Tambacounda

© 2015 Protos en Solidagro met de medewerking van Dwagulu Dekkente • Lay-out door MadebyHanna.com - ontwikkeld door Mediaraven vzw
© 2014 PROTOS en Solidagro met de medewerking van Dwagulu Dekkente • Lay-out door MadebyHanna.com - ontwikkeld door Mediaraven vzw

WOORD VOORAF
Beste leerkracht,
Met deze digitale workshop zoomen we in op het thema ‘water’. Deze workshop is het resultaat van een
samenwerking tussen Protos, Solidagro, Dwagulu Dekkente en Mediaraven.
Alles is water richt zich voornamelijk tot leerlingen uit de 1e en 2e graad TSO en BSO, maar kan ook gebruikt
worden in de 1e en 2e graad ASO.
Het concrete doel van de workshop is leerlingen bewustmaken van water gerelateerde uitdagingen en met hen
te zoeken naar antwoorden op deze uitdagingen.

De duurzaamheid van de aarde staat meer dan ooit onder druk door een toenemende bevolking,
de klimaatopwarming, het verlies aan biodiversiteit en de onstilbare honger naar grondstoffen. We
worden geconfronteerd met complexe maatschappelijke problemen die de draagkracht van onze
planeet overschrijden. De degradatie van het milieu is onlosmakelijk verbonden met wateruitdagingen
waar ook ter wereld.
Wereldwijd staan zoetwatersystemen onder grote druk: belangrijke rivieren en grote meren vallen
droog, watervoorraden krimpen, en grondwater raakt vervuild. Dit heeft gevolgen op de plaatselijke
ecosystemen en de lokale bevolking. Ook Europa, met inbegrip van Vlaanderen, kampt met
waterproblemen als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw en de hoge
industrialisatiegraad. De grondwaterlagen worden hierdoor snel uitgeput. Het is belangrijk voor
overheden, bedrijven, én consumenten om bewuster met water om te gaan en kritischer te staan wat
de invoer betreft van producten die men ontgint of oogst in waterarme gebieden.

Het algemene doel van de workshop is de leerlingen inzicht bieden in onderlinge wereldwijde verbanden
en actuele maatschappelijke fenomenen. Op die manier draagt de workshop bij tot Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling (EDO) op school. Deze educatie is erop gericht om stil te staan bij, na te denken over en te
werken aan een leefbare en duurzame toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet.
De thema’s en invalshoeken die men aan de waterproblematiek kan koppelen zijn zo divers dat Alles is Water
binnen heel wat vakken past: PAV, aardrijkskunde, scheikunde, economie, natuurkunde, Nederlands…
De doelstellingen van Alles is Water sluiten bovendien naadloos aan bij het leerplan van Niet-Confessionele
Zedenleer.
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Alles is Water draagt bij aan de volgende vakoverschrijdende eindtermen (VOET):
Uit context 4 (omgeving en duurzame ontwikkeling):
• De leerlingen herkennen de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten in
duurzaamheidvraagstukken.
• Zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van grondstoffen en goederen.
• De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden
en te verbeteren.
Uit context 6 (socio-economische samenleving):
• De leerlingen toetsen de eigen opvattingen aan verschillende opvattingen over welzijn en de verdeling van
de welvaart.
• De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn in de wereld.

Deze handleiding stelt de leerkracht in staat zelf met de workshop aan de slag te gaan. De workshop bestaat uit
twee onderdelen:
• Het digitale spel (www.allesiswater.be)
• De nabespreking
De workshop duurt twee lesuren, idealiter twee aaneensluitende lesuren.
Beide onderdelen worden hieronder verder besproken. De handleiding sluit af met enkele suggesties van acties
om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes nog verder te verankeren.
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I. AAN DE SLAG MET “ALLES IS WATER”
Doorheen het digitale spel Alles is Water, ontdekken de leerlingen de verschillende uitdagingen die zich
stellen op het vlak van water en gaan ze op zoek naar mogelijke oplossingen.
1. Praktisch
•
•
•
•

Per leerling een pc voorzien (reserveer tijdig het computerlokaal)
De applicatie werkt minder goed op tablet
Zorg per pc voor oortjes of een hoofdtelefoon (of vraag vooraf aan de leerlingen dit mee te brengen)
Gebruik de browser Google chrome voor het spelen van Alles is water of download de offline versie: zie
www.allesiswater.be

