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Opstart STEM-project

• Globaal onderwerp

• Doelgroep

• Projectduur

• Budget/uitrusting





Probleem - onderzoeksvraag

Begrippen…..
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Doelgroep





https://www.metronieuws.nl/lifestyle/tech/2018/07/het-
rietje-van-de-toekomst-zuivert-zelf-vies-water/

https://www.metronieuws.nl/lifestyle/tech/2018/07/het-rietje-van-de-toekomst-zuivert-zelf-vies-water/






https://www.youtube.com/watch?v=C9AayjronGw

https://www.youtube.com/watch?v=C9AayjronGw


Probleemstelling
• Opzet

▪-Levensecht probleem. Sluit je thema aan bij de leefwereld van de kinderen.
▪-Aanwezigheid van de verschillende STEM-domeinen
▪ -Activerende en uitdagende probleemstelling: Activeer kinderen. 
• Prikkel als start voor jouw probleemstelling. bv. Vraag, filmfragment, toneelstuk, probleemsituatie, demotafel etc.

• Didactische aandachtspunten:

▪Luister naar ideeën, persoonlijke inbreng leerlingen en oplossingen: niet afremmen maar 
eerder de haalbaarheid bespreken.

▪Open en gesloten begeleiding: Varieer tussen een open  en een gesloten 

• Richtinggevende vragen:

▪Hoe sluit je activiteit aan bij de leefwereld van de kinderen?
▪Hoe komen de verschillende STEM-domeinen aan bod?



Zuiveringsinstallatie

Begrippen verzamelen 



Zuiveringsinstallatie

Begrippen verzamelen 

Hoe kunnen we ons huishoudelijk afvalwater terug gebruiken 

om alzo het watergebruik te verminderen?

Hoofdonderzoeksvraag: 

-Huishoudelijk afvalwater

-Gebruik van water

-Transport van vloeistof tijdens de omzetting van afvalwater tot zuiver water



Zuiveringsinstallatie

Begrippen verzamelen 

Hoe kunnen we ons huishoudelijk afvalwater terug gebruiken 

om alzo het watergebruik te verminderen?

Hoofdonderzoeksvraag: 

Wat is de samenstelling van huishoudelijk afvalwater? 

Wat is de samenstelling van het herbruikbaar water? 

Hoe kan er een transport gebeuren van een vloeistof tijdens de zuivering?



Samenstelling van huishoudelijk afvalwater

-fysische verontreiniging:

-chemische anorganische verontreiniging: 

-chemische organische verontreiniging: 

-organismen zichtbaar met beperkte vergroting

-micro-organismen:

Samenstelling van herbruikbaar water

Afhankelijk van het doel heeft dit herbruikbaar water  

alle verontreiniging met een beperkte vergroting verwijderen

als drinkbaar water dienen alle verontreinigingen.

Transport van een vloeistof

Tijdens de zuivering dienen vloeistoffen (water) te bewegen.



Begrippen verzamelen      - Concepten 

Samenstelling troebel
Chemische samenstelling
(an)organisch              
Biologische samenstelling
Microbiologische 
samenstelling

Continu proces van zuiveren

Mengsels/deeltjesmodel
Eigenschappen/Identificatie chemische stoffen
Chemische reacties
Organismen en micro-organismen
Biodiversiteit
Gedrag van organismen

Transport (beweging) – druk
Permeabiliteit

Mengsels/deeltjesmodel  :                 MODELLEN
Identificatie chemische stoffen           ENERGIE/MATERIE
Organismen en micro-organismen PATRONEN
Biodiversiteit
Gedrag van organismen

Transport (beweging) – druk              OORZAAK - GEVOLG
Permeabiliteit

Concepten   - STEM-concepten 



Zuiveringsinstallatie
Begrippen verzamelen                                     Concepten

Verwijderen van alle ongewenste deeltjes
uit water.

Neutraliseren/verwijderen chemische deeltjes
(anorganische – organische)

Verwijderen organismen (zichtbaar microscoop)

Transport van water – communicerende vaten

Geschikte materialen voor installatie

Scheidingstechnieken: filtratie-destillatie
-(Korrel) + (porie)grootte
-membraanfiltratie
-Onderzoek (micro)-organismen
Identificatie/neutralisatiereacties

--- Wateronderzoek
Verandering van beweging + druk



Brainstormen- Verkennen
•Didactische aandachtspunten:

• Probleemoplossend denken: zelf laten ontdekken en een eigen plan ontwerpen. Bv. 
brainstorm: individueel, groep, tekenen, mondeling, uitbeelden etc.

• Voorwaarden van de opdracht: Bespreek de vereisten van opdracht: kostprijs, duurzaamheid, 
criteria, technieken etc.

