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1 Inleiding 

Aangezien er op school veel water wordt gebruikt en (on)bewust ook wordt verspild, kunnen we in 
het kader van de recyclageschool het water ‘zuiveren’. 

1.1 Algemene aanpak  

Je kan je klas best indelen in verschillende kleinere groepjes van ongeveer vier à vijf leerlingen. Zo 
heeft iedere leerling evenveel inbrengmogelijkheden en zeggenschap in de groep om zo allemaal 
uit te bloeien binnen het STEM-project. Zodoende dat ze hun creativiteit en talenten verder 
kunnen ontwikkelen.  

Je kan de hele klas laten werken rond deze projectbundel of je kiest ervoor, als dappere leerkracht, 
om elk groepje met een andere bundel kennis te laten maken. De verschillende groepen kunnen 
hierbij van elkaar leren. Maar let op dat je elke les voldoende kennis en achtergrond mee naar de 
les neemt, want je weet niet op voorhand met welke ideeën leerlingen worstelen.  

1.2 Doelstellingen  

Het onderdeel ‘Doelstellingen’ wordt aangegeven met een donkere blauwe kleur. Bovendien heeft 
het een tweezijdige functie. Enerzijds de algemene doelstellingen, anderzijds de specifieke.  

De algemene doelstellingen zijn overkoepelend met alle projectbundels. De specifieke 
doelstellingen zijn exclusief betrokken tot deze bundel. 

Algemene doelstellingen: 
 AD1: De leerlingen herkennen en begrijpen een maatschappelijk probleem 
 AD2: De leerlingen kunnen plan opstellen om een aangereikt probleem op te lossen 
 AD3: De leerlingen kunnen een / hun eigen plan van aanpak uitvoeren en bijsturen waar 

nodig 
 AD4: De leerlingen kunnen reflecteren over hun aanpak 

 
 AD 5: De leerlingen kunnen samenwerken in groep. 
 AD 6: De leerlingen kunnen opzoekwerk verrichten en hierover rapporteren 
 AD 7: De leerlingen zijn bereid om zelfstandig ontbrekende informatie te verzamelen 

 
 AD 8: De leerlingen herkennen binnen een vak aspecten van andere vakken. 
 AD 9: De leerlingen begrijpen dat het oplossen van een probleem de inbreng van meerdere 

disciplines vereist. 

Specifieke doelstellingen: 
 SD 1: De leerlingen kunnen manieren bedenken om water te hergebruiken. 
 SD 2: De leerlingen kunnen zelf een techniek bedenken om water te zuiveren tot helder 

water. 

1.3 Didactische aanpak  

Het onderdeel ‘Didactische aanpak’ wordt aangegeven met een licht blauwe kleur. Het omvat 
enerzijds de evaluatie, anderzijds de aanpak van een STEM-les.  
 

Evaluatie:  
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Als leerkracht kan je de leerlingen op verschillende manieren evalueren. Enerzijds door middel van 
evaluaties aan de hand van attitudes. Deze attitudemetingen zijn gebundeld in de 
hoofdhandleiding. Je kan de leerlingen hierbij ook een zelfevaluatie laten uitvoeren. 
 
Anderzijds is procesevaluatie eveneens een belangrijk gegeven. Hierbij worden de doelstellingen, 
het resultaat, het proces dat de leerlingen doorlopen hebben, verslagen, presentaties… 
geëvalueerd. Hierover ook meer uitleg in de hoofdhandleiding. 
 
Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van enkele programma’s die in de hoofdbundel 
vermeld staan. 
 
Aanpak:  
Zoals reeds aangegeven kan je de leerlingen in kleine groepjes van ongeveer vier à vijf leerlingen. 
Dit in een klaslokaal waar veel plaats is voor hun opstellingen en/of waar de leerlingen zich 
eventueel kunnen verspreiden in eilandjes.  
Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het nodige materiaal, zoals Ipads, proefbenodigdheden, 
bundels …. Of je kan natuurlijk ook de leerlingen de opdracht geven om  benodigdheden zelf mee 
te brengen, zodat ze aan de slag kunnen met het uitvoeren van hun proef.    

1.4 ICT 

Het onderdeel ‘ICT’ wordt aangegeven met een gele kleur.  
Hierbij wordt verzocht de leerlingen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van PC’s/Ipads. Dit 
bij het verrichten van het nodige opzoekwerk. Zo ook bij het verfijnen van hun opstelling en het 
maken van het verslag.  
Heeft de school deze middelen niet, dan kan je als leerkracht het opzoekwerk als huistaak 
meegeven.  

