
Onderzoeken: water zuiveren

Eindtermen:

Materialen:

De leerlingen kunnen…
 - 1.1 … gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren; 
- 1.14 … van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen; 
- 2.13 … een eenvoudige werktekening stap voor stap uitvoeren;
- 2.18 … aan de hand van voorbeelden uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen
nuttig kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

PET-fles, wattenbollen, koffiefilter, slootwater, kiezelsteentjes, zand,
handdoeken, carbomix (geplette steenkool-super fijn), keien
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'experimenteren met biochemie'

LESFICHE

1Water zuiveren - onderzoeksbundel voor de leerkracht
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VERWONDEREN

Wist je dat...
400.000 Vlaamse woningen nog niet zijn aangesloten op de riolering?

Vlaanderen kent de laatste jaren vaak periodes van extreem droog weer. Telkens wordt dan de beschikbaarheid van water in 
vraag gesteld. Optimaal gebruik maken van de verschillende beschikbare waterbronnen, zal alsmaar belangrijker worden. Zo 
zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron: het gezuiverd afvalwater dat normaal gezien na de zuivering terug 
in een waterloop stroomt.



Vuil water
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1. verkennen

2. onderzoek opzetten

Start een onderwijsleergesprek, of laat leerlingen een mindmap aanmaken over afvalwater. 
Laat ze een antwoord (op)zoeken op onderstaande vraagjes: ‘Wat weten we al over afvalwater?, Waar komt het vandaan? 
Waar gaat het naartoe?’.

Laat de leerlingen nadenken over de volgorde van het materiaal en vorm een hypothesevraag.

Sta zeker stil bij de drinkbaarheid van het water, het is niet de bedoeling dat dit water kan gebruikt worden als drinkwater.
Er kunnen namelijk nog steeds onzuiverheden in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Laat leerlingen hun proefstelling maken, hiervoor heb je 
een PET-fles nodig 1.5L en een beker. Laat de leerlingen
de bodem van de PET-fles verwijderen door middel van
een schaar. 

De leerlingen denken eerst na over de werkwijze van 
het onderzoek. Welk materiaal gaan ze eerst in de 
omgekeerde PET-fles doen, wat volgt er en waarmee 
sluiten ze af. 
Leerlingen mogen slechts 3 materialen kiezen.
Watten of koffiefilter niet inbegrepen.



3. onderzoek uitvoeren

4. waarnemingen noteren

Leerlingen noteren hun waarnemingen. Laat leerlingen gericht kijken en noteren welke opstelling het zuiverste water geeft?

5. besluit formuleren

Presenteren

De leerlingen formuleren een besluit uitgaande van hun waarnemingen. 
Wat kunnen we besluiten? Is dit water drinkbaar?

https://vimeo.com/channels/ottbiochemie/488465021 

De leerlingen presenteren hun bevindingen of vergelijken de resultaten met elkaar en bespreken hun werkwijzen.
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Laat de leerlingen in groep de opstelling die ze getekend hebben uitvoeren. Indien het resultaat niet zuiver genoeg is, 
kunnen ze nog een andere opstelling uit proberen.