• Klasmanagement: Klimaat met succes onderzoekend leren en samenwerken. 

• Durf differentiëren! Bv. individueel werk versus groepswerk.

• Vraagstelling: Concrete vragen: “wat/als“ of “hoe” vragen. Vermijd ja/neen, waarom  gesloten 
vragen.

•Richtinggevende vragen:

• Wat ga je ondernemen om tot een goed eindresultaat te komen?

• Welke voorwaarden werden opgesteld om de opdracht af te werken?



Zuiveringsinstallatie

Onderzoeken:
Filtratieproces:

- deeltjesgrootte
- geschikte filtermaterialen

Vloeistofstromen: nodige druk
(Microscopisch onderzoek – Organisme onderzoek: aanwezige organismen)
Chemische analyse – isolatieproeven 

-anorganische
-organische : door m.o. en beluchting



Zuiveringsinstallatie

Onderzoeken:
Filtratieproces:

- deeltjesgrootte
- geschikte filtermaterialen

Vloeistofstromen: nodige druk
- Communicerende vaten

Microscopisch onderzoek – Organisme onderzoek
-beluchtingsproces/organische 

Chemische analyse – isolatieproeven
-organische: gisten en beluchten
-anorganische: coaguleren             



Filtratieproces                                   Microbiologisch onderzoek                      Organismen in water

Chemische analyse                                                                                    Transport van vloeistoffen



Filtratieproces                                            Microbiologisch onderzoek                      Organismen in water

Chemische analyse                                                                                    Transport van vloeistoffen

Leerlingen tonen structuren aan via 

lichtmicroscopische waarnemingen aan de hand van 

een zelfgemaakt preparaat.

De leerlingen onderzoeken een mengsel via een 

eenvoudige scheidingstechniek.

Leerlingen illustreren stof- en energieveranderingen bij chemische reacties

De leerlingen illustreren positieve en negatieve 

effecten van micro-organismen aan de 

hand van voorbeelden uit het dagelijks leven

De leerlingen lichten de invloed van kracht en oppervlakte toe op de grootte van 

de druk in toepassingen uit het dagelijkse leven

Onderzoek
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Filtratieproces                                            Microbiologisch onderzoek                      Organismen in water

Chemische analyse                                                                                    Transport van vloeistoffen

De leerlingen leggen het belang van micro-

organismen uit aan de hand van structuur of 

voortplanting

De leerlingen onderzoeken zuivere stoffen en 

mengsels in het dagelijkse leven aan de 

hand van eigenschappen en geschikte 

scheidingstechnieken
.

De leerlingen classificeren aan de hand van waarnemingen een 

chemische reactie als neerslag-, gasontwikkelings-of 

neutralisatiereactie

De leerlingen analyseren het gedrag tussen 

organismen van dezelfde soort en verschillende 

soorten om het overleven van organismen te 

verklaren

De leerlingen gebruiken het concept druk bij vaste stoffen, vloeistoffen en 

gassen kwalitatief en kwantitatief om fenomenen en toepassingen ervan te 

verklaren

Onderzoek
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Filtratieproces                                            Microbiologisch onderzoek                      Organismen in water

Chemische analyse                                                                                    Transport van vloeistoffen

De leerlingen leggen het belang van micro-

organismen uit aan de hand van structuur of 

voortplanting

De leerlingen onderzoeken zuivere stoffen en 

mengsels in het dagelijkse leven aan de 

hand van eigenschappen en geschikte 

scheidingstechnieken
.

De leerlingen classificeren organische en anorganische stoffen zowel op 
basis van een gegeven chemische formule als op basis van een naam. 

De leerlingen leggen het verband uit tussen het 
voorkomen van organismen en hun omgeving

De leerlingen analyseren fenomenen met betrekking tot de statica van fluïda en 
toepassingen ervan kwalitatief en kwantitatief. 

Onderzoek

D
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Begrippen Resultaat Besluiten, verbanden
Fysische verontreiniging Filtersysteem om alle fysische verontreinigingen 

weg te doen

Poriëngrootte

Poriëngrootte en verband tussen poriëngrootte 

en de filters

Anorganische verontreiniging Chemische reacties die de ongewenste 

anorganische stoffen verwijderd hebben. 

Over het algemeen gaat het om neerslagreacties 

en filtratieprocessen

Neerslagcapaciteit, poriëngrootte

Dosering (vb titratie)

Hoeveelheid van de nodige reagentia om 

anorganische stoffen neer te slaan en een 

filtratiesysteem om de anorganische stoffen te 

verwijderen.

Organische verontreiniging Oxidatieprocessen die organische stoffen uit het 

afvalwater doen verdwijnen. Voorbeeld door 

verbranding met m.o.

Oxidatiecapaciteit

Dosering 

Hoeveelheid van de nodige stoffen ofwel 

organismen om de organische verontreiniging te 

verwijderen.