1.5 Wetenschappelijke methode    

Het onderdeel ‘Wetenschappelijke methode’ wordt aangegeven met een rode kleur. 
Bij dit onderdeel wordt verwacht dat verslagen van de uitgewerkte proefjes volgens de hulpkaart 
worden gemaakt. Deze hulpkaart bevindt zich bij deze projectbundel. Het is aan de leerkracht om 
de verschillende stappen samen met de leerlingen te overlopen, zodat ze perfect zelfstandig aan de 
slag kunnen.  

1.6 Weetjes    

Het onderdeel ‘Weetjes’ wordt aangegeven met een paarse kleur.  
Deze weetjes kan je als leerkracht meegeven aan de leerlingen. Het is een leuke insteek over het 
onderwerp dat je behandelt.  

1.7 Planning   

Het onderdeel ‘Planning’ wordt aangegeven met een groene kleur. 
Het weergeeft enkele tips om rekening te kunnen houden met de tijdsindeling. Ook zijn er enkele 
tips die je kan gebruiken voor leerlingen die sneller klaar zijn. De gehele bundel zou in ongeveer 10 
lestijden gezien moeten zijn. 

1.8 Tips  

Het onderdeel ‘Tips’ wordt aangegeven met een oranje kleur.  
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Handige tricks worden kenbaar gemaakt bij de verschillende proefonderdelen. Deze hebben we 
stapsgewijs ondervonden.  Ze kunnen meegegeven worden aan de leerlingen als er problemen 
opduiken.  

1.9 Kostenplaatje 

Het onderdeel ‘Kostenplaatje’ wordt aangegeven met een roze kleur. 
Als je als leerkracht in jouw school enkele aankopen wilt verrichten, dan vind je de prijs en de 
verkoopplaats terug verder in deze bundel. Wij hebben wel zelf steeds gewerkt met 
afvalproducten, aangezien de titel van het project de ‘recyclageschool’ is. 
 

1.10 STEM-domeinen 

Het onderdeel ‘STEM-domeinen’ wordt aangegeven met een lichtgrijze kleur. 
Hierbij kan je tijdens welk vak de leerlingen de leerstof onderbouwd krijgen, zoals biologie, chemie, 
fysica, wiskunde… 

1.11 Begrippen 

Onder de rubriek ‘mogelijke opties’ staan woorden vetter gedrukt. Deze begrippen worden 
uitgelegd via een hyperlink. De leerkracht wordt vervolgens doorverwezen naar de website: 
www.stemleerkracht.be.  

http://www.stemleerkracht.be/
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2 Hoe kunnen we afvalwater zuiveren? 

Zoek verschillende manieren om het water dat de leerkracht heeft getoond te zuiveren.  

Als leerkracht kan je een grote maatbeker met afvalwater vooraan in het lokaal plaatsen en 
aangeven dat dat water op het einde van de rit helder moet uitzien.  
De leerlingen maken een verslag over de verschillende technieken die ze bekomen door hun 
opzoekwerk. De leerlingen houden ook een bronnenlijst bij. 
Je kan er als leerkracht ook voor kiezen om eerst een kort klasgesprek te houden over de 
mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om het water te zuiveren. 
Je kan deze opdracht als huistaak geven of je laat de leerlingen tijdens de les werken. Bovendien 
kan je als leerkracht zelf beslissen hoeveel lestijden je de leerlingen hieraan laat werken. Als je 
eerst nog een klasgesprek houdt, neemt dit meer tijd in beslag. 
Ze gebruik maken van het internet en andere bronnen zoals boeken. Ipads tijdens in het lokaal 
kunnen enorm handig zijn voor de leerlingen. Zo kunnen ze snel informatie opzoeken. Belet wel 
dat de leerlingen op niet gerelateerde sites aan het werk gaan.  
Doelstellingen: AD 1, AD 2, AD 5,  AD 6, AD 7, AD8,  AD9, SD1 
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3 Hoe kunnen we een model ontwerpen om 
afvalwater te zuiveren tot helder water? 

Bouw nu zelf samen met je groep een manier om afvalwater te zuiveren tot helder uitziend water. 
Let op: daarom is het water nog niet drinkbaar.   
Maak tevens een verslag waarin je gebruik maakt van de wetenschappelijke methode (zie 
hulpkaart) en houdt alle bronnen steeds bij. 