In principe is het spel zo gemaakt dat de leerlingen het individueel doorlopen. Indien je niet beschikt over de
mogelijkheid om de leerlingen individueel het spel te laten spelen, niet getreurd: een aantal onderdelen zijn
zonder problemen geschikt om klassikaal aan te pakken. Je moet dan wel beschikken over 1 computer en
projector (beamer). Zo zijn de verschillende filmpjes met bijhorende vragen ook interessant om los van het spel
te tonen. De meeste opdrachten in het eerste onderdeel (Water in de wereld) zijn zonder meer geschikt om
klassikaal te overlopen. Ze bieden een mooie inleiding op de wereldwijde waterproblematiek.
2. Opbouw spel
Het spel bestaat uit 3 grote hoofdstukken:
❶ Water in de wereld: wateruitdagingen wereldwijd
❷ Water in Senegal: inzoomen op de situatie in het Zuiden, met focus op Senegal
❸ Oplossingen: actiegericht denken: wat kunnen we zelf doen?
Elk hoofdstuk bestaat uit korte filmpjes en keuzeopdrachten. Hierdoor krijgen de leerlingen op verschillende
manieren informatie aangereikt. Met deze informatie kunnen de leerlingen mee op zoek gaan naar mogelijke
oplossingen.
Een grote troef van de workshop is de vrijheid die de leerling krijgt in het uitstippelen van zijn traject doorheen
het spel: de leerling doorloopt elk hoofdstuk, maar kiest zelf welke opdrachten hij daarin uitvoert, rekening
houdend met de te winnen emmers water en de beschikbare tijd.
Per opdracht zijn er emmers water te verdienen. Met deze emmers water helpen de leerlingen Tambacounda,
een Senegalees dorp, (virtueel) aan zuiver water. Hoe meer emmers ze verdienen, hoe beter het dorp wordt!
Naast elke opdracht staat een tijdsindicatie en het aantal te verdienen emmers. Na het doorlopen van een
hoofdstuk kan de leerling telkens doorklikken:
• ‘Naar Tambacounda’: hier ziet hij/zij de situatie van het Afrikaans dorp. Door bovenaan op de ‘pas toe’
knop te klikken kan de leerling zien welke verandering zijn/haar emmers water teweeg brengen in het dorp.
• ‘Terug naar overzicht’: hier komt de leerling terug op de home page terecht, en kan hij/zij verder klikken
naar het volgende hoofdstuk.
Tijdens het spel verschijnen ook wolkjes waarachter wist-je-datje’s schuil gaan. Dit zijn korte weetjes.
Als de leerling er kan op klikken, verdient hij/zij enkele extra emmers water.
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3. En ... start!
Geen spel zonder spelregels. Deze zijn te vinden op de startpagina en zijn zo beknopt mogelijk gehouden.

Overloop met je leerlingen de spelregels. Toon daarbij ook al even de pagina Tambacounda en de ‘pas toe’ knop
om de verdiende emmers om te zetten naar veranderingen in het dorp.
Eens de leerlingen inzicht hebben in de spelregels, kunnen ze de workshop zelfstandig aanvatten en doorlopen.
Als het volledige spel doorlopen is krijgen de leerlingen automatisch een digitaal evaluatieformulier dat polst
naar hoe zij de workshop hebben ervaren. Dit invullen duurt 2 minuten.
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II. TIPS VOOR DE NABESPREKING
Het digitale spel zorgt voor een speelse introductie op een thema dat voor leerlingen op het eerste zicht
ver van hun bed lijkt en opent het debat door het thema dichter bij hun leefwereld te brengen. Een
nabespreking van het spel is noodzakelijk om tot een goed begrip te komen en om te werken aan attitudes
zoals duurzaam gedrag, solidariteit en verantwoordelijkheidszin. Zie deze nabespreking dus niet los van
het spel. Het overlopen en structureren van de informatie en het nadenken over de onderlinge relaties en
wisselwerkingen, zorgen immers voor meer inzicht in de leerstof.
De hieronder voorgestelde klassikale nabespreking stelt enkele werkvormen voor om de verworven kennis
te verankeren en te verdiepen. Als leerkracht bepaal je zelf welke accenten je wil leggen door een selectie te
maken van de voorgestelde methodieken.
De nabespreking kan in een gewoon klaslokaal doorgaan.
De nabespreking is als volgt opgebouwd:
❶ Kort feedbackgesprek over het spel (stoom afblazen)
❷ Veranderingen in Tambacounda (bespreking eindresultaat spel)
❸ Overzicht inhoud spel (tot welke inzichten kwamen de leerlingen?)
❹ Klassikaal overlopen van een aantal opdrachten (kennis verankeren)
❺ Aanvullende opdrachten (kennis verdiepen & gedragsverandering)
❻ En… actie! (gedragsverandering)

