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Secundair onderwijs, 2de graad – 1e jaar, voor
sterk wetenschappelijke richtingen in de
doorstroomfinaliteit. Bv: Biotechnologische
Wetenschappen

Doelgroep

Ongeveer 12 uur, waarvan 8 uur
voorzien is als LABO 

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: Waterzuivering,
microplastics

Keywords:  Microplastics, milieuvervuiling,
scheidingstechnieken

In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over manieren om hun eigen
bijdrage aan de 'plastic soup' te verminderen. Hierbij ligt de nadruk op het wassen van kledij en wordt er
verwacht dat er gebrainstormd wordt over manieren om bij het wassen de vervuiling zo klein mogelijk te
houden. De leerlingen worden geconfronteerd met vervuiling door microplastics doormiddel van enkele
experimenten. Verscheidene scheidingstechnieken worden onder de loep genomen om microplastics op te
sporen. Ook wordt er gewerkt rond de impact van de microplastics op de fauna. Hiertoe wordt er een
visdissectie gedaan.

Dit project is reeds uitgevoerd in het PTS Mechelen, in het 1ste jaar van de 2de graad Biotechnologische-
wetenschappen. Het project is nuttig voor elke richting met een sterke component wetenschappen in de 2
de graad van het secundair onderwijs. Vooral eindtermen uit sleutelcompetentie 6 komen aan bod in dit
project, met intergratie tussen biologie, chemie, fysica en STEM-eindtermen. Ook elementen uit de
sleutelcompetentie "Maatschappij" komen aan bod.

Korte samenvatting

Door kledij te wassen, dragen wij bij tot de plastic
soep.Onderzoek hoe en in welke mate wij van
thuis uit bijdragen tot de plastic soep en ontwerp
een systeem om onze bijdrage te verminderen?

Centrale uitdaging
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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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