De leerlingen kiezen een van bovenstaande manieren, eventueel maken ze er een mix van, om 
zelf te bouwen.  Het verslag wordt geëvalueerd, maar ook het proces wordt bekeken. De 
leerlingen kunnen namelijk tijdens een van de laatste lestijden een presentatie, Prezi … aan 
elkaar geven. Als leerkracht kan je ook best subtiel aangeven dat helder water doorzichtig is. 
Maar is doorschijnend hetzelfde? 
Je kan je leerlingen  de volgende soorten water geven: beekwater, poelwater, regenwater uit een 
regenton… Deze proef is slechts een voorbeeld. De leerlingen kunnen eveneens op andere 
ideeën komen die tot hetzelfde resultaat leiden. Wij zelf maken gebruik van beekwater. 
De leerlingen maken het verslag aan de hand van de wetenschappelijke methode op de 
hulpkaart, bijgevoegd aan de bundel.  
Ze mogen gebruik maken van het internet en andere bronnen zoals boeken. 
Dit onderdeel van de bundel kan meerdere lestijden in beslag nemen. Als leerkracht heb je hier 
de controle over.  
Doelstellingen: AD 1, AD 2, AD 3, AD 4, AD 5, AD 6, AD 7, AD 8, AD 9, SD 1, SD 2 

3.1 Mogelijke voorstellen 

De leerlingen kunnen verschillende methodes uitwerken. Hieronder is een schets weergeven van 
de mogelijke ideeën. De leerlingen kunnen altijd nog andere voorstellen uitwerken. De 
leerkracht mag creatieve ideeën van de leerlingen niet beïnvloeden, maar de voorstellen moeten 
natuurlijk realistisch blijven.  
Onderstaande voorstellen bieden slechts een houvast voor de leerkracht.  
Als leerlingen snel klaar zijn en een goed resultaat bekomen, dan kan je hen nog een ander stuk 
laten uitwerken van deze mogelijke opties. 

De begrippen die vetgedrukt staan worden verder uitgelegd op de site: www.stemleerkracht.be  

 Watertransport (fysica)  
 Decanteren/afgieten (chemie) 
 Filtreren van het afvalwater met behulp van een (zelfgemaakte) trechter (techniek) 

o Filtreren met zand (chemie – fysica – techniek) 
 Filtreren met zand a.d.h.v. korrelgrootte. 

 Puinzand 

 Rijnzand 

 Fijn zand 

 Kiezelgur 

 Boszand 

 Breukerszand  

 Geel tussenzand  

 Bruin zand 

 Maaszand  

 Granietzand  

 Mettetzand 

 Nat zand  

http://www.stemleerkracht.be/
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o Filtreren met vezels (chemie – fysica – techniek) 
 Filtreren met vezels a.d.h.v. poriegrootte 

 Glaswol 

 Watten 

 Papier: toiletpapier, keukenrol, zakdoekjes 

 Filtreerpapier 

 Mos 
 Koken / destilleren (chemie – fysica) 
 Is water doorzichtig of doorschijnend? (fysica) 
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4 Uitwerking van enkele mogelijke opties 

Doorheen deze bundel hebben we enkele onderzoekjes helemaal uitgeschreven. Als leerkracht 
ben je niet verplicht deze allemaal te laten uitwerken door de leerlingen. Andere opties en 
denkpistes mogen ook getest worden. Dit biedt je als leerkracht een reeks van mogelijke opties 
om jouw achtergrond te versterken. 
Tip: Je kan als leerkracht ook een koffer maken waarin je een heleboel materiaal voorziet. Dan 
moeten je leerlingen geen onnodige kosten maken en heb je meteen al het nodige materiaal in je 
klas. 
 

4.1 Watertransport  

 

 

Stap 1:  
Men gaat blazen op het rietje dat zich niet in 
het water bevindt. Men gaat zo druk zetten 
op het water dat zich in de erlenmeyer 
bevindt. 
 
Stap 2: 
De druk in het water gaat oplopen. Het water 
gaat zich beginnen te verplaatsen in het lange 
rietje en zo omhoog stijgen in de darm. 
 
Stap 3: 
Het water gaat stijgen in de darm tot aan het 
bovenste rietje. 
 
Stap 4: 
Het water komt in het rietje terecht en zal 
onder de invloed van de druk en de 
zwaartekracht in de hogerop geplaatste 
erlenmeyer terecht komen. 
 

 

4.2 Decanteren/afgieten 

Nodige materiaal: 
 

- bekerglazen 
- roerstaaf 

 
Werkwijze:  
 
Stap 1:  
Neem een maatbeker met het afvalwater. 
 
Stap 2: 
De scheidingstechniek decanteren is gebaseerd op het verschil in 
massadichtheid. Je kan aan de hand van een roerstaaf een mengsel 
bestaande uit een vloeibare stof en vaste deeltjes scheiden. Houd de 
(roer)staaf zoals op onderstaand voorbeeld en giet het beekwater 

Stap 1: 



 

Pagina 14  Titel 
 

over in een nieuw bekerglas. 