1. Feedbackgesprek over het spel
Wat: vraaggesprek waarbij de leerlingen het spel evalueren
Duur: 5 minuten
Doordat de leerlingen de mogelijkheid krijgen om stoom af te blazen, zullen ze meer geconcentreerd zijn voor
de volgende fases
Mogelijke vragen:
• Wat vond je van het spel?
° Vond je het leuk?
° Te kort/te lang?
• Wat vond je de leukste opdracht? Welke opdracht vond je niet leuk? Waarom wel/niet?
• Wat heb je (bij-)geleerd?
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2. Veranderingen in Tambacounda
Wat: Overlopen van de veranderingen die tijdens het spel te zien waren in het dorp
Leerdoel: Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat het belang is van toegang tot zuiver drinkwater
Duur: 10 minuten
Welke veranderingen waren er tijdens het spel te zien in het dorp?
In het startbeeld zie je vooral veel mensen in de rivier. Eerst gaat iedereen naar de rivier om zich te
wassen, kleren te wassen, afwas te doen en water te halen. Veel mensen zijn ziek en moeten naar
het gezondheidscentrum. De school is dicht. De boer kijkt naar een leeg veld. En de dieren zijn mager.

Beginbeeld Tambacounda

Eindbeeld Tambacounda

Als eerste ‘verandering’ verschijnt de waterput. Dankzij de waterput zie je dat de mensen niet meer naar
de rivier moeten, maar zich kunnen wassen onder de douche of in een teil en kleren kunnen wassen in een
emmer. De vrouwen en kinderen die eerst water moesten halen aan de rivier, kunnen nu hun tijd anders
gebruiken: de kinderen kunnen naar school en de vrouw heeft tijd om een handeltje te beginnen op de
markt. De boer heeft nu voldoende water voor zijn veld en voor de dieren. Er zijn minder mensen ziek door
het drinken van vervuild water. En de kwaliteit van het rivierwater is beter nu er minder wordt in gewassen.
Ook zwemmen er terug vissen in de rivier.

Achtergrond1
Wereldwijd hebben 748 miljoen mensen onvoldoende toegang tot zuiver drinkwater. Als er geen waterput is
in het dorp, moeten vrouwen en vooral ook kinderen, gemiddeld 6 kilometer per dag stappen om water te
halen in de rivier of aan de bron. Ze zijn hiervoor gemiddeld 3u per dag onderweg. Veel tijd blijft er niet meer
over om naar school te gaan. Vrouwen die elke dag om water moeten, hebben het extra moeilijk om een
eigen economische activiteit op te starten. Het water uit de rivier is bovendien vaak vervuild en zorgt ervoor
dat mensen ziek worden. Elke dag sterven gemiddeld 4.000 kinderen aan de gevolgen van watergerelateerde
ziektes (vervuild water, tekort aan water). Dat zijn 1,5 miljoen kinderen per jaar.

1Meer info: http//www.protos.ngo/nl/drinkwater-een-recht-vooor-iedereen
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3. Overzicht inhoud spel
3.1 Definities en overzichtsvragen
Leerdoel: Leerlingen kunnen in eigen woorden een aantal termen uit het spel verklaren
Duur: 5 minuten
Blauwe planeet aarde: bestaat voor 75% uit water. Maar 97% is zout water, slechts 3% zoet water.
Fysisch watertekort: gebieden waar er effectief onvoldoende zoet water aanwezig is.
Economisch watertekort: gebieden die over voldoende zoetwater reserves beschikken (grondwater, rivieren
en meren) maar niet over de infrastructuur en middelen om iedereen toegang te geven tot zuiver water.
Watervoetafdruk of onzichtbaar water: hoeveelheid water die nodig is om een product te maken, ook
rekening houdend met het water dat nodig is voor de verwerking, de verpakking en het transport.
Duurzaam watergebruik: zorgen dat er genoeg water is hier en elders, voor nu en voor later.
Top 3 watergebruikers in de wereld? 1.Landbouw/ 2.Industrie/ 3.Huishoudens.
Som de belangrijkste wateruitdagingen in het Zuiden op: onvoldoende toegang tot zuiver water, vervuild
water, ziektes, niet naar school kunnen, waterput veraf, te weinig water voor de landbouw, bron
opgedroogd,….
Wat zijn de grootste verschillen tussen Senegal en België als het gaat om watergebruik? Geen kraan in huis,
water halen aan waterput, beperkt water om te gebruiken gedurende een dag, douchen met een emmer,
minder water voor huishouden, heel zuinig omspringen met water, ongewild vervuild water drinken.

