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Eindtermen:

Ontwerpen en onderzoeken: Watertoren

Watertoren- ontwerp- en onderzoeksbundel voor de leerkracht

STEM

'Techniek als fundering'

De leerlingen kunnen:
- 1.1 ... gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op 
  een systematische wijze noteren;
- 1.2 ... onder begeleiding, minstens 1 natuurlijk verschijnsel dat ze 
  waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese;
- 2.6 ... illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op 
  kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
- 2.12 ... keuzes maken bij het gebruiken of realiseren van een 
  technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten
  en met de beschikbare hulpmiddelen;
- 2.14 ... werkwijzen en technische systemen vergelijken en over 
  beide een oordeel formuleren aan de hand van criteria;
- 2.17 ...  illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. 

Materialen:
Lijmklemmen, waterpas, plakband, lijmstift, touw (+ schaar), flesje, blikje, bekertje, spatels, wasknijpers, vouwmeter, 
schroevendraaier, pasdarm, schroeven, hamer, nagels, houten steunvoeten, korte en lange latten en setjes “Z-in-1”

S/natuur  T/techniek-engineering  M/wiskunde

Toepassingsgebied energie  biochemie  transport  ict/communicatie  constructie



2

1. behoefte

2. ontwerpen

De kinderen hebben vooraf reeds geëxperimenteerd met de te onderzoeken materialen en gereedschappen.
Enkel de pasdarm zal hier nieuw aangereikt worden. Probeer hier vooraf enige aandacht aan te schenken. (Waarvoor gebruikte 
men de pasdarm? Hoe werkt dit? Welke gereedschappen/toestellen gebruikt men hier tegenwoordig voor?) Dit kan klassikaal 
gebeuren (eventueel met een mindmap).

Stilstaan bij de criteria en visualiseren
 
Hoe moet onze watertoren er uit zien?
 - We maken gebruik van houten latten;
 - Om deze latten stevig aan elkaar vast te maken, maken we gebruik van lijmklemmen e.a. bevestigingsmiddelen;
 - Welke extra materialen en gereedschappen hebben we nodig?
 - Hoe kunnen we een veilig ontwerp maken?

Stilstaan bij de beschikbare materialen en gereedschappen

Laat de kinderen eventueel opzoekwerk verrichten om tot een geschikt ontwerp te komen. Dit kan door hen gebruik te
laten maken van diverse opzoekmedia of a.h.v. een gerichte vooropdracht.

Watertoren- ontwerp- en onderzoeksbundel voor de leerkracht

VERWONDEREN

De inleiding kan gelinkt worden aan het groter wordend probleem van drinkwatertekorten, hoe dit alles in zijn werk gaat, 
wat de oorzaken hier van zijn en hoe deze problematiek eventueel aangepakt kan worden,... Uiteindelijk kan er gestuurd 
worden richting de “watertoren”. Dit kan gekoppeld worden aan WO-Natuur. Een bezoekje aan een watertoren of diverse 
filmpjes/foto’s kunnen als leidraad dienen, evenals een eventuele “vooropdracht” binnen dit thema.

De kinderen worden uitgenodigd om een watertoren te bouwen. Hier zal een uitgebreid 
onderzoek van “COMMUNICERENDE VATEN” aan vooraf gaan.
 
Niet zomaar een watertoren, deze moet voldoen aan een aantal criteria/eisen:
- Het water uit de watertoren moet naar een huis gebracht worden;
- De constructie moet waterpas gemaakt worden;
- Men moet rekening houden met de “veiligheid” en “netjes werken” (zonder te knoeien!). 
  Spendeer hier extra tijd aan binnen een klasleergesprek. 
  Eventueel klassikaal “veiligheidsvoorschriften” vastleggen waar de watertoren aan moet voldoen.

Er zijn ook aanvullende leerlingenfiches terug te vinden m.b.t. de “WERKING VAN DE PASDARM” en 
“EXTRA OPDRACHTEN”. 



ontwerp hier de watertoren
* Dit kan ook een moodboard zijn, waarop de leerling de materialen kleeft   die hij/zij zal gebruiken. De leerling kan ook d.m.v. prenten het ontwerp   visualiseren.
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3. maken

4. in gebruik nemen

Laat de kinderen hun watertoren testen. Je kan eventueel aan de kinderen vragen hoe ze zelf hun constructie kunnnen 
testen. 

Men moet steeds rekening houden met de criteria. Laat de kinderen vooraf 
een hypothese stellen: “Wat denk je? Zal de watertoren het water naar de 
woning kunnen brengen? Is de constructie stevig en veilig gebouwd?”

Maak je prototype rekening houdend met de criteria.

De leraar stelt onderstaande vragen:
- Is het gelukt om het water vanuit de watertoren naar ons huis te brengen?
- Is de constructie waterpas gemaakt?
- Hebben we deze opdracht op een veilige manier en zonder al te veel te knoeien 
kunnen uitvoeren?

Indien het niet werkt, dit onderzoeken en eventueel verbeteren.

5. evalueren
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