  
 
Stap 3: 
Neem waar wat er is gebeurd.  
In ons geval zijn er nog zwevende vaste deeltjes aanwezig in het 
eindproduct. (zie foto) 
 
Conclusie: 
Deze methode is minder doeltreffend. Het is niet zo dat je afvalwater 
meteen helder is na het uitvoeren van deze scheidingstechniek. Wel 
is deze stap een goede manier om de grote vaste stukken/deeltjes te 
scheiden van de  vloeistof. 
 
Tip: Laat het afvalwater een tijdje staan zodat de vaste deeltjes 
kunnen bezinken naar de bodem. Je kan deze scheidingstechniek 
ook meerdere malen toepassen om helderder water te verkrijgen. 
 

 

Stap 3: 

 

 
In de eerste graad worden de verschillende scheidingstechnieken niet systematisch en uitvoerig 
besproken tijdens de lessen natuurwetenschappen. Wel leren de leerlingen een mengsel 
scheiden aan de hand van eenvoudige technieken. 
Als leerlingen starten met deze scheidingstechniek, dan zien ze dat hun eindproduct nog steeds 
niet helder is. Je kan als leerkracht de leerlingen aansturen een andere methode te zoeken. 
Dit onderdeel neemt niet veel tijd in beslag (ongeveer 10 minuten). 

 

4.3 Filtreren van het afvalwater met behulp van een (zelfgemaakte) 
trechter 

4.3.1 Filtreren met zand aan de hand van korrelgrootte  

Zo kan je de leerlingen zelf zand laten meebrengen, de leerlingen aanmoedigen om bedrijven op 
te zoeken/te contacteren i.v.m. het zand.  
Je kan als leerkracht bovendien ook een koffer maken waarin je een heleboel materiaal voorziet. 
Dan moeten je leerlingen geen onnodige kosten maken en heb je meteen al het nodige materiaal 
in je klas. 
Als leerkracht kan je de leerlingen aansturen om een onderzoek te starten welke zandsoorten 
het meeste doeltreffend zijn. 
Dit onderdeel van de bundel kan meerdere lestijden in beslag nemen. Als leerkracht heb je hier 
de controle over. 
 
Voor we van start gaan met alle het testen van de verschillende zandsoorten gaan we eerst tonen 
hoe je een gemakkelijke opstelling kan maken aan de hand van PET-flessen.  
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Dit is slechts een mogelijke opstelling. De leerlingen kunnen andere ideeën hebben en een 
andere opstelling, maar toch hetzelfde resultaat bekomen. Aangezien het thema van het project 
de ‘recyclageschool’ heet, kunnen we ook aangeven dat de leerlingen gebruik moeten maken van 
een of meerdere PET-flessen. Je voorziet de leerlingen tevens van meer uitdaging met zulke 
limiterende middelen.  
Bij het maken van de opstelling komt er techniek en engineering bij kijken. Het filtreren is chemie 
en de loopsnelheid behoort tot het domein fysica. 
Het kostenplaatje bedraagt hierbij €0, aangezien we werken met dagdagelijkse (afval)producten. 
Tenzij je zand wil aankopen. Maar vaak geven grote bouwbedrijven graag een staal aan scholen, 
dit weliswaar gratis. 
 

Nodige materiaal: 

 
- 1 PET-fles    
- 1 scherp (Stanley)mesje  
- een stuk nylonkous  
- touw/elastieken 
- verschillende zandsoorten 
- bekerglazen 
- afvalwater uit bv. een beekje 
- handdoek 
- onderlegger (indien aanwezig) 

 

 

Mogelijke opstelling: 
 
Stap 1: 
Snij de PET-fles op ongeveer 1/3 van de onderkant open, bewaar de 
onderkant: hierin kan je het water opvangen. 
Tip: Wil je heel veel materiaal gebruiken, dan kan je best het 
onderstuk kleiner maken. 

 
Stap 1: 

 

 

Stap 2: 
Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op z’n kop in de 
onderkant. 
Tip: Als je veel materiaal gebruikt en de onderkant van de fles dus 
kleiner knipt/snijdt, dan kan je de fles ook omgekeerd plaatsen in 
een grote maatbeker. 

 

Stap 2: 

 
 
Stap 3: 
Zorg ervoor dat het zand niet uit de fles kan. Je kan dit probleem 
aanpakken door bijvoorbeeld gebruik te maken van een nylonkous. Je 
kan dit bevestigen met behulp van een stukje touw of een elastiek, 
zoals op de foto hiernaast. 