3.2 De rode draad blootleggen via woordspin en mindmap
Wat: Woordspin en mindmap maken die de belangrijkste inhoud uit het spel weergeven
Leerdoel: Leerlingen kunnen enkele wateruitdagingen en oorzaken, gevolgen en oplossingen van deze
uitdagingen benoemen
Duur: 10 minuten
Om de belangrijkste inhoud uit het spel weer te geven, kan je zelf een korte
samenvatting geven. Maak hiervoor gebruik van de basistekst voor leerlingen
die op de website te downloaden is (www.allesiswater.be) en haal daar de
grote lijnen uit. Presenteer dit eventueel in een mindmap.
Of vraag de leerlingen om zelf de rode draad op te bouwen. Laat de leerlingen
eerst individueel een woordspin maken (zie afbeelding hiernaast): leerlingen
schrijven op wat ze tijdens het spel geleerd hebben rond water. De elementen
die de leerlingen opgeschreven hebben, kan je gebruiken bij het maken van
een klassikale mindmap. De sterkte van de mindmap is dat je verbanden kan
visualiseren en elementen kan groeperen.
Een voorbeeld hieronder:
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Klimaatverandering 		

droogte
overstromingen
stormen				

Vervuiling 			

Bevolkingsgroei

Verspilling
Steeds minder zoet water

Weinig zoet water

Veel zout water

WATER

Gevolgen in het Zuiden:					
Oplossingen:
tekort aan drinkwater
duurzaam watergebruik (direct en indirect)
weinig water voor landbouw
korte douche i.p.v. bad
kinderen niet naar school
regenwaterrecuperatie
ziektes
minder vlees, meer biologische en lokale seizoensgroenten
voedseltekort

4. Klassikaal overlopen van een aantal opdrachten
Het klassikaal bespreken van enkele opdrachten uit de webapplicatie zorgt voor een verankering van de
kennis over en het inzicht in het waterthema.
Tip: speel de te bespreken opdracht eerst nog eens klassikaal (via projectie), want het is mogelijk dat niet
alle leerlingen deze opdracht kozen tijdens de individuele sessie.

4.1 Hoger/Lager
Leerdoel: Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat de watervoetafdruk is
Leerlingen kunnen voorbeelden geven van hoe ons consumptiepatroon verband houdt met het 		
watergebruik wereldwijd
Duur: 10 minuten
Herbekijk het hoger/lager spel
Herspeel met de leerlingen het hoger/lager spel in de webapplicatie. Laat elke leerling daarbij ‘hoger/meer’
of ‘lager/minder’ aangeven door met kaartjes te werken of de handen hoog of laag te houden…
Alternatief:
Laat de leerlingen individueel/per twee de producten ordenen van een laag naar een hoog waterverbruik
(zie bijlage pagina 17).
Verdeelsleutel: 12 (8l), 6 (40l/dag/persoon), 13 (60l), 10 (114l), 14 (208l), 5 (290l/kg), 1 (2.700l), 7 (3.000l/
kg), 3 (4.300l/kg), 15 (5.847l/paar), 4 (10.000l) ,9 (15.000l/kg), 11 (17.196l/kg), 2 (100.000l), 8 (200.000l)
Of nog: geef aan elke leerling een afbeelding van een product en laat ze fysiek een rij vormen van laag naar
hoog.
Boodschap: voor de meeste producten is heel veel (onzichtbaar/indirect) water nodig om ze te maken. Leg
dit verder uit aan de leerlingen aan de hand van onderstaande achtergrondinformatie.
| ALLES IS WATER |
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Achtergrond21
Onzichtbaar water of indirect water is de hoeveelheid water die gebruikt wordt om een product te maken,
de verborgen hoeveelheid water in een product. (Opdracht: noem 5 voorwerpen die er niet zouden zijn in dit
klaslokaal zonder water. Al snel zal blijken dat geen enkel product kan geproduceerd worden zonder water). Om
de hoeveelheid indirect water te berekenen van een product werd het concept “watervoetafdruk” gelanceerd.
Achter de berekening van de watervoetafdruk zit een wiskundige formule, die verfijnd werd door de universiteit
van Twente (met name door Arjen Hoekstra - Water Footprint Network - www.waterfootprint.org/).
De watervoetafdruk is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen,
met inbegrip van verwerking en transport. Bijvoorbeeld voor gewassen zoals katoen, koffie en veevoeders is het
de hoeveelheid water die nodig is voor de groei van de plant (neerslag en irrigatiewater), het verwerkingsproces
(bvb. wassen, verwerken, reinigen machines, verpakken) en het transport.
Door onze manier van consumeren gebruiken wij heel veel producten waar soms enorm veel water voor
gebruikt is, vaak ook in het Zuiden. Door producten uit het Zuiden te kopen, leggen we dus indirect ook beslag
op hun watervoorraad. Op zich is er niks mis met een plant of een teelt die veel (regen)water verbruikt tijdens
de groei, op voorwaarde dat de omgeving waarin hij groeit hier geen nadeel van ondervindt, m.a.w. wanneer
er in die regio evenveel wateraanvoer is (via bvb. regen) als er water wordt onttrokken door de plant. Maar dat
is niet altijd het geval, zeker niet in het Zuiden waar al veel waterschaarste is. Er treden dan problemen op met
de waterhuishouding, omdat de teelt van deze gewassen zoveel water opslorpt dat rivieren, meren of grondwaterlagen uitdrogen. En de mensen die in deze gebieden wonen, worden dan geconfronteerd met nog meer
problemen om aan drinkwater te geraken of hebben een tekort aan water voor de eigen voedselproductie.
Door verstandig te consumeren kan je dus heel wat extra water besparen, naast de besparing op je direct
watergebruik. Een paar tips voor de leerlingen:
• Minder vlees eten (zie methodiek 4.3)
• Lokale, biologische seizoensgroenten kopen
• Niet steeds elk jaar alles nieuw kopen (gsm, jeans)
• Biokatoen kopen.
Op die manier kan je al heel wat water besparen als individu. Bovendien hebben we als consument de macht
om aan te geven dat we de dingen anders willen, dat we bepaalde producten niet meer willen of net wel.
Hoe meer consumenten biokatoen kopen, hoe meer producenten en winkels hier zullen op inspelen. En er
is wel al degelijk een aanbod, ook naar jongeren toe (biokatoen in grote winkelketens, waterless jeans…).
Verandering is mogelijk. Kijk maar naar het aanbod veggieburgers dat op 10 jaar tijd spectaculair gestegen is,
ook in de gewone supermarkten.
Deze opdracht zal mogelijk heel wat bedenkingen en reacties oproepen bij de leerlingen. Daarom kan het
interessant zijn aansluitend een discussieopdracht rond oplossingen te maken (zie methodiek 5.1).

