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Water voor later

Secundair onderwijs, 1e graad – 2de jaar, voor
STEM-wetenschappen, STEM-technieken

Doelgroep

Tussen 15 tot 20 lesuren gespreid
over lessen fysica, wiskunde, en
STEM of engineering.. 

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: zuiver water

Keywords:  waterzuivering, waterschaarste,
watervoetafdruk, 

 Save The Water

In dit STEM-project voor de eerste graad STEM-wetenschappen en STEM-technieken gaan de leerlingen op
zoek naar duurzame manier om met de waterschaarste in België om te gaan. Vertrekkende vanuit de
droogteproblematiek van de laatste jaren bestuderen de leerlingen waar water voorkomt in onze
omgeving, en gaan ze op ontdekking om zoveel mogelijk drinkbaar water te behouden of te produceren via
waterzuiveringstechnieken. Zo onderzoeken ze waarom zout water niet gebruikt kan worden voor
landbouw en bestuderen ze het osmose-proces diepgaander om dit als filtertechniek te gebruiken om uit
niet-drinkbaar zeewater toch water te halen dat bruikbaar is voor landbouw of om te drinken. De link met
de waterschaarste en de klimaatopwarming wordt ook gelegd en hoe het regenwater in België zijn weg
vindt. Zo wordt ook een bodemonderzoek gedaan en wordt de grondwaterspielgel onder de loep genomen
en worden de eigenschappen van de verschillende bodemsoorten onderzocht. Na afloop wordt er nog de
link gelegd met relevante STEM-beroepsprofielen die hiermee te maken hebben om zo de leerlingen hun
studiekeuze verder te verfijnen.

Een sterk punt hier dat zeker uitgelicht mag worden is de gedetailleerde en sterk uitgewerkte evaluatie
voor zowel de leerkracht als de leerling (zelfevaluatie).

Korte samenvatting

Hoe kunnen we als individu op een meer
duurzame manier omgaan met water?

Centrale uitdaging

Engin akyurt, @enginakyurt, Available for hire, www.unsplash.com

https://istem.be/
https://unsplash.com/@enginakyurt
https://unsplash.com/@enginakyurt
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Probleemstelling

Hoe kunnen we het zout uit zeewater halen?

Hoe zien de klimaatnormalen in België er uit?

Uitdaging

Wanneer spreekt men van droogte?

Wat zijn de oorzaken van waterschaarste (in België)?

Oplossing voor de uitdaging

STEM-beroepen in de kijker

Welke delen van het water op aarde kunnen we niet gebruiken?

Welk effect heeft de opwarming van de aarde op het klimaat in België?

Wat gebeurt er in België met het regenwater?

Welk effect heeft ons (grond-)waterverbruik op waterschaarste?

Wanneer gebruiken we (grond-)water in ons dagelijks leven?

Hoe groot is mijn watervoetafdruk?

Hoe kunnen we onze watervoetafdruk beperken door te letten op onze voeding?

Hoe kunnen we onze watervoetafdruk beperken door te letten op onze kledij?

Welke weg volgt het regenwater in België wanneer de mens niet ingrijpt?

Welke menselijke ingrepen zorgen ervoor dat overstromingen worden tegengehouden?

Waarom lost hevige regenval na een periode van droogte het probleem niet op?

Welke invloed heeft verharding op waterschaarste?

Welke invloed heeft het broeikaseffect op de klimaatnormalen?

https://istem.be/


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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Overzicht van de inhouden in het zip-bestand

Dit project werd ontwikkeld door Nikki Bontinck,
leerkracht bij GO! Middenschool Campus Kompas,
Wetteren.
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