 
Stap 3: 
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Tip: De leerlingen kunnen ook steeds gebruik maken van andere 
stofsoorten of andere middelen. De bedoeling is wel dat ze bij elke 
zandsoort hetzelfde materiaal gebruiken. 

 
 

 
 

Werkwijze 
Het filtreren is chemie en de loopsnelheid behoort tot het domein fysica. 
De verschillende zandsoorten worden vervolgens steeds aangebracht in de omgekeerde fles. 
Nadien wordt het afvalwater hieraan toegevoegd. De zandsoorten die wij hebben getest hadden 
allemaal een andere kleur.  
De volgende zandsoorten hebben wij getest: 

 Puinzand (hele grove korrels) 
 Rijnzand (vrij grove korrels) 
 Fijn zand (fijne korrels) 
 Kiezelgur (hele fijne korrels) 
 Boszand (fijne korrels) 
 Breukerszand (fijne korrels) 
 Geel tussenzand (fijne korrels) 
 Bruin zand (fijne korrels) 
 Maaszand (fijne korrels) 
 Granietzand (fijne korrels) 
 Mettetzand (fijne korrels) 
 Nat zand (fijne korrels) 

De kans bestaat dat de leerlingen een trechter maken met (speel)zand. Bij eindresultaat is het 
water nog steeds niet helder. Dit is het moment waarop je als leerkracht de leerlingen kan 
aansturen om verschillende zandsoorten te testen. 

  

  



 

STEM Afvalwater Titel - pagina 17 
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Conclusie: 
 
Het filtraat is nog steeds niet helder. Bovendien hangt de loopsnelheid af van de korrelgrootte. Hoe 
fijner de korrels, hoe trager het afvalwater doorheen het zand loopt. Bij het kiezelgur is het water 
toch vrij helder. Wel kan het water bij deze zandsoort moeilijk doorlopen, tot zelfs bijna niet. Dit 
komt doordat de zanddeeltjes zo klein en fijn zijn dat ze heel dicht op elkaar gaan zitten. Hierdoor 
is de vaste stof minder doorlaatbaar. Enkele optimalisaties worden hieronder weergeven. 
 
Optimalisaties: 
 

- Je kan de leerlingen laten onderzoeken welke zandsoort het snelste en meest doeltreffend 
werkt. Je kan hen hierbij het verband tussen de korrelgrootte en de snelheid laten 
uitzetten in een grafiek.  
Hieronder een overzicht van de korrelgroottes met de bijhorende zandsoorten:  

Zandsoort Meest 
voorkomende 
korrelgrootte 
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Puinzand 210 µm  

Rijnzand 300 µm  

Fijn zand  105 µm  

Kiezelgur  150 µm  

Boszand  53 µm  

Breukerszand  1,0 mm  

Geel tussenzand  125 µm  

Bruin zand  145 µm  

Maasmechelen 
zand 

10 µm  

Granietzand  180 µm  

Mettetzand  63 µm  

Nat zand  125 µm  

 

- Het zand harder aandrukken in de fles. 
- De nylon kous vervangen door een andere vezelsoort (zie volgend kopje). 
- Het filtraat opnieuw filtreren met behulp van een filtreerpapiertje/watten. 

 

 

 

1. Met behulp van een filtreerpapiertje. 
 
Nodige materiaal: 

 
- 1 bekerglas met filtraat van de proef  
- 1 erlenmeyer  
- 1 trechter  
- 1 filtreerpapier 

 

Werkwijze 
 
Stap 1: 
Vouw het filtreerpapier opdat je het kan plaatsen in de trechter. Zet 
vervolgens de trechter in de erlenmeyer.  
Tip: Je vindt de methode om een filtreerpapier te vouwen terug op 
de volgende website: www.stemleerkracht.be 
Tip: Je kan het gevouwen filtreerpapier een beetje nat maken met 
gedestilleerd water zodat het goed blijft zitten.  

 
Stap 1: 

 
 

Stap 2: 
Giet het filtraat over, doorheen de trechter, in de erlenmeyer.  
  

 

Stap 2: 
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Conclusie  
 Het nieuwe filtraat is, in ons geval, doorzichtig van kleur.  
 
 

2. Met behulp van watten. 

 
 Nodige materiaal: 
 

- 1 bekerglas met filtraat van de proef  
- 1 erlenmeyer  
- 1 trechter  
- Watten  

 

Werkwijze 
 
Stap 1: 
Duw de watten hard aan in de trechter. Zet vervolgens de trechter in 
de erlenmeyer. 
    

 
Stap 1: 

 
 

Stap 2: 
Giet het filtraat over, doorheen de trechter, in de erlenmeyer.  
  

