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INLEIDING
‘Jij kan het maken!’ is een jongerencampagne van de MITT-sector, de sector voor mode, interieur,  
tapijt en textiel. Met deze campagne hoopt de MITT-sector meer bij jongeren in beeld te komen als  
mogelijke opleidings- en beroepsrichting. De instroom van vmbo- en havoleerlingen in deze richting is  
de laatste jaren namelijk gestagneerd. Dit is met name het geval bij (de opleidingen voor) de technische 
beroepen. Denk daarbij aan operators (de mensen die de machines bedienen), technisch product- 
managers en productontwikkelaars. En dat terwijl het een interessante en uitdagende sector is  
met genoeg werk.

Bij de campagne hoort dit lespakket, waarmee jongeren kennismaken met de sector. Het lespakket bestaat uit  
een startquiz, filmpjes en opdrachten. Het hele lespakket is te vinden op jijkanhetmaken.nl.

Wil je meer weten over de sector? Kijk dan op modint.nl.
Of neem contact op met MITT via info@mitt.nl of 088-8100910.
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DOELGROEP
• Leerlingen vmbo, klas 3 en 4
• Leerlingen havo, klas 3, 4 en 5

 LEERDOELEN
• Leerlingen maken kennis met de MITT-sector
• Leerlingen leren welke beroepen ze in de MITT-sector 

kunnen uitvoeren
• Leerlingen denken na over een toekomst in  

de MITT-sector

AANSLUITING OP HET CURRICULUM
Het lespakket past goed in de lessen loopbaanoriëntatie 
en –begeleiding (lob). Je kunt het lespakket ook alleen 
aanbieden aan leerlingen waarvan je verwacht dat zij 
geïnteresseerd zijn in een opleiding in de richting van 
mode, interieur, tapijt en/of textiel.

TIJDSINVESTERING
De les duurt ongeveer 50 minuten.
Dit is afhankelijk van hoeveel filmpjes en opdrachten  
de leerlingen maken.

LESBESCHRIJVING
Introductie (10 minuten)
1. Vertel de leerlingen wat ze gaan doen en wat  

de MITT-sector is.
2. Ga naar jijkanhetmaken.nl en start de startquiz  

door op de button ‘Start de quiz’ te klikken. 
 
Deze quiz dient als mindset. Hiermee komen ze in  
het onderwerp en krijgen ze al spelend basisinformatie 
over de MITT-sector. Doorloop de quiz samen op het 
digibord. Het is ook mogelijk dat de leerlingen zelf de 
quiz maken op hun laptop of tablet. De voorkeur heeft 
klassikaal, omdat er dan een wedstrijdgevoel bij komt. 
Bovendien kan je de antwoorden en de feedback gelijk 
met de leerlingen bespreken. Bij de quiz is het niet erg 
dat de leerlingen vragen fout beantwoorden.  
Zijn er veel fouten gemaakt, dan kan je ervoor kiezen  
de quiz nog een keer te doen om de goede informatie 
te herhalen.

Kern (35 minuten)
1. Laat de filmpjes zien op jijkanhetmaken.nl. 

Van elke branche (mode, interieur, textiel of tapijt)  
van de MITT-sector is een filmpje beschikbaar.  
Bij elk filmpje hoort een opdrachtenblad met  
opdrachten over die branche. De leerlingen kunnen: 
- alle filmpjes kijken en alle opdrachten maken, 
- alle filmpjes kijken en dan kiezen van welke  
 branche ze de opdrachten maken,  
- of één of twee branches kiezen waarvan ze  
 het filmpje kijken en de opdrachten maken. 
De voorkeur heeft alle filmpjes en alle opdrachten-
bladen, maar dit hangt af van de grootte van de klas, 
de beschikbare tijd (meer dan twee opdrachtenbladen 
duur langer dan een lesuur), hoeveel de leerlingen al 
weten over de sector en welke interesse ze hebben. 
Schat dit zelf in.

2. De leerlingen maken de opdrachten op de opdrachten-
bladen.

3. Bespreek de opdrachten na. Zie achterin deze hand- 
leiding de antwoorden op de opdrachten. Welke 
opdrachten waren lastig? Bespreek die klassikaal.  
Wat hebben ze ingevuld bij opdracht 6? Hier wordt 
ze gevraagd welk beroep uit de branche ze het meest 
aanspreekt. Misschien spreekt geen één beroep aan, 
dat mag natuurlijk ook. Vraag door waarom wel/niet. 
Hebben ze ook passende opleidingen kunnen vinden 
(opdracht 8)? In de afsluiting kan je hier dieper 
op ingaan.