2 Meer info: www.watervoetafdruk.be
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4.2

Waterdagboek

Leerdoel: leerlingen kennen hun eigen gemiddeld waterverbruik per dag en kunnen enkele mogelijke
waterbesparende tips voor zichzelf opnoemen
Duur: 10 minuten
In de opdracht van het waterdagboek krijgen de leerlingen een idee van hun gemiddeld waterverbruik per
dag. Overloop in de klas het watergebruik van elkeen. (Opmerking: bij de berekening in het spel worden ook
een aantal indicatoren gevraagd die de leerlingen misschien niet altijd correct inschatten zoals bijvoorbeeld
hoe vaak per week de wasmachine draait, hoe vaak er met water gepoetst wordt. En een deel van hun
waterverbruik hebben ze misschien niet ingevuld, want zij doen misschien niet zelf de afwas. Dus het
gemiddelde zal bij veel leerlingen in realiteit een onderschatting zijn van het reëel watergebruik per dag).
Het gemiddelde directe watergebruik in Vlaanderen ligt tussen de 120 liter en 150 liter per dag. Zijn er
leerlingen die daar ver onder zitten? Of ver boven? En aan wat ligt dat dan?
Wat zijn mogelijke oplossingen om dit gemiddelde naar beneden te halen?
Laat de leerlingen een aantal oplossingen opsommen.
• Korte douche i.p.v. bad.
• Spaardoucheknop.
• Regenwaterrecuperatie voor toilet, wasmachine, planten, auto wassen.
• Koud water van douche opvangen en hergebruiken.
• Kraan dicht bij tandenpoetsen en handen wassen.
Wijs er de leerlingen wel op dat we het hier enkel hebben over het direct watergebruik. En dat we daarnaast elke
dag ook nog vele duizenden liters water indirect verbruiken (het onzichtbaar/virtueel water: zie methodiek 4.1).
Aansluitend bij deze oefening kan het interessant zijn om methodiek 5.1 (oplossingsroos) te maken zodat na
het opsommen van de oplossingen, leerlingen ook in discussie kunnen gaan over wat ze zelf zinvol en haalbaar
vinden en wat niet.