(Micro-)organismen De geïdentificeerde organismen worden 

verwijderd door een welbepaalde 

(ultra)microfilter

Poriëngrootte

Verband tussen microfilter en 

verwijderingssnelheid/-capaciteit om de 

organismen te kunnen verwijderen

Transport vloeistof Druk die nodig is om het afvalwater te laten 

bewegen tijdens het zuiveringsproces

Druk

Verband tussen druk en het transport van het 

water in het zuiveringsproces.



Begrippen resultaat criteria
Fysische verontreiniging Filtersysteem om alle fysische verontreinigingen 

weg te doen

Poriëngrootte

Bouw van filter voor verwijderen van de 

fysische verontreiniging

Technische kenmerken van filtersysteem
Anorganische verontreiniging Chemische reacties die de ongewenste 

anorganische stoffen verwijderd hebben. 

Over het algemeen gaat het om 

neerslagreacties en filtratieprocessen

Neerslagcapaciteit, poriëngrootte

Dosering (vb titratie)

Bereiding van oplossingen die bij toevoegen de 

ongewenste anorganische verbindingen 

isoleren.

Filtersysteem om de gevormde neerslagen te 

verwijderen.

Technische kenmerken van toegevoegde 

oplossingen en van het filtersysteem
Organische verontreiniging Oxidatieprocessen die organische stoffen uit 

het afvalwater doen verdwijnen. Voorbeeld 

door verbranding met m.o.

Oxidatiecapaciteit -Dosering 

Bereiding van oplossingen om de ongewenste 

organische stoffen te verwijderen.

Technische kenmerken van de toegevoegde 

oplossingen.

(Micro-)organismen De geïdentificeerde organismen worden 

verwijderd door een welbepaalde 

(ultra)microfilter

Poriëngrootte

Microfilter om de ongewenste organismen te 

verwijderen

Technische kenmerken van het filtersysteem.

Transport vloeistof Druk die nodig is om het afvalwater te laten 

bewegen tijdens het zuiveringsproces

Druk

Transportsysteem voor het afvalwater, wat 

hierdoor de zuiveringsstappen kan doorlopen.

Technische kenmerken van 

transportsysteem/pompen
Controle Controlesysteem of de gewenste resultaten 



Zuiveringsinstallatie
Waarnemen – besluiten: CRITERIA ONTWIKKELING

-verwijderen van deeltjes -- filter
-doseren en verwijderen van chemische stoffen

-neerslaan en filtreren anorganische
-vertering organische door gisten

-verwijderen van organismen -- filter

- transport vloeistofstroom via communicerende vaten
+ pompsysteem

-geschikt filtersysteem
-geschikt stroomschema



Begrippen criteria Realisatie
Fysische verontreiniging Bouw van filter voor verwijderen van de fysische verontreiniging

Technische kenmerken van filtersysteem

Filter

Anorganische 

verontreiniging

Bereiding van oplossingen die bij toevoegen de ongewenste anorganische 

verbindingen isoleren.

Filtersysteem om de gevormde neerslagen te verwijderen.

Technische kenmerken van toegevoegde oplossingen en van het 

filtersysteem

Toevoegsysteem oplossingen

Filter

Organische 

verontreiniging

Bereiding van oplossingen om de ongewenste organische stoffen te 

verwijderen.

Technische kenmerken van de toegevoegde oplossingen.

Toevoegsysteem oplossingen

(Micro-)organismen Microfilter om de ongewenste organismen te verwijderen

Technische kenmerken van het filtersysteem.

Microfilter

Transport vloeistof Transportsysteem voor het afvalwater, wat hierdoor de zuiveringsstappen 

kan doorlopen.

Technische kenmerken van transportsysteem/pompen

Transportsysteem met pompen

Controle Controlesysteem of de gewenste resultaten worden behaald!

Technische kenmerken van het controlesysteem.

Analysesysteem van het zuivere 

water







Ontwerpen - ontwikkelen

• Goed voorbereid op de activiteit om de ontwerpende/onderzoekende vaardigheden te prikkelen.

• Drie didactische principes van het STEM-kompas spelen een belangrijke rol
▪ aanwezigheid STEM-domeinen;

▪ open en gesloten begeleiding; 

▪ concrete ondersteuning bij de begeleiding.

• Ideeën/onderzoekjes zelf op voorhand uitwerken en -proberen om  optimaal te begeleiden..

• Schrijf concreet de stappen uit die kinderen doorlopen tijdens het ontwerpen/onderzoeken:
▪ inzicht in de uitdagingen waarmee kinderen geconfronteerd worden tijdens het ontwerpen/onderzoeken.