Afsluiting (5 minuten)
Bespreek de les na. Waar waren de leerlingen het  
meest verrast over? Zijn er leerlingen die een carrière  
in de MITT-sector overwegen? Waarom wel/niet?  
En zo ja, welke branche dan precies?
 
Wijs geïnteresseerde leerlingen op de relevante  
opleidingen van het mbo en hbo. Voor de technische 
beroepen is het niet mogelijk een één-op-één opleiding 
aan te wijzen. Leerlingen kunnen via verschillende wegen 
in de MITT-sector terechtkomen. Zowel via mbo-, hbo- 
als interne opleidingen binnen bedrijven. Zie het overzicht 
op de volgende pagina.
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(Beroeps)onderwijs sector MITT

Praktijkscholen
(PRO-onderwijs)

ROC’s mode
MBO

ROC’s textiel (operator)
MBO

Artez, Saxion, Amfi, 
TMO, AFA, MOC

HBO

• Praktijkonderwijs à doorstroom mogelijk naar  
Basisberoepsgerichte leerweg VMBO

• VMBO
• HAVO
• VWO

MBO beroepsonderwijs 4 niveau’s:
• Entrée
• Niveau 2
• Niveau 3
• Niveau 4 à doorstroom mogelijk naar HBO

Mode onderwijs: alleen BOL (beroeps opleidende leerweg)

Interieur onderwijs: alleen keuzedelen in het MBO of eigen 
opleiding door VNGA (Vereniging Nederlandse gordijnateliers).

Textiel en Tapijt onderwijs: alleen BBL (beroepsbegeleidende 
leerweg) algemene operator opleiding met keuzedelen voor 
textiel en tapijt.

HBO: scholen leggen hun eigen accenten: mode, styling  
of technisch textiel.  
Deel van de opleidingen is niet bekostigd.

Denk voor het mbo concreet aan deze opleidingen:
• Procesoperator A (niveau 2, bol, bbl)
• Mechanisch operator A (niveau 2, bol, bbl)
• Meubelstoffeerder (niveau 2, bol, bbl)
• Basismedewerker fashion (niveau 2, bol)
• Procesoperator B (niveau 3, bol, bbl)
• Mechanisch Operator B (niveau 3, bol, bbl)
• Assistant Fashion Tailor (niveau 3, bol)
• Operator C (niveau 4, bol, bbl)
• Fashion product coordinator (niveau 4, bol)
• Fashion tailor (niveau 4, bol 
• Technisch leidinggevende (niveau 4, bol, bbl)
• Interieuradviseur (niveau 4, bol, bbl)
• Creatief vakman (niveau 4, bol)

Meer mbo-opleidingen vind je op kiesmbo.nl 

Denk voor het hbo concreet aan deze opleidingen:
• Fashion and Textile Technologies
• Werktuigbouwkunde
• Smart Technology
• Fashion Design
• Fashion Management
• Meesteropleiding Coupeur

Meer hbo-opleidingen vind je op studiekeuze123.nl 

Particuliere modevakscholen
(maken van kleding)
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ANTWOORDEN OPDRACHTENBLADEN

 OPDRACHTEN MODE

1. De tweede foto. Hier meet iemand een kledingstuk. 

2. Trend: kleding, vormen of kleuren die nieuw opkomen 
in de modewereld. 
Ontwerpen: het bedenken van kleding en daar 
schetsen van maken. 
Styling: het in model brengen van kleding, zodat  
het past bij de persoon, andere kleding of accessoires. 
Pasvorm: hoe een kledingstuk zit, het model van  
de kleding. 
Kledingproductie: het daadwerkelijk maken van  
kleding, het in elkaar zetten van kleding met machines. 
De productie komt na de ontwerpfase. 

3. In de goede volgorde: 
 
 
 
 
 
1. kleding ontwerpen 
 
 
 
 
 
2. de stof bij het ontwerp kiezen 
 
 
 
 
 
3. de pasvorm van de kleding bepalen 
 
 
 
 
 
4. kleding naaien

4. Steeds meer kleding wordt gemaakt van duurzaam  
katoen. De stukken stof die over zijn na het snijden 
van de stoffen worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor 
het maken van tassen. Daarnaast wordt er steeds 
meer kleding in Nederland gemaakt, in plaats van  
in het buitenland. Dat scheelt transport en dus  
CO2-uitstoot.  