4.3

Darts

Leerdoel: leerlingen kunnen het begrip ‘waterzuinige maaltijd’ verklaren en kunnen met eigen woorden
uitleggen waarom het zinvol is om af en toe te kiezen voor een maaltijd zonder vlees
Duur: 5 minuten
Hou een nabespreking met de leerlingen waarin je meer uitleg geeft over een waterzuinige maaltijd : een
maaltijd waarbij je producten gebruikt met een zo laag mogelijke watervoetafdruk (zie methodiek 4.1).
De beste tips om een zo waterzuinig mogelijke maaltijd samen te stellen zijn:
• Zonder vlees.
• Met biologische, lokale seizoensgroenten.
Vlees is een echte waterslokop. Voor 1 kg rundvlees is 15.000 liter water nodig. Daarbij wordt het water
meegerekend dat de koe drinkt, maar vooral ook de neerslag en irrigatie voor de weide en de gewassen die
uiteindelijk als veevoeder worden gebruikt, het schoonmaken van de stallen, het water dat gebruikt wordt in
het slachthuis, dat nodig is voor het aanmaken van de verpakking en om het transport mogelijk te maken.
In de biologische landbouw wordt bewuster omgesprongen met water voor irrigatie en worden er veel minder
meststoffen en pesticiden gebruikt, die anders in de grond terecht komen en het grondwater vervuilen.
Seizoensgroenten (die in het ‘juiste’ seizoen groeien) vragen ook minder extra water (bijvoorbeeld geen extra
verdamping doordat ze anders in serres moeten staan).
De boodschap is: als je al één keer in de week dat stukje vlees laat liggen, bespaar je al heel wat water (en zorg
je in één klap ook voor heel wat minder uitstoot van broeikasgassen). Laat je leerlingen kennis maken met het
initiatief “Donderdag Veggiedag”, een initiatief van EVA vzw, dat ondertussen door heel wat steden, organisaties
en verenigingen werd opgenomen. Zie: www.donderdagveggiedag.be
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5. Aanvullende opdrachten
Hieronder staan een aantal extra uitbreidingsopdrachten. Via deze opdrachten kan je de kennis van de
leerlingen rond de waterproblematiek verdiepen en hen aanzetten zich duurzaam te gedragen.

5.1

Discussie opdrachten

Leerdoel: leerlingen spreken zich uit over oplossingen die voor hen haalbaar en zinvol zijn
Duur : 20 minuten per methodiek
Om een discussie te stimuleren stellen we 3 verschillende methodieken voor.

❶Oplossingenroos

Laat de leerlingen eerst zelf een aantal oplossingen opnoemen (zie ook methodiek 4.1 en 4.2). Vraag hen ook
welke oplossing ze zelf hadden neergeschreven op de post-it op het einde van het spel. Schrijf alle oplossingen
neer op het bord. Kies er dan een aantal uit.
Teken in het midden van de klas op de grond in krijt (of met witte tape) een kruis : de oplossingenroos.
Bedoeling is dat de leerlingen zich rond de roos gaan positioneren. Kies een oplossing uit: vinden de leerlingen
die voor zichzelf gemakkelijk of moeilijk om door te voeren? En zal het volgens hen weinig of veel impact
hebben als ze die oplossing zelf doen?
gemakkelijk
weinig impact				

veel impact
moeilijk

Op deze manier moeten leerlingen nadenken over hun eigen gedrag. Welke inspanning zijn ze bereid te doen?
Geloven ze dat een actie van een individu impact heeft of enkel als er een grote groep mensen tot actie over gaat?
Bijvragen voor verdere discussie:
• Welke oplossingen lijken jullie gemakkelijk of moeilijk? Hoe komt dit?
Moet je hiervoor opofferingen doen / afstand doen van bepaalde zaken?
• Welke maatregelen nemen jullie al? Vragen deze veel inspanning?
• Welke acties deden jullie nog niet maar zouden jullie nu wel doen? Waarom?
• Welke maatregelen hebben volgens jullie een grote invloed / een kleine invloed? Vragen deze veel
inspanning?
• Vind je van jezelf dat je al genoeg doet om waterverspilling tegen te gaan?
• Zou je meer kunnen doen? Zouden jullie een extra inspanning kunnen doen als jullie weten dat jullie
klasgenoten deze ook doen? Voor welke actie zouden jullie met de klas/school extra inspanningen willen
doen? Kunnen we meer doen in groep?
• Alle oplossingen die aan bod kwamen, zijn individuele oplossingen. Wie moet allemaal nog zijn steentje
bijdragen? En wat zal het meeste effect hebben?

❷ Stellingenspel

Een andere manier om een discussie te stimuleren is het stellingenspel. Zijn de leerlingen het eens of oneens
met de volgende uitspraken? Verdeel de klas in twee. Teken hiervoor eventueel een scheidingslijn op de grond
met krijt of tape. Leerlingen die het eens zijn met de stelling gaan aan de ene kant van de lijn staan, leerlingen
die het oneens zijn aan de andere kant. Als de leerlingen een positie hebben ingenomen, vraag je aan de
leerlingen om te motiveren waarom ze een bepaalde kant hebben gekozen. Geef hen de mogelijkheid om hun
keuze te nuanceren. Als ze door een argument van een andere leerling van mening veranderen, mogen ze zich
nog verplaatsen.
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Stelling 1:

We zouden beter iets doen aan de armoede in de wereld, dan ons bezig te houden met de
waterproblematiek.

Stelling 2:

Het heeft geen zin dat wij iets doen als grote bedrijven toch maar water blijven verspillen en
vervuilen.