▪ Bij elke stap nadenken over de aanwezigheid van de STEM- domeinen

▪ Open en gesloten begeleiding 

▪ Concrete ondersteuning die je aanbiedt bij jouw begeleiding.



Ontwerpen en ontwikkelen

•Didactische aandachtspunten:

•Coach en begeleider: welke elementen in het STEM-project moet het kind zelf 
ontdekken?

•Begeleiding: het gebruik van een gesloten stappenplan heeft een negatieve 
invloed op onderzoekende vaardigheden, motivatie en het speels leren van de 
kinderen.

•Creatief als coach: daag lln uit om vanuit eigen plan (zoeken naar 
oplossen/ontwerpen) het onderzoek te starten.

•Benodigd materiaal: Kies gericht materiaal om het onderzoekend leren te 
prikkelen.

• Veiligheid van een STEM-activiteit aansluiten bij leeftijd van  kinderen. Denk aan 
veiligheidsfiches!

• Tussentijdse feedback: Motiveer  door tussentijds bij te sturen, daag uit om te 
verbeteren.    



Zuiveringsinstallatie

Controle op troebelheid filtraat
-nieuw onderzoek

-vb uitdamping

Controle ionen in filtraat
vb aquatests



Testen 

•Project/ontwerp uittesten en in gebruik nemen.

• Wat werkt? Wat werkt niet? Als coach en begeleider samen nadenken op welke manier  
bepaalde problemen opvangen.

• welke stap tijdens het ontwerpen/onderzoeken  zinvol om iets te testen? 

• Didactische aandachtspunten:

• Tempoverschillen: verschillendwerktempo bij kinderen : rustmoment, helpers, …

• Tussendoortjes: extra uitdagende opdrachten waarmee kinderen zelfstandig aan de slag 
gaan        

•Richtinggevende vragen:

• * Hoe komt het dat je ontwerp al dan niet werkt?

• * Hoe uitdagen om het ontwerp te verfijnen?



Evaluatie

• Proces

▪Tussentijdse feedback formuleren: kinderen bewust te maken van hun eigen handelingen en 
acties. Eindfeedback: vooropgestelde criteria aftoetsen, verwachtingen en gevoelens bij de 
groep peilen etc.

▪Transparant werken: doelen/criteria bij de start van het project duidelijk aangeven of zelfs 
eventueel samen opstellen met jouw groep kinderen.

•

• Didactische aandachtspunten:

▪ - Proces- en productevaluatie: Bespreek of stel samen met de kinderen de evaluatiecriteria van 
het project op. Geef feedback op hun leerproces.

▪ - Link met eindtermen en leerplandoelstellingen: Bekijk en selecteer als team de eindtermen en 
doelen uit de verschillende leerdomeinen waar je samen wenst aan te werken.

•

• Richtinggevende vragen:

▪ * Op welke manier zou je het volgende keer aanpakken? Wat kan er beter?
▪* Hoe voldoet het resultaat aan de verwachtingen?



•koperionen verwijderen uit verontreinigd water d.m.v. neerslagreacties;
•de aanwezigheid van koperionen in verontreinigd water nagaan m.b.v. neerslagreacties;
•zwevende deeltjes verwijderen uit verontreinigd water d.m.v. coagulatie en flocculatietechnieken;
•visueel de aanwezigheid van zwevende deeltjes in verontreinigd water nagaan;
•nitraationen verwijderen uit verontreinigd water m.b.v. een ionenwisselaar;
•de aanwezigheid van nitraationen in verontreinigd water nagaan m.b.v. teststrips;
•organische onzuiverheden verwijderen uit verontreinigd water d.m.v. adsorptie aan actieve kool;
•visueel de aanwezigheid van een organische kleurstof in verontreinigd water nagaan;
•suspensies scheiden m.b.v. vacuümfiltratie;
•micro-organismen verwijderen uit verontreinigd water d.m.v. behandeling met een Hadexoplossing;
•micro-organismen in een waterstaal visualiseren door middel van microscopie en het uitplaten van bacteriën;
•verontreinigd water zuiveren door het chronologisch toepassen van de aangeleerde 
waterzuiveringstechnieken;



Microplastics



Onderzoeken Ontwerpen Onderzoeken en ontwerpen



link

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2018/05/pla

stic-vervuiling/

LINK

https://seagrant.psu.edu/sites/default/files/Lessons for NIE 2 and 3 5GyresALLACTIVITIESPlasticPollutionCurriculum.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2018/05/plastic-vervuiling/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/02/ocean-clean-up-werkt-we-zijn-met-succes-plastic-vuilnis-aan-he/


https://www.youtube.com/watch?v=AJUOjBhJe1E

https://www.fionnferreira.com/

https://www.youtube.com/watch?v=AJUOjBhJe1E
https://www.fionnferreira.com/

