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Praktijkopdracht 4 
Onderzoek je favoriete kledingmerken 
 

Naam student:  ..................................................................... Datum: ..............................  

 
 
Wat voor kleding draag je het liefst? Heb je favoriete kledingmerken? In deze 
praktijkopdracht ga je op onderzoek uit. Je onderzoekt of jouw favoriete 
kledingmerken zich inzetten voor een duurzamere wereld. Houden ze rekening met 
de werkomstandigheden van fabrieksarbeiders? Gebruiken ze katoen dat op een 
biologische manier wordt geproduceerd? Daar kom je in deze praktijkopdracht achter! 
 
 
 

 

Wat ga je doen? 
• Lees de praktijkopdracht goed door  
• Beantwoord vraag 1 en 2 
• Voer de opdracht uit en beantwoord vraag 3 t/m 5 

o Bekijk hoe duurzaam jouw favoriete kledingmerken zijn 
• Beantwoord vraag 6 en 7 
• Beoordeel de opdracht eerst zelf en laat de opdracht daarna beoordelen door je 

begeleider 

Bronnen 
• Theorie 4. Duurzame kleding 
• Website: www.goodonyou.eco  
 

http://www.goodonyou.eco/
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Vraag 1   
Welke problemen spelen er in de kledingindustrie? Noem er minstens twee. 

 

 

 
 

Vraag 2   
Welk probleem moet er volgens jou het eerst worden opgelost? Leg ook uit waarom. 

 

 

 
 
 
 
 
• Surf naar de volgende website: www.goodonyou.eco 
• Klik rechtsboven op ‘Search rating’. Hier kun je zoeken naar een bepaald 

kledingmerk.  
• Zoek in het vakje ‘Search brands or categories’ naar jouw favoriete 

kledingmerken. Staat jouw favoriete kledingmerk er niet bij? Dan kies je een 
kledingmerk die er wel bij staat.  

• ‘Let op: De teksten op de website zijn in het Engels’. 

Vraag 3   
Kies drie kledingmerken uit die jij graag draagt. Wat is de duurzaamheidsscore van 
deze merken? Zet een kruisje in de juiste kolom. 
 

 
Kledingmerk 
 
 

Duurzaamheidsscore 

     

1.       

VOORBEREIDEN 

UITVOEREN 

http://www.goodonyou.eco/
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2.       

3.       

Vraag 4   
Onderaan de pagina van een merk zie je een scorerapport. Beschrijf per merk:  
• Welke score het merk op een bepaalde categorie heeft 
• Waarom het merk deze score krijgt. Indien de Engelse tekst te ingewikkeld is en 

je de toelichting niet uit de tekst kunt halen, laat je het vakje ‘toelichting’ leeg.  
 

Kledingmerk 1:  

Planeet (planet) Mensen (people) Dieren (animals) 

Cijfer: Cijfer: Cijfer: 

Toelichting: 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
 

Toelichting: 

Op welk onderdeel kan het merk zich nog het meest verbeteren? Licht je 
antwoord toe. 

 
 
 
 

 

Kledingmerk 2:  

Planeet (planet) Mensen (people) Dieren (animals) 

Cijfer: Cijfer: Cijfer: 

Toelichting: 
 
 
 

Toelichting: 
 

Toelichting: 
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Op welk onderdeel kan het merk zich nog het meest verbeteren? Licht je 
antwoord toe. 

 
 
 
 

 

Kledingmerk 3:  

Planeet (planet) Mensen (people) Dieren (animals) 

Cijfer: Cijfer: Cijfer: 

Toelichting: 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
 

Toelichting: 

Op welk onderdeel kan het merk zich nog het meest verbeteren? Licht je 
antwoord toe. 

 
 
 
 

 

Vraag 5   
Scoort een kledingmerk de meest verdrietige smiley op duurzaamheid? Dan draagt 
het merk niet of nauwelijks bij aan een duurzamere wereld. Ook voor merken die de 
sippe smiley scoren, is er nog veel winst te halen op het gebied van duurzaamheid. 
 
Scoort één of meer van de door jou gekozen kledingmerken één van de twee meest 
verdrietige smileys? Noteer deze merken in onderstaande tabel. Welke merken zijn 
vergelijkbaar, maar scoren hoger op duurzaamheid? Kies er twee uit. Noteer deze 
duurzame alternatieven in de tabel.  
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Slecht scorend kledingmerk Duurzaam alternatief 1 Duurzaam alternatief 2 

   

   

   

 
 
 
 

Vraag 6   
Ben je geschrokken van de duurzaamheidscores van de kledingmerken die jij veel 
draagt? Licht je antwoord toe. 

 

 

 

 
 
 

Vraag 7   
Ga je in de toekomst vaker kiezen voor duurzamere kledingmerken? Leg uit waarom 
wel / niet. 

 

 

 

 
 

  

TERUGKIJKEN 
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Beoordeel eerst jezelf en laat de opdracht daarna beoordelen door je begeleider.  
 

Beoordelingspunten 
Student Begeleider 

Ja Nee Ja Nee 

1) Is van drie kledingmerken de duurzaamheidsscore opgezocht?     

2) Is onderzocht en toegelicht hoe deze merken scoren op de 
verschillende onderdelen (planeet, mensen en dieren)? 

    

3) Zijn vergelijkbare, duurzame alternatieven opgezocht voor deze 
kledingmerken? 

    

4) Is voldoende onderbouwd of de duurzaamheidscores van de 
kledingmerken een verrassing waren? 

    

5) Is de keuze voor wel/geen duurzame kleding goed 
onderbouwd? 

    

6) Zijn alle vragen in de praktijkopdracht voldoende beantwoord?     

Beoordeling  

Naam begeleider: 
 
Datum: 
 

Handtekening: 

Feedback Cijfer 

 Aantal keer ja / 0,6 = 

 

 
(cijfer gebaseerd op 
beoordeling begeleider) 

 

BEOORDELEN 


	Wat ga je doen?

