Voorbereiding door de leerkracht:
De leerkracht voert de vraag in via een gratis online tool, zoals Mentimeter
of Poll Everywhere en bezorgt de link aan de leerlingen.
Vraag:
Koop jij tweedehandskleding?
Mogelijke antwoorden:
nooit – bijna nooit – af en toe – vaak – heel vaak - altijd
De leerlingen hoeven zich niet te registreren om deel te nemen aan de poll.
De leerkracht heeft wel een (gratis) account nodig om de poll aan te maken.
De resultaten kunnen worden weergegeven op verschillende manieren
(in een grafiek, een taartdiagram ...).

De leerkracht projecteert het resultaat van de poll op een groot
scherm.
Bespreek de antwoorden klassikaal.

• Is tweedehandskleding populair in deze klas?
• Hoeveel leerlingen kopen (bijna) al hun kleren tweedehands?
• Hoeveel leerlingen kopen (bijna) nooit tweedehandskleding?
Bespreek ook de volgende vragen:

• Wordt er vandaag meer tweedehands gekocht dan vroeger?
• Is tweedehandskleding populair bij jongeren?
• Wat zijn mogelijke redenen om wel/geen tweedehandskleding te
kopen?

Kijk en luister naar het filmpje. Spreek met je buur.

Waar koopt Aphrodite vaak kleren?
Ze koopt vaak kleren in grote winkelketens.
Ze koopt vaak kleren in een tweedehandswinkel.
Ze koopt nooit kleren, ze maakt haar kleren zelf.

Waarom doet ze dat? Schrijf twee redenen op.
▪ …………………………………………………………………………………………………………………….
▪ …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Vragen voor het interview:
•

Vind jij kleding belangrijk?

•

Denk je ‘s morgens lang na over wat je die dag gaat
aantrekken?

•

Wat draag jij graag? Wat zijn je favoriete kledingstukken?

•

Draag je tweedehandskleding?
Waarom wel/niet?
Zo ja,
₋ waar koop of vind jij tweedehandskleding?
₋ Welke stukken zoek je vooral?
₋ Wat was je laatste aankoop?
₋ Wat was je beste aankoop tot nu toe?

• Wat doe je met de kleren die je niet meer draagt?
Klaar? Vertel wat je over elkaar bent te weten gekomen in
groep.

Een oude trui van je vader uit de nineties? Een jas uit de kringloopwinkel? Jongeren hebben er
geen problemen mee. Het wat stoffige imago van tweedehandskleding is daarmee helemaal
verleden tijd. De markt voor tweedehands blijft groeien. Zelfs grote kledingmerken doen mee.
Tweedehands shoppen kan tegenwoordig overal. In elke stad vind je tweedehandswinkels waar
je voor weinig geld een originele outfit kunt scoren. Maar ook online zijn er steeds meer
websites en apps waarmee je oude kleding kan kopen en verkopen.
Big business
Enkele Nederlandse studenten verkochten onlangs voor miljoenen hun website voor
tweedehandskledij aan het Litouwse bedrijf Vinted. Tweedehandskleding is dus big business
geworden. Ook grote kledingbedrijven zoals H&M en Zalando zijn ermee bezig. Door kleren
een tweede leven te geven, spelen ze in op de vraag van steeds meer klanten naar duurzame
mode.
Ruilen en huren
De trend van meer duurzaamheid en hergebruik leidt ook tot andere initiatieven. Zo kun je in
verschillende landen kleding huren in een soort van kledingbibliotheek. Dat kan in Vlaanderen
op dit moment (nog) niet, maar er zijn wel heel wat initiatieven om kleding te ruilen. Sien Aerts
(27)
en
haar
vriendinnen
bedachten
daarvoor
een
handige
manier:
‘Kleding ruilen is makkelijk en leuk. Samen met enkele vriendinnen heb ik de ‘zakmethode’
uitgewerkt. Kleren waarop we zijn uitgekeken maar die nog in goede staat zijn, stoppen we in een
zak. Die geven we door. Wat je bevalt, haal je eruit. De rest gaat naar de volgende.”

De markt voor tweedehandskleding groeit
De prijs van tweedehandskleding stijgt

(ver)kopen in een tweedehandswinkel
online (ver)kopen
naar de kledingcontainer brengen
huren in een kledingbibliotheek
ruilen met anderen

in de vuilnisbak gooien

STAP 1: Schrijf een zoekertje.
Welk kledingstuk ontbreekt nog in jouw kast? Denk even na en beschrijf zo
nauwkeurig mogelijk wat je zoekt.
Ik zoek een …
▪ Maat:
▪ Kleur:
▪ Print of motief:
▪ Staat:
‒
‒
‒
‒

(naam van het kledingstuk)

nieuw
zo goed als nieuw
gedragen
maakt niet uit

▪ Maximum prijs:
▪ Opmerkingen:

STAP 2: Geef je zoekertje aan een klasgenoot.

STAP 3: De zoektocht begint.
Surf naar de website ‘2dehands.be’ of naar marktplaats.nl en ga op zoek
naar een kledingstuk dat zo goed mogelijk voldoet aan het zoekertje van
je klasgenoot.
STAP 4: Bespreek klassikaal wat je gevonden hebt.
Vertel waarom jouw zoekresultaat het best past bij het zoekertje.

Online
• Zoek thuis één of meer kledingstukken die je niet meer draagt.
Vraag aan je ouders of je ze mag ruilen.
• Maak een filmpje waarin je de kleren toont en zo goed
mogelijk beschrijft.
• Laad je filmpje op op een platform dat je deelt met de andere
leerlingen en je leerkracht.
• Bekijk en beluister de filmpjes van de andere leerlingen.
• Met wie wil je graag ruilen? Post een reactie en doe een
voorstel voor een ruil.
In de klas
• Je kunt de ruilmarkt ook op school laten plaatsvinden. Breng
de kledingstukken mee naar de klas en leg ze op een tafel. Leg
bij elk stuk een kaartje met de beschrijving.
• Neem daarna een kijkje bij de andere tafels. Is er iets dat je
mooi vindt? Lees de kaartjes en stel elkaar vragen. Hopelijk
kom je tot een mooie ruil!

Je kunt ook leerlingen van andere klassen vragen om mee
te doen aan de (online) ruilmarkt. Maak reclame en schrijf
een leuke uitnodiging!

