt van alle natuurlijke polymeren het 
meest voor en is ook het goedkoopst.” Er is alleen één probleem: zetmeel 
lost niet op in water, maar vormt wanneer het in aanraking komt met 
water een soort dikke gel waar onmogelijk vezels van kunnen worden 
gemaakt. De onderzoekers van de Penn State University hebben daar wat 
op bedacht. Ze voegden een stofje toe dat ervoor zorgt dat zetmeel wel 
oplost, maar toch niet zijn moleculaire structuur verliest. En zo werd het 
mogelijk om toch lange draden van zetmeel te ‘spinnen’.

Zodra de techniek ook op grotere schaal kan worden toegepast, zijn de 
mogelijkheden eindeloos. De draden kunnen dan namelijk niet alleen 
gebruikt worden om verbandjes die uit zichzelf oplossen, te maken. De 
vezels kunnen ook wc-papier, servetten en zakdoeken vormen. En deze 
eindproducten zijn allemaal milieuvriendelijk, want het materiaal is zeer 
goed afbreekbaar.
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1.7 evaluatie van het product.

Doe zelf controle van de eisen. Aan welke eisen moest de handtas voldoen volgens 
de opdrachtgever? Noteer ze nog een keer hieronder. Vink aan of jouw tas aan die 
eisen voldoet.

eIseN vaN De 
opDraCHTgever

•	      

•	      

•	      

•	      

•	      

•	      

+
•	      

•	      

•	      

•	      

-
•	      

•	      

•	      

•	      

algemeNe proDuCTeIseN

•	 Zijn alle onderdelen van de 
handtas stevig met elkaar 
verbonden?

•	 Zijn alle verbindingen netjes 
afgewerkt?

•	 Is de handtas net? Geen vlekken, 
loshangende draden?

•	 Is de handtas makkelijk in 
gebruik?

•	 Heeft de handtas een comfortabel 
handvat?

•	 Kan de handtas afgesloten 
worden?

Wat moet je nog aanpassen? maak hieronder een lijstje.
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1.8 evaluatie van het maakproces

Als een product op de markt gebracht wordt moet het productieproces zo goed 
mogelijk in elkaar zitten, om zo veel mogelijk te kunnen produceren op zo weinig 
mogelijk tijd (economisch), om een kwalitatief goed product af te leveren en om 
geen grondstoffen te verspillen.

Voldeed jouw productieproces aan deze voorwaarden? Denk over elk gebied even 
na en omschrijf wat goed of minder goed was.

•	     

•	     

•	     

•	     

•	     

•	     

•	     

•	     

•	     

WaT KoN sNeller? WaT KoN beTer?

NIeTs verspIlD?
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2. HeT aNTIDIeFsTalsysTeem

2.1 De spanningsbron  
 voor het alarmsysteem

Om ons alarmsysteem te laten werken 
hebben we een spanningsbron nodig. Wat 
kan dat zijn? We starten met een proef om 
meer te weten te komen over spanning en 
elektriciteit.

Wat heb je nodig? 

•	 2 citroenen

•	 3 stukken van 5 cent of een 

stukje koperdraad

•	 3 schroeven in gegalvani- 

seerd staal (bedekt met een 

zinklaagje) of 3 paperclips 

(ook gegalvaniseerd)

•	  fijne elektriciteitsdraad

•	 6 stukjes plakband of fijne 

elektriciteitsklemmetjes 

(‘krokodillenklemmen’)

•	 een led (diode)

Snijd de citroenen middendoor. Neem drie citroen-
helften, snij onderaan de punt er af zodat ze blijven 

rechtstaan. Zet ze netjes naast elkaar.

Steek in elke citroenhelft een stuk van 5 cent of  
een stukje koperdraad. Steek ook, op 2 cm van de cent, 

één gegalvaniseerd schroefje of een paperclip.

Neem de elektriciteitsdraad. Verbind het stuk van 5 
cent uit de eerste citroenhelft met het schroefje uit 

de tweede citroenhelft. Je maakt de verbinding met 
krokodillenklemmen of plakband.

Verbind het stuk van 5 cent uit de tweede citroenhelft 
met het schroefje van de derde citroenhelft.

Neem de twee overige stukken elektriciteitsdraad. Van 
de eerste draad verbind je één helft met het schroefje 

uit de eerste citroenhelft. Van de tweede draad 
verbind je één uiteinde met het geldstuk uit de derde 

citroenhelft.

Neem nu de led en verbind dat met de twee losse 
uiteinden van de elektriciteitsdraden.

ALS JE ExPERIMENT GESLAAGD IS ZAL HET 
LEDJE BRANDEN. JE HEBT Nu ZELf EEN 

MILIEuVRIENDELIJKE BATTERIJ GEMAAKT.