Stelling 3:

Als niemand vlees eet, is het waterprobleem opgelost.

Stelling 4:

Het heeft geen nut om thuis of op school water te besparen. Alleen de overheid kan echt iets
doen.

Volgende uitspraken van jongeren kunnen eveneens gebruikt worden. Zijn de jongeren het eens of niet eens
met deze uitspraken?
Uitspraak 1: “Als je jong bent, is het normaal dat je je niet te veel zorgen wil maken over water in de wereld
omdat je al andere dingen aan je hoofd hebt (zoals school, vrienden, feesten, enz.)”
Uitspraak 2: “Alle kleine beetjes helpen. Ook als je gewoon eens een dag geen douche neemt, is dat al goed.”
Uitspraak 3: “Water is de belangrijkste en eerste levensbron voor iedereen.”
Uitspraak 4: “Een waterreservoir is niet de oplossing voor de waterproblematiek.”

❸ “Wat als” – vragen

In het spel werd binnen elk hoofdstuk een “Wat als …?” vraag getoond.
De bedoeling van deze vragen was de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelen tijdens het spel.
Deze vragen kunnen in een nabespreking ook gebruikt worden om een discussie op te starten:
• “Wat als we in 2025 met 9 miljard mensen zijn? Gaan mensen dan vechten om aan water te geraken?”
• “Wat als we geen rekening houden met de klimaatverandering? Hoe zou onze aarde er dan over 50 jaar
uitzien? Hoe zouden we dan omgaan met water?”
• “Wat als iedereen vegetariër wordt, is dan het waterprobleem opgelost?”

Afbeelding 1:
Biokatoen

Afbeelding 2:
Biogarantie

Afbeelding 3:
Biokatoen

Afbeelding 4:
Biogarantie EU

Afbeelding 5:
Gewoon katoen

Afbeelding 6:
Waterless jeans van Levi’s

| ALLES IS WATER |
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5.2

Worldmapper

Leerdoel: leerlingen kunnen cartogrammen opzoeken en interpreteren
In Alles is water zit een opdracht waarbij kaarten van worldmapper met elkaar worden vergeleken. Naast een
referentiekaart, wordt een kaart getoond waarop de aanwezigheid van zoet water wordt weergegeven.
Op een andere kaart het watergebruik wereldwijd.
Deze vervormde wereldkaarten worden een cartogram genoemd. Met behulp van dit soort kaarten kunnen we
inzien hoe ons leven zich verhoudt tot dat van de meer dan 7 miljard andere wereldbewoners.
Op www.worldmapper.org zijn extra cartogrammen beschikbaar, ook rond andere thema’s die met water gelinkt
zijn (bvb. de ecologische voetafdruk, droogte, storm, extreme temperaturen, overstromingen, welvaart, enz.).
Je kan deze kaarten gebruiken om leerlingen andere zoekopdrachten mee te geven.
Mogelijke zoekopdrachten: Is er in België veel of weinig zoet water beschikbaar? In welke gebieden in de wereld
is het meeste water beschikbaar? Welke landen zijn de grootste watergebruikers? Hoe zou dat komen?
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5.3

Waterdagboek

Leerdoel: leerlingen kunnen bewust met water omgaan
Duur: deze opdracht loopt over meerdere dagen
Laat leerlingen een waterdagboek bijhouden. Ze moeten gedurende een week bijhouden wanneer ze water
gebruiken en een inschatting maken van de hoeveelheid. Na een week bespreek je de resultaten in de
klas. Hoeveel was het gemiddelde gebruik per dag? Hebben ze een realistische inschatting gemaakt van de
hoeveelheid? Hoe kan je op dit watergebruik gaan besparen?
Nadien kan je dezelfde oefening herhalen. Maar deze tweede week letten de leerlingen bewust op hun
watergebruik. Zal hun watergebruik na een week aanzienlijk verminderd zijn? Was het moeilijk om deze
inspanning te doen? Had het zin? Hou een klassikale nabespreking.