5. a. Een sjaal die zonlicht omzet in elektrische energie. 
b. De solar sjaal produceert elektrische stroom.  
 Dit komt doordat de sjaal gemaakt is van Solar 
 Fibre, een flexibel garen, dat zonlicht omzet in 
 elektrische energie. Van de elektrische stroom  
 kan je bijvoorbeeld een telefoon opladen. 
c. De sjaal zet zonlicht om in energie. Zonne-energie 
 is duurzaam en schoon en je verbruikt hierdoor  
 minder ‘normale’ energie. Het is dus niet zomaar  
 een kledingstuk, maar eentje waarmee je duurzame  
 energie opwekt. 

6. a. In de goede volgorde: marketeer, tailor, ontwerper,  
 duurzaamheidsmanager 
b. Eigen invulling. 

7. Eigen invulling. 

8. Eigen invulling. 
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 OPDRACHTEN INTERIEUR

1. De eerste foto. Hier wordt op een gordijnstof  
een plooiband aangebracht. Zo kan je het gordijn 
ophangen met gordijnhaken. 

2. Gordijnatelier: de plek waar gordijnen worden  
genaaid, geplooid en worden klaargemaakt voor  
het ophangen. 
Stalen: voorbeelden uit een collectie (vaak in een 
stalenboek) waaruit de klant de gordijnen of andere 
raambekleding kan kiezen. 
Locken: het afwerken van de afgeknipte stof om 
rafelen tegen te gaan. Dit doe je met een lockmachine.
Plooien: vouwen aanbrengen in textiel. 
Zomen: een zoom aanbrengen op de stof. Een zoom  
is een omgeslagen rand die is vastgenaaid. 

3. In de goede volgorde: 
 
 
 
 
 
1. de gordijnstof snijden aan de snijtafel 
 
 
 
 
 
2. een onderzoom aanbrengen met  
 de stikmachine (zomen) 
 
 
 
 
 
3. de gordijnstof locken door  
 een vliesband aan te brengen 
 
 
 
 
 

 
 
4. de gordijnen strijken 
 
 
 
 
 
5. de gordijnen plooien met de plooimachine 

4. De interieurbranche recyclet gebruikte stoffen voor  
bijvoorbeeld de gordijnen. Zo worden van oude  
gordijnstoffen nieuwe gordijnen gemaakt. Daarnaast 
gebruiken ze de stoffen zo efficiënt mogelijk, zodat er 
zo min mogelijk wordt weggegooid. 

5. a. Een stoel die voelt in welke ‘mood’ je bent. 
b. In de stof van deze stoel zijn sensoren verwerkt  
 die de stemming van een persoon kunnen meten.   
 Daarnaast zijn er LED-lampjes verwerkt in de stoel.  
 De lampjes reageren op de sensoren en veranderen  
 van kleur. Ben je verliefd? Dan kleurt de stoel rood   
 als je gaat zitten. Ben je heel ontspannen, dan 
 kleurt hij blauw. 
c.  Omdat het een interieurstuk is dat regeert op  
 zijn gebruiker. De stoel heeft bovendien een hoog 
 zitcomfort. Ondanks dat de stof speciaal is, is het   
 toch lekker zacht. 

6. a. In de goede volgorde: medewerker interieur- 
 atelier, interieurontwerper, productstylist,  
 duurzaamheidsmanager 
b. Eigen invulling. 

7. Eigen invulling. 

8. Eigen invulling. 
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 OPDRACHTEN TAPIJT

1. De vierde foto. Hier wordt kunstgras gemaakt.  
Dat is eigenlijk ook tapijt. 

2. Kokosmat: een mat gemaakt van kokosvezels.  
Deze mat heeft een natuurlijke uitstraling en kan  
veel vuil verbergen. 
Schoonlooptapijt: tapijt dat je bij de entree van een 
gebouw legt. De harde garens schrapen het vuil van 
de schoenzolen. De zachte garens absorberen vocht. 
Hierop kunnen mensen hun schoenen ‘schoonlopen’ 
voordat ze verder het gebouw in lopen. 
Tapijtrug: de onderkant van het tapijt. Hierop is het 
textiel bevestigd. 
Tuften: een techniek om tapijten te maken. Hierbij 
worden plukjes garen door de ondergrond gestoken. 
Dit kan met de hand of met machines. 
Kunstgras: een groen tapijt gemaakt van kunststof. 
Net als bij ander tapijt wordt hierbij van draden  
een rug geweven en daardoor komen de lusjes  
van het kunstgras. 