 

Stap 2: 
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Conclusie  
 Het nieuwe filtraat is, in ons geval, doorzichtig van kleur.  
 

- Het filtraat even laten staan zodat het kan bezinken om vervolgens 
het filtraat te decanteren. 

Nodige materiaal:  
Eerste filtratie (proefopstelling: zie 4.2.1)  
Decanteren  

 
- 1 bekerglas met filtraat van de proef  

- 1 nieuw bekerglas   

 

Werkwijze  

 
Stap 1: 
Laat het filtraat een tijdje staan zodat het bezinksel op de bodem 
zichtbaar is.  

 
Stap 1: 

 
 

 
Stap 2: 
Giet het filtraat, van de filtratie, over in het tweede bekerglas.  
Let op: het bezinksel mag niet mee overkomen in het tweede 
bekerglas.  
 
 

 
Stap 1: 

 
 

Conclusie  
Na het decanteren van het filtraat is het nieuwe resultaat, in ons geval, opmerkelijker 
lichter van kleur.   
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- Het zand wassen.  

 
Nodige materiaal:  
Het zand nog niet gewassen (proefopstelling: zie 4.2.1)   
Het zand gewassen (proefopstelling: zie 4.2.1)  
 

- Gewassen zand  

 

Werkwijze 
 
Stap 1: 
Giet het beekwater in de PET-fles. 
    

 
Stap 1: 

 
 

Stap 2: 
Vergelijk de filtraties met enerzijds het niet gewassen zand en 
anderzijds het gewassen zand.   
  

 

Stap 2: 

 
 

 
Conclusie  

 Het filtraat van het gewassen zand kleurt lichter dan het filtraat van het niet gewassen   
zand.   

 

- Het filtraat meerdere malen doorheen dezelfde filter laten 
lopen.  

Nodige materiaal:  
Eerste filtratie (proefopstelling: zie 4.2.1)  
Tweede filtratie 

 
- 1 bekerglas met filtraat van de proef  

- 1 nieuw bekerglas   
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Werkwijze  
 
Stap 1: 
Giet het filtraat van de eerste filtratie opnieuw in de PET-fles.  
    

 
Stap 1: 

 
 

Conclusie  
 Het nieuwe filtraat is, in ons geval, opmerkelijker lichter van kleur.   
 

4.3.2 Filtreren met vezels door middel van poriegrootte  

Als leerkracht kan je de leerlingen aansturen om een onderzoek te starten welke vezels het 
meeste doeltreffend zijn.  
Zo kan je de leerlingen zelf watten, papier… laten meebrengen. Ten slotte kan je als leerkracht 
ook steeds verschillende materialen voorzien. 
Dit onderdeel van de bundel kan meerdere lestijden in beslag nemen. Als leerkracht heb je hier 
de controle over. 
 
Voor we van start gaan met alle het testen van de verschillende zandsoorten gaan we eerst tonen 
hoe je een gemakkelijke opstelling kan maken aan de hand van PET-flessen.  

Dit is opnieuw slechts een mogelijke opstelling. De leerlingen kunnen andere ideeën hebben en 
een andere opstelling, maar toch hetzelfde resultaat bekomen. Aangezien het thema van het 
project de ‘recyclageschool’ heet, kunnen we ook aangeven dat de leerlingen gebruik moeten 
maken van een of meerdere PET-flessen. Je voorziet de leerlingen tevens van meer uitdaging met 
zulke limiterende middelen.  

Nodige materiaal: 
- 1 PET-fles    
- 1 scherp (Stanley)mesje  
- verschillende vezelsoorten (watten,papier,…) 
- bekerglazen 
- Afvalwater uit bv. een beekje 
- Handdoek 
- Onderlegger (indien aanwezig) 

 
Mogelijke opstelling: 
 
Stap 1: 
Snij de PET-fles op ongeveer 1/3 van de onderkant open, bewaar de 
onderkant: hierin kan je het water opvangen. 
Tip: Wil je heel veel materiaal gebruiken, dan kan je best het 
onderstuk kleiner maken. 

 
Stap 1: 

 

 

Stap 2: 
Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op z’n kop in de 
onderkant. 

 

Stap 2: 



 

Pagina 24  Titel 
 

Tip: Als je veel materiaal gebruikt en de onderkant van de fles dus 
kleiner knipt/snijdt, dan kan je de fles ook omgekeerd plaatsen in 
een grote maatbeker. 

