
Techniek graad 3 

Op tocht met de New Star. Haal je GSM uit elkaar 
 

Lesvoorbereiding 

Zet  de wakkerste burger-krant klaar op het smartboard.  

Projecteer de foto's op het smartboard.  

Print de tekst aankomst in Ghana 1 keer. 

Print het gouden weetje zoveel keer als er leerlingen zijn (1 A4 voor 3 leerlingen) en knip de 

weetjes uit. 

Print het kruiswoordraadsel het verhaal achter de coltanmijnen zoveel keer als er leerlingen 

zijn.  

Zet het geluidsfragment verslaggeving over de kopermijnen klaar op het smartboard.  (De 

tekst staat ook in een document: tekst verslaggeving over de kopermijnen. Je kan deze 

eventueel ook printen en voorlezen als je niet over een smartboard beschikt.)  

Voorzie een schrift, oud boek of materiaal om een logboek te maken.  

 

Verwondering 

Laat de leerlingen de wakkerste burger-krant lezen of lees deze zelf voor.  

 

Bespreek:  

 Wat staat er in het artikel?  

 Weten wij al iets van die zogenaamde keerzijde van de gsm?  

 

Vertel hen dat zij zijn aangeduid door de Belgische regering als onafhankelijk team van 

inspecteurs die de goede gang van zaken bij de productie van elektronica zal controleren. Ze 

gaan vandaag nog aan boord van het vrachtschip de 'New Star'. Het vrachtschip zal 

grondstoffen van gsm's naar de gsm-fabriek in China vervoeren. Vandaag vertrekken we uit 

de haven van Antwerpen op weg naar Ghana om een lading goud op te halen. Goud is één 

van de grondstoffen die je nodig hebt om een gsm te maken.  

 

Toon de foto van het vrachtschip New Star.  

 

Neem de wereldkaart er bij en duid België, China en Ghana aan op de wereldkaart. Prik er 

met een duimspijker bij wat wij in die landen gaan doen (vertrek, gsm-fabriek, goud zoeken)  

Bespreek:  

 Wat gaan wij doen? (Wat bedoelt de Belgische regering met de keerzijde van de 

 gsm?)  



 Waar vertrekken wij?  

 Waar gaan we eerst naartoe?  

 Wat gaan we daar halen?  

 Hebben we goud nodig om een gsm te maken? Waarvoor dan?  

 Welke grondstoffen zijn er nog nodig om een gsm te maken?  

We hebben van de Belgische regering opdracht gekregen om de keerzijde van de gsm te 

onderzoeken. Misschien heeft die keerzijde wel iets te maken met dat goud...We zullen eens 

kijken. Zijn we weg ?  

 

Kennis 

Opmerking:  

Voor dit lesdeel kan je kiezen voor klassikaal werk of hoekenwerk. Als je voor hoekenwerk kiest, kan 

je in je klas vier hoeken inrichten. Elke hoek is 1 haven. Elke groep maakt zo een eigen reis rond de 

wereld.  

Antwerpen-Ghana: een vracht van goud  

We vertrekken vanuit de haven van Antwerpen. De leerlingen duiden op de kaart de te 

volgen vaarroute naar Ghana aan  

 

Indien je in je klas gemakkelijk toegang hebt tot internet, ga met de leerlingen kijken naar de 

foto's van de haven van Antwerpen (http://ports.com/belgium/port-of-antwerp/) en van de 

haven van Ghana in Tema (http://ports.com/ghana/port-of-tema/ of 

http://www.ghanaports.gov.gh/GPHA/tema/index.html).  

 

Wat je bij aankomst in Ghana te wachten staat, lees je in aankomst in Ghana.  

Lees aankomst in Ghana voor. Toon ook de bijhorende foto's van de personages kapitein 

Jiang en machinist Ben.  

Bespreek:  

  Wat gebeurt er in de haven van Ghana?  

 Wie is de man die met kapitein Jiang komt praten?  

 Wat komt hij vertellen?  

 Is de man blij met de goudmijn in zijn dorp?  

 Waarom niet?  

 Wat gaat de bemanning van het schip doen nu ze het verhaal van de man kennen?  

 Wat was onze taak tijdens deze reis?  

 Wat gaan wij doen met deze informatie?  

 

De leerlingen verzamelen foto's op het internet van:  

 het Afrikaans regenwoud  

 goudmijnen over de hele wereld  

 ontbossing van het Afrikaans regenwoud  



De leerlingen maken samen een logboek waarin verslag wordt gemaakt van de 

gebeurtenissen. Het logboek kan aangevuld worden met bovenstaande foto's.  