5.4

Duurzaam shoppen

Leerdoel: leerlingen kunnen duurzame kledij van niet-duurzame kledij onderscheiden
In het spel wordt in de opdracht De Witte raaf gesproken over biokatoen. Bedoeling van de oefening was aan
te tonen dat je op het zicht het verschil niet ziet tussen een gewone jeans of een jeans gemaakt van biokatoen.
Nochtans is biokatoen veel beter voor het milieu, want er wordt veel minder water gebruikt om het katoen te
laten groeien en minder water vervuild tijdens het productieproces.
Biokatoen vind je in meer en meer winkels, ook waar jongeren gaan shoppen. En de waterzuinige jeans zijn
vaak echt niet duurder dan een gewone jeans.
Andere waterzuinige alternatieven zijn bijvoorbeeld hennep, bamboe, lyocel (op basis van houtpulp),
gerecycleerde jeans, tweedehandskleren. Zo heeft H&M nu jeans gemaakt van gerecycleerde oude jeans, G-Star
brengt een nieuwe lijn uit Raw waarvan de denim gemaakt is van gerecycleerd plastiek. Of in de Mud-store kan
je een jeans leasen i.p.v. kopen (dus als hij kapot is wordt hij hersteld, of gerecycleerd tot een nieuwe).
Om jongeren het rijke aanbod te leren kennen en een aantal vooroordelen te doorprikken, kan je de leerlingen
laten shoppen.
• Laat hen online 5 waterzuinige broeken zoeken en de prijs vergelijken met een klassieke jeans.
• Laat hen op stap gaan in de stad en 5 selfies maken met een waterzuinig jeans of T-shirt die ze in de
winkels waar ze anders ook gaan shoppen gevonden hebben.
• Laat hen uit onderstaande logo’s het logo halen dat niet aanduidt dat er zuinig werd omgesprongen
met water. (antwoord: Afb. 5)

5.5

Waterzuinige maaltijd koken

Leerdoel: leerlingen kunnen een waterzuinige maaltijd samenstellen
Duur: 3 lesuren
Kook met de hele klas een zo waterzuinig mogelijke maaltijd.
Je kan eerst nog even terugkomen op het darts spel dat ze gespeeld hebben (methodiek 4.3). Laat de leerlingen
daarna inkopen doen en een zo waterzuinig mogelijke maaltijd klaarmaken. Via http://waterfootprint.
org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/ kunnen de leerlingen van verschillende producten de
watervoetafdruk terugvinden.

| ALLES IS WATER |
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6. En… actie!
De workshop Alles is water is maar een begin. De workshop bood de leerlingen nieuwe inzichten rond
wateruitdagingen hier en in het Zuiden. Er werden ook reeds waterbesparende alternatieven aangereikt.
Maar opdat leerlingen zich daadwerkelijk zouden engageren tot duurzaam watergedrag, is het belangrijk
om de leerlingen een aantal zaken ook effectief zelf te laten onderzoeken en beleven. Brainstorm met de
leerlingen over welk initiatief ze willen nemen en maak er een klasproject van. Ter inspiratie vind je hieronder
al enkele ideeën van mogelijke acties of activiteiten.
• Organiseer een sensibiliserende actie op school: waterbar, waterquiz, tentoonstelling
• Organiseer een filmvoorstelling rond het thema water: nodig leerlingen, leerkrachten, directie, ouders en
buren van de school uit
• Plan een bezoek aan een biologische hoeve/boerderij en kom te weten hoe er duurzaam met water
wordt omgesprongen en wat je ook thuis of op school zou kunnen toepassen
• Introduceer een veggiedag op school
• Werk een water/klimaatvriendelijke reis uit
• Werk een geleid bezoek uit langs belangrijke waterpunten in de schoolomgeving of in de gemeente
• Breng de watersystemen van de school in kaart en werk waterbesparende alternatieven uit (spaarzame
kranen en wc-spoelbakken, spaardouchekoppen, droge toiletten...)
• Ontwerp een woning die kan gebruikt worden in het Zuiden in gebieden waar het vaak overstroomt
• Regel een bezoek bij een bedrijf in de buurt met een duurzaam imago en bereid een interview voor met
de bedrijfsleider
• Ontwerp en creëer een groendak, groengevel of een regentuin voor de school
• Organiseer een modeshow met duurzame kledij: ga op zoek naar tweedehands winkels in de buurt of
winkels met duurzame kledij die willen meewerken en leg de bezoekers aan de modeshow uit wat dit
alles met water te maken heeft
• Onderzoek welke milieuvriendelijke verzorgingsproducten er bestaan en welk label deze dragen… Breng
in kaart welke vervuilende producten al te vaak in ons afvalwater terecht komen (cfr. microplastics in
scrubs en cosmetica…)
• Maak een stripverhaal over water
• Plan een bezoek aan een waterzuiveringstation en breng de uitdagingen rond het zuiveren van water in
kaart.
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Bijlage
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≈ Wij wensen jullie veel succes en plezier met de workshop!
Laat ons gerust weten hoe de workshop verlopen is in jouw klas
via een e-mail naar allesiswater@gmail.com
Bedankt!

| Op zoek naar extra
lesideeën rond water?
In deze handleiding hebben we een aantal suggesties gegeven om een
nabespreking van het spel Alles is water op te bouwen.
Protos en Solidagro hebben nog een uitgebreider aanbod van lespakketten rond
water waarin je bijkomende inspiratie kan vinden.
www.protos-educatief.be
www.solidagro.be
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