3. In de goede volgorde: 
 
 
 
 
 
1. garens inkopen 
 
 
 
 
 
2. garens voor het tapijt verven 
 
 
 
 
 
3. tapijt tuften. Hierbij worden plukjes garen 
 door de ondergrond gestoken 
 

 
 
 
 
 
4. aanbrengen van de backing 
 
 
 
 
 
5. tapijt snijden met de snijmachine 

4. De tapijtbranche maakt zoveel mogelijk gebruik  
van natuurlijke producten. Veel matten worden van 
kokos gemaakt en van Pura Backing, een materiaal 
voor de rug zonder weekmakers.  
Ook hergebruiken ze materialen. Het latex voor  
de ruggen wordt hergebruikt voor autobanden.  
Ze gebruiken visnetten om tapijttegels van te maken. 
En ze hergebruiken gebruikte koolstof. Veel bedrijven 
draaien bovendien op zonne-energie van panelen op 
het dak. 

5. a. Een tapijt waarmee je kunt gamen.  
 Het tapijt reageert op bewegingen.  
b. Dit tapijt bevat sensoren waardoor het reageert  
 op aanraking en beweging. Doordat er verlichting  
 in het tapijt zit is het spel zichtbaar op het tapijt.  
 Je kunt dus op dit tapijt gamen zonder gebruik  
 van een controller. 
c. Omdat het een tapijt is dat reageert op zijn  
 gebruiker. Hierdoor krijgt het tapijt een extra  
 functie. Ondanks dat dit tapijt sensoren en lichtjes   
 bevat, blijft het net zo zacht als ander tapijt.  
 Knoei je iets op het tapijt? Geen paniek: het tapijt   
 kan gewoon schoongemaakt worden met water. 

6. a. In de goede volgorde: specialist textiel, operator, 
 medewerker technische dienst, operator tufting, 
 keurder, accountmanager. 
b. Eigen invulling. 

7. Eigen invulling. 

8. Eigen invulling.



7 | DOCENTENHANDLEIDING

 OPDRACHTEN TEXTIEL

1. De derde foto. Hier wordt garen geweven tot doek. 

2. Plisséstof: stof met plooien. Wordt vooral gebruikt 
voor gordijnen, zonwering en kleding. 
Snijmachine: machine waarmee de stoffen worden 
gesneden. Dit gebeurt vaak met lasers. 
Agrotextiel: een textielsoort van vilt of geweven doek 
die wordt gebruikt in de land- en tuinbouw tegen 
onkruid. Ook wordt dit gebruikt bij de versteviging  
van dammen of dijken. Dan noem je het geotextiel. 
Garen: draad gemaakt van vezels.  
Van garen maak je textiel. 
Composieten: een materiaal dat is opgebouwd uit 
verschillende lagen kunststoffen. Deze kunststoffen 
worden versterkt met vezels, textiel dus. Daardoor is 
het materiaal net zo sterk als metaal, maar een stuk 
lichter. Denk daarbij aan vliegtuigonderdelen en  
kogelwerend materiaal. 

3. In de goede volgorde: 
 
 
 
 
 
1. van de vezel, de grondstof, worden garen  
 gespannen 
 
 
 
 
 
2. weven van het doek dat wordt gebruikt  
 voor de kleding 
 
 
 
 
 
3. toevoegen van een chemische stof, zodat het doek  
 brandwerend wordt 
 
 

 
 
 
 
 
4. ontwerpen en maken van de kleding 
 
 
 
 
 
5. het brandweerpak testen  

4. De textielbranche maakt gebruik van duurzame  
of gerecyclede stoffen die ook weer gemakkelijk 
biologisch, chemisch en/of mechanisch te  
recyclen zijn. Daarnaast wordt er door slim 
produceren minder energie verbruikt en ook 
minder grondstoffen, water en chemicaliën.  
Het verbruik van al die dingen samen is sinds 
2005 met ten minste 50% verminderd. 

5. a. Een tent die zonlicht omzet in elektriciteit. 
b. In de stof van deze tent zijn speciale garens  
 verwerkt waardoor het zonlicht op kan  
 vangen. Het opgevangen zonlicht wordt  
 vervolgens omgezet in elektrische energie.   
 Staat de tent lang genoeg in de zon? Dan  
 kun je zo je telefoon opladen. 
c. Omdat de tent zonlicht omzet in elektriciteit.  
 Zonne-energie is duurzaam en schoon.  
 Je  verbruikt hierdoor minder energie van   
 fossiele brandstoffen. En dat is goed voor  
 het milieu.

6. a. In de goede volgorde: technisch product- 
 manager, ploegleider, productontwikkelaar,   
 operator, kwaliteitscontroleur. 
b. Eigen invulling. 

7. Eigen invulling. 

8. Eigen invulling.
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COLOFON & CONTACT
‘Jij kan het maken!’ is een initiatief van MITT en gerealiseerd door Podium,  
bureau voor educatieve communicatie.

Voor meer informatie over de sector kijk op modint.nl of neem contact op  
met MITT via info@mitt.nl of 088-8100910. 