 

Wie klaar is, kan het gouden weetje proberen te maken. Daarin komt de volgende zin:  

"Om één gsm te maken, heb je wel 75 kg aan grondstoffen nodig." Geef hen het 

eerste woord mee om te starten.  

Goud is daar één grondstof van. Gedurende de tocht met de New Star zullen de 

leerlingen nog meer te weten komen.  

 

Tips:  

Op http://www.encyclopedoe.nl/index.php?onderwerp_id=447&alfabet_letter=G vind je 

proefjes rond goud.  

Goudmijnen vind je niet alleen in Ghana. Kijk naar de video over de gevolgen van een 

goudmijn in Guatemala: Goldcorp Inc. toont weinig respect voor lokale bevolking: 

http://www.youtube.com/watch?v=EaJXqLFAC2E 

 

Ghana-Congo: een lading coltan  

 We vertrekken vanuit de haven van Ghana naar Congo (Democratische Republiek 

Congo), naar de haven van Matadi. Kijk indien mogelijk naar foto's van de haven en omgeving 

op http://ports.com/congo-kinshasa/port-of-matadi/.  

Deze keer gaan we geen goud halen, maar coltan. De bemanning van de New Star is 

deze keer op hun hoede. Niemand weet wat coltan precies is, maar na het verhaal 

van de goudmijn in Ghana willen ze er in elk geval het fijne van weten. Zullen we hen 

helpen?  

Deel de kruiswoordraadsels het verhaal achter de coltanmijnen uit. De leerlingen vullen de 

tekst individueel in.  

 

Verbeter en bespreek de kruiswoordraadsels klassikaal:  

 Is het verhaal achter de coltanmijnen in Congo beter dan het verhaal achter de 

 goudmijn in Ghana? Waarom wel/niet? 

 Wat gebeurt er met de natuur als men coltan uit de grond wil halen?  

 Wat betekent dit voor de mensen vandaag? En in de toekomst?  

 Wat vinden jullie van dit verhaal?  

 We weten al dat er wel 75 kg grondstoffen nodig zijn om 1 enkele gsm te maken. 

 Welke grondstoffen kennen we hier al van?  

 

 De leerlingen vullen hun logboek aan.  

 Als de coltan is ingeladen, vaart de New Star direct verder naar Peru.  

  

Congo-Peru: een lading koper  

 We vertrekken vanuit de haven van Congo naar Peru, de haven van Conchan Pier. 

Kijk indien mogelijk naar de foto's van de haven en omgeving op 

http://www.youtube.com/watch?v=EaJXqLFAC2E


http://ports.com/peru/conchan-pier/. Dit is de laatste aanlegplaats voor we naar China 

varen. We komen een lading koper ophalen. Maar dit lijkt niet van een leien dakje te lopen ...  

 

Kijk samen met de leerlingen naar de foto's van het protest tegen de kopermijn.  

Onze kapitein beslist om van boord te gaan en te horen wat er precies aan de hand is.  

Bespreek:  

 Waarom zouden de mensen protesteren tegen de kopermijn?  

 We weten nu al wat over de gevolgen van mijnen voor mens en natuur. Welke waren 

 de gevolgen voor de natuur?  

 En wat zijn de gevolgen voor de mens?  

 Zullen we luisteren naar het verhaal van de Peruaanse bevolking?  

 

 Kapitein Jiang en zijn bemanning stappen aan wal en gaan tussen de protesterende 

massa op zoek naar iemand die hen meer kan vertellen. Ze ontmoeten Blanca, een 

Peruviaanse vrouw die in een dorp in de Andes woont, vlakbij de plaats waar er een nieuwe 

mijn zal worden geopend.  

 

Toon de foto van Blanca.  

Luister met de leerlingen naar de verslaggeving over de kopermijnen.  

Bekijk samen de foto's van de Andes in Peru. De leerlingen vertellen aan de hand van de 

foto's over de gevolgen van de kopermijn voor mens en natuur.  

De leerlingen vullen hun logboek aan.  

De koper van een bestaande kopermijn wordt ingeladen. De New Star vertrekt richting 

China.  

 

Peru-China: op naar de gsm-fabriek  

 De New Star vaart met zijn lading naar de haven van Qingdao in China. Kijk naar 

foto's van de haven van Qingdao in China op http://ports.com/china/port-of-qingdao/.  

 De lading goud, coltan en koper wordt uitgeladen en verdeeld over vrachtwagens. 

Kijk hiervoor naar de foto's van het uitladen in China.  

 

China-België: naar huis terug  

De New Star vertrekt terug naar huis.  

Bespreek:  

 Wat hebben we ontdekt?  

 Hoeveel kg