Door het spanningsverschil tussen 
koper en zink ontstaat stroom. Het zure 
citroensap geleidt de stroom. Wist je 
dat de allereerste batterij, gemaakt door 
Alessandro Volta in 1800, ook met koper 
en zink werkte? In plaats van citroensap 
gebruikte Volta een sterke zoutoplossing.

eleKTrICITeIT uIT CITroeNeN
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Wat is een elektrische kringloop?
Elektriciteit zorgt voor een spanningsverschil, waardoor er in een gesloten kring 
stroom kan gaan vloeien. Om elektriciteit te benutten, moet je dus een stroomkring 
maken. Batterijen en stopcontacten hebben niet toevallig twee aansluitpunten. 
Als je de aansluitpunten van deze bronnen verbindt met een verbruiker zoals een 
motor of een lamp, dan gaat er een stroom vloeien.

eenheden
Spanning, uitgedrukt in volt (V), kan je het best vergelijken met het drukverschil dat 
ontstaat als je twee vaten water op een verschillende hoogte plaatst. Als je de vaten 
met een leiding verbindt, dan stroomt het water van het hogere
naar het lagere vat. De hoeveelheid water die per seconde door de leiding stroomt 
is het debiet. Het debiet elektrische ladingen dat door een geleider loopt, noemen 
we de stroom, uitgedrukt in ampère (A).
Als je V vermenigvuldigt met A, ken je ook het vermogen, de eenheid watt (W).
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serIe eN parallel?

We kunnen spanningsbronnen ook in serie of parallel schakelen.
Voer de onderzoeken uit en noteer je conclusie.

Iedereen brengt een batterij mee. Meet de spanning van de batterij met een 
multimeter. 

batterij 1: 

                                                                         

batterij 2: 

                                                                         

batterij 3: 

                                                                         

batterij 4: 

                                                                         

Plaats nu de batterijen in serie. Dat wil zeggen dat je telkens de plus-pool verbindt 
met een min-pool.
Meet de spanning opnieuw. Wat merk je op?

     

     

     

Kan je nu verklaren waarom in een 
zaklamp de batterijen vaak achter elkaar 
moeten zitten?
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Teken hieronder het elektrisch schema van de zaklamp, als je weet dat de batterijen 
in serie geschakeld zijn. 

Gebruik de volgende symbolen:

 baTTerIj lamp sCHaKelaar

zaKlamp
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2.2  Het alarmsysteem

gereedschap, materiaal en  onderdelen

We gaan voor het alarmsysteem als volgt 
te werk. We maken een alarm dat met 
twee schakelaars bediend zal worden. Eén 
schakelaar dient om het systeem aan en 
uit te schakelen, de tweede schakelaar 
wordt gemaakt door gebruik te maken van 
geleidend textiel.

Als de portemonnee uit de handtas wordt 
genomen zonder het systeem uit te 
schakelen, komen de twee delen geleidend 
textiel tegen elkaar. De stroom vloeit en het 
alarm gaat af.

gereeDsCHap oK?

striptang                                   

Combinatietang                     

soldeerbout                       

schroevendraaier                  
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maTerIaal/oNDerDeleN oK?

schakelaar

zoemer

blokbatterij 9 v

batterijclip

elektriciteitsdraad

2 stukjes geleidend 
textiel + draad

Tinsoldeer

papiertape

Isolatietape
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stap voor stap

Volg alle stappen één voor één. Vink elke stap af als je klaar bent.

sTap 1

Knip drie stukjes 
elektriciteitsdraad af met de 
combinatietang.

1 x 100 mm
2 x 80 mm

sTap 3

Strip alle nog overblijvende 
uiteinden van de 
elektriciteitsdraden op 5 mm.

sTap 5

Maak een ringetje van de 
uiteinden waar je 80 mm af 
stripte.

sTap 2

Neem het stuk van 100 mm en 
 één stuk van 80 mm draad.  

Strip telkens aan één 
zijde 40 mm isolatie af

sTap 4

Draai alle draden die je stripte 
mooi samen tot ze één draad 

vormen.

sTap 6

Vertin alle uiteinden van 
de elektriciteitsdraden met 

tinsoldeer
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Het alarmsysteem testen

Hou de stukjes geleidend textiel tegen elkaar. Als alle onderdelen goed met elkaar 
verbonden zijn gaat het alarm af.

sTap 7

Naai op elk stukje geleidend 
textiel één ringetje van 
elektriciteitsdraad vast.

sTap 9

Verbind de schakelaar met de 
zoemer.

sTap 11

Verbind de batterijclip met de 
draad die verbonden is met 
het geleidend textiel.

sTap 8

Verbind de schakelaar met één 
van de elektriciteitsdraden 
die verbonden zijn met het 

geleidend textiel.

sTap 10

Verbind de zoemer met de 
batterijclip.Kleef over elke verbinding 

een stukje isolatetape
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Werkt het niet??

Wat is misgelopen? Bespreek per twee en noteer hier enkele mogelijke oorzaken.

•	            

•	            

•	            

•	            

Zoek uit wat je verkeerd hebt gedaan. Probeer per twee het probleem op te lossen. 
Met twee weet je nu eenmaal meer dan alleen.

lukt het niet? vraag dan raad aan je leerkracht.

            

            

            

            

            

            

            

            



30

3. verWerKeN vaN HeT alarm IN De HaNDTas

Hoe je het alarm zult verwerken in je handtas hangt voor een groot deel af van de 
handtas zelf. Hieronder kan je een voorbeeld vinden van hoe het zou kunnen, maar 
jij beslist of je die manier toepast.
Denk er wel aan dat het gebruiksgemak belangrijk is. Zorg er ook voor dat je 
portemonnee niet beschadigd kan worden.

3.1  stap voor stap

sTap 1

Neem een stuk stof dat zeker 
2,5 x zo groot is als de 
portemonnee die er in moet.

sTap 3

Zet de stof vast met twee 
kopspelden zodat ze niet kan 
verschuiven.

sTap 2

Vouw de stof in twee, zorg er 
voor dat de mooie zijde naar 

buiten gevouwen is.

sTap 4

Naai de buitenzijden vast aan 
elkaar met de festonsteek. 

Je kan hiervoor gewone wol 
gebruiken. Voorzie wel een 

naald met een groot oog en een 
scherpe punt.
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sTap 5

Draai het zakje binnenstebuiten. 
Naai aan elke zijde een stukje 
geleidend textiel. Zorg er wel 
voor dat alle onderdelen van 
het alarmsysteem goed 
vastblijven aan elkaar

sTap 6

Naai de zoemer en de batterij-
clip vast aan één van de 

buitenzijden van het zakje. 
Als je wil, kan je hiervoor ook 

een klein zakje maken zodat ze 
verborgen zijn.

sTap 7

Naai nu de loshangende 
elektriciteitsdraden vast aan 
het zakje. Je kan de draden 
gedeeltelijk wegstoppen als 
je een zoompje maakt aan de 
bovenzijde van het zakje. Zo is 
het zakje ook mooier afgewerkt..

sTap 8

Naai het zakje in je handtas, 
met de mooie zijde zichtbaar. 

Als je het zakje er af en toe 
uit wilt halen, zet je het best 

vast met knopen.

Een zoom vind je bijvoorbeeld aan de onderkant 
van je broek. Bij een zoom is een stukje stof naar 
binnen omgeslagen en dan vast gezet.
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3.2 In gebruik nemen en evalueren

Probeer nu je intelligente handtas uit. Probeer alle mogelijkheden. Zet het alarm 
aan, uit… portemonnee in, uit. formuleer hieronder je besluit.

besluIT

            

            

            

            

            



Intelligente handtas en 
intelligent textiel?

1.  preseNTaTIe

Stel dit project voor aan jouw klasgenoten of aan een andere klas. Doe dit door 
middel van een PowerPoint-presentatie.

Wat moet er allemaal in de presentatie komen?

Wat is intelligent textiel? 

             

             

 
Wat is het verschil tussen intelligent textiel en gewoon textiel? 

             

             

 
Wat hebben jullie gemaakt? 

             

             

 
Wat maakt  jullie handtas intelligent? Hoe hebben jullie de handtas gemaakt?
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Wat is allemaal mogelijk met intelligent textiel? enkele voorbeelden…

Als je de tekst (tussen haakjes) onder de foto’s ingeeft in Google, kan je via 
‘afbeeldingen’ makkelijk opzoeken wat het allemaal is.

lICHTgeveNDe KleDIj
(electroluminescent clothing)

TexTIel DaT vaN Kleur 
veraNDerT

(smart textiles)

TexTIel meT 
leDverlICHTINg

(led clothing)

TexTIel meT seNsoreN
(sensor gloves)

TexTIel meT geHeugeN
(memory shape textiles)
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2.  oNDerzoeKer, IeTs voor jou?

Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe producten komt heel wat 
kijken. Veel mensen werken samen om nieuwe zaken te ontwikkelen.

Welke van de volgende beroepen ligt het dichtst bij jouw interesse? 
Geef aan waarom wel of niet.
Over welke eigenschappen denk je te moeten beschikken voor de verschillende 
beroepen?

TexTIellaboraNT

Iets voor jou?

Waarom?

     

     

     

Nodige eigenschappen

     

     

     

TexTIeloNTWerper

Iets voor jou?

Waarom?

     

     

     

Nodige eigenschappen
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INDusTrIeel INgeNIeur

Iets voor jou?

Waarom?

     

     

     

Nodige eigenschappen

     

     

     

TeCHNICus

Iets voor jou?

Waarom?

     

     

     

Nodige eigenschappen

     

     

     

Proficiat!
Je hebt alle opdrachten tot een goed einde gebracht. Je bent nu een volleerde 
stofspeurder.


