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Groen, groener, groenst

Secundair onderwijs, 1ste graad – 2de jaar,
maakt deel uit van basisoptie STEM-
wetenschappen en STEM-technieken.

Doelgroep

in trimerster 1: 4 weken van 5 lesuren
(verderzetting in trimester 2 (4 weken) en
trimester 3 (3 weken))

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: duurzaamheid

Keywords: voedselvoetafdruk, groenten,
fotosynthese, stadslandbouw, hydroponisch
systeem

Deel I  - Ontwerp en realistatie
(Basisopties STEM-x, trimester 1)

In dit STEM-project gebruiken we de voedselvoetafdruk om jongeren bewust te maken van de impact van
hun voedingspatroon op aarde. Ze exploreren tevens hoe nieuwe technologieën de voedselvoetafdruk
kunnen verkleinen en verkennen enkele bestaande initiatieven voor stadslandbouw, waarbij gewassen
gekweekt worden in de hoogte in een stedelijke context. Een hydroponisch systeem wordt hier aangewend
voor onderzoekend en ontwerpend leren. 

De leerlingen onderzoeken de invloed van bodemsoort op de plantengroei en kunnen het belang van
fotosynthese uitleggen. Om te komen tot een goed ontwerpvoorstel van een hydroponisch systeem gaan
de leerlingen op onderzoek met welke materialen dit zo ecologisch en goedkoop mogelijk gebouwd kan
worden. Met de opgedane kennis maken ze een efficiënt en duurzaam hydroponisch systeem. 

Wat de leerlingen geleerd hebben uit zaai-experimenten en de leerinhoud uit de exploratie-opdrachten
komt samen in een teelt-experiment en moet leiden tot een zinvol onderzoek over de groei van planten in
een hangend of staand hydrocultuursysteem.

Korte samenvatting

Hoe kunnen we een STEMmige manier vinden
om duurzamer te eten?

Centrale uitdaging
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Projectstructuur

Inleiding tot de uitdaging Duurzaamheid

Ecologische voetafdruk

De uitdaging

Verkenning van het probleem Duurzamer eten Voedselafdruk

Wat zeggen wetenschappers?

Voedingsdriehoek

Groenten kweken Fotosynthese

Delen van de plant

Kiemproces

Zaai-experiment

Stadslandbouw Voorbeeld

Hydroponics - inleiding

Hydroponics - diverse
teelsystemen

Samenvattend - oplossing

Ontwerp van een oplossing Duurzame materialen

Functiedriehoeken

Criteria

Oplossingen bedenken

Een hydroponisch systeem
maken

De nodige hulpmiddelen
kiezen

Het ontwerp planmatig
realiseren

Het in gebruik nemen van het
hydroponisch systeem

Evaluatie

STEM-beroepsprofielen



Afwerkingsgraad*: 

*
Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.
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