 
 
De verschillende vezelsoorten worden vervolgens steeds aangebracht in de omgekeerde fles. Zorg 
ervoor dat deze goed zijn aangedrukt. Nadien wordt het afvalwater hieraan toegevoegd. De 
volgende vezelsoorten hebben wij getest: 

 Glaswol 
 Watten 
 Filtreerpapier 
 Papier (labo-/handpapier, toiletpapier, keukenrol, zakdoekjes …) 
 Mos 

Resultaten van de proef: 

Glaswol: 

  
Watten: 
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Papier (labo-/handpapier) 

  
Filtreerpapier 

  
Mos  

  
 

Conclusie:  
 
Het gezuiverde water ziet er veel properder/helderder uit na het filtreren aan de hand van een 
filtreerpapier. Ook watten en labopapier  geven een goed resultaat. Hoe groter de poriegrootte 
hoe minder helder het filtraat is, zoals bij het glaswol. 

Mogelijke optimalisatie: 

Een mogelijke optimalisatie is bijvoorbeeld je mos wassen. Het 
afvalwater is dan ook helderder wanneer je je mos niet wast. 

Nodige materiaal: 
 Het mos nog niet gewassen (proefopstelling: zie 4.2.2) 
  Het mos gewassen (proefopstelling: zie 4.2.2)  

- Gewassen mos   
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Werkwijze 
 
Stap 1: 
Giet het afvalwater in de PET-fles met het gewassen mos als filter.  
    

 
Stap 1: 

 
 

 
Conclusie  

 Het nieuwe filtraat is, in ons geval, meer helder van kleur.  
 

4.3.3 Mogelijke combinatie van enkele opties 

Nodige materiaal 

- 1 PET-fles    
- 1 scherp (Stanley)mesje  
- 1 flinke pluk watten   
- 1 bakje fijn zand  
- 1 bakje grind en/of steentjes  
- Afvalwater uit bv. een beekje 
- Handdoek 
- Onderlegger (indien aanwezig) 

 
Mogelijke werkwijze:  
 
Stap 1: 
Snij de PET-fles op ongeveer 1/3 van de onderkant 
open, bewaar de onderkant: hierin kan je het water 
opvangen. 
 
Tip: Wil je heel veel materiaal gebruiken, dan kan je 
best het onderstuk kleiner maken. 

 

 

Stap 2: 
Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op 
z’n kop in de onderkant. 

Tip: Als je veel materiaal gebruikt en de onderkant 
van de fles dus kleiner knipt/snijdt, dan kan je de 
fles ook omgekeerd plaatsen in een grote 
maatbeker. (zie foto) 
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Stap 3: 
Doe nu eerst de watten in de bovenkant. Zorg ervoor 
dat de watten netjes aansluiten aan de rand, zodat er 
gen water langs kan lopen. 

 

 
 
Stap 4: 
Doe daarna het fijn zand in de fles. Ook dit moet weer 
goed aansluiten. 

 

 
Stap 5: 
Doe als laatste het grind/steentjes in de PET-fles.  

 

 
 
Stap 6: 
Giet voorzichtig een beetje afvalwater in de fles.  

 

 
 

Conclusie:   
Na de eerste filtratie was het filtraat gelig van kleur. (zie foto 1) Nadien hebben we het gelige 
filtraat opnieuw gefilterd. Het was nadien wel een klein beetje meer helder. (zie foto 2, het rechtse 
recipiënt) 

 foto 1         foto 2 
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Verfijning van de proef: 
Het filtraat is in beide gevallen niet helemaal ontkleurt. Je kan de leerlingen opzoekingswerk laten 
doen. Ongetwijfeld vinden ze de volgende stof: ‘actieve kool’. 
Voeg een beetje actieve kool (fijn houtskoolpoeder) toe aan het lichtere gele water. Daarna giet je 
deze vloeistof over in je zandfilter (zand + watjes). Uiteindelijk gaat het filtraat helder zijn. 

Tip: recycleer het zand. Laat het opdrogen zodat je het nogmaals kan gebruiken (de 
recyclageschool). 
Tip: Je kan als leerkracht je leerlingen limiterende middelen opleggen. Bijvoorbeeld: het gebruik 
van een PET-fles benadrukken … 

Besluit: 

Aan de hand van de scheidingstechniek filtratie scheid je een mengsel bestaande uit vaste 
bestanddelen en vloeistoffen. Watten, zand en steentjes zorgen ervoor dat je de vaste 
bestanddelen scheidt op basis van hun (korrel)grootte.  

 

Wist je dat… 
Bomen ook water zuiveren? Ze kunnen vervuild water uit de bodem opnemen en het gezuiverd terug 
verdampen via hun bladeren. Zo kan de propere waterdamp terug propere wolken maken, waar terug 
propere regen uit kan voelen!   

 

4.4 Koken/destilleren  

Nodige materiaal: 

- 2 metalen kommen 
- Vershoudfolie 
- Steen 
- Warmtebron 

Mogelijke werkwijze: 

 
Stap 1: 
Neem een metalen kom en vul deze met het te 
zuiveren water. 
Tip: Als men geen metalen kom heeft dan kan met 
een warmtebestendige glazen kom gebruiken. 

 
 

Stap 2: 

Plaats een kleinere kom in de kom waar het te 
zuiveren water in zit. 
Tip: Als men geen metalen kom heeft dan kan met 
een hittebestendige glazen kom gebruiken. 
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Stap 3: 
Breng vershoudfolie aan over de 2 kommen en zorg 
dat deze goed aangespannen zit. 
Tip: Zorg dat met de vershoudfolie goed over de 
randen aanbrengt zodat er geen gas verloren kan 
gaan. 

 
 
 
 
 

 

Stap 4: 
Plaats een zwaarder voorwerp in het midden van de 
vershoudfolie zodat deze een beetje doorhangt. Dit 
zal ervoor zorgen dat alle gecondenseerde druppels 
opgevangen zullen worden in de propere metalen 
kom.  
Tip: Zorg ervoor dat het voorwerp niet te zwaar is 
anders gaat men de vershoudfolie scheuren. 
Stap 5: 
Plaats nu je hele opstelling boven een warmtebron. 
De warmte zal het te zuiveren water laten koken en 
verdampen. Nadien zal dit condenseren tegen de 
koude vershoudfolie en verzameld worden in de 
middelste kom. 
Tip: Je kan kiezen welke warmtebron je gebruikt. Je 
kan kiezen uit de lijst die we hierboven hebben 
uitgewerkt. Je kan ook eventueel een eigen idee 
uitwerken. 

 

 

Conclusie:   
Je gaat je water zuiveren door gebruik te maken van een destillatie. Je gaat het te zuiveren water 
laten koken. Tijdens het koken gaat het water verdampen tot een gas. Dit gas zal stijgen onder 
invloed van de warmte. Wanneer het gas wordt tegengehouden door de vershoudfolie komt het in 
contact met een koud oppervlak. Dit zal ervoor zorgen dat het gas gaat condenseren en opnieuw 
een vloeistof (water) vormt. Deze vloeistof zal via de vershoudfolie in het middelste reservoir 
terecht komen. Dit water zal drinkbaar zijn. 
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4.5 Is zuiver water doorzichtig of doorschijnend? 

Nodige materiaal 
- Lamp  
- 1 glazen plaat  
- 1 wit blad papier    
- 1 stuk karton   

Werkwijze 
 
Stap 1: 
Plaats de lamp achter de glazen plaat.  
 

 
 

Stap 2: 
Wat neem je waar?. 

 
Door de glazen plaat kun  je de lamp 
duidelijk zien. 

 
Stap 3: 
Plaats de lamp achter het blad wit papier.  

 
 
Stap 4: 
Wat neem je waar?  
 

 
Door het blad wit papier kun je het licht 
van de lamp wel zien, maar de lamp zelf is 
niet duidelijk zichtbaar. 

 
Stap 5: 
Plaats de lamp achter een stuk karton.  

 

 



 

STEM Afvalwater Titel - pagina 31 
 

 
Stap 6: 
Wat neem je waar?  
 

 
Door het stuk karton kun je noch de lamp, 
noch het licht van de lamp zien. 

 

Conclusie:   
Doorzichtige voorwerpen zijn voorwerpen die het meeste licht doorlaten, zoals de glazen plaat. 
Doorschijnende voorwerpen zijn voorwerpen die een beetje licht doorlaten, zoals een blad wit 
papier, en ondoorschijnende voorwerpen zijn voorwerpen die geen licht doorlaten, zoals een stuk 
karton.   
Als we dit betrekken naar de vloeistof water dan merken we dat het water licht doorlaat en dat het 
voorwerp achter het water volledig in detail zichtbaar is. Kortom: water is doorzichtig.  
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STEM Afvalwater Titel - pagina 33 
 

5 Bedrijfsbezoek  

Maak op een originele manier een presentatie om het bedrijfsbezoek weer te geven. Jullie mogen 
gebruik maken van PowerPoint, Prezi, filmpjes, foto’s … 
Benadruk het proces waarop water wordt gezuiverd a.d.h.v. de verschillende scheidingstechnieken 

De lln mogen foto’s nemen voor in hun filmpje te gebruiken. Mits toestemming van het bedrijf.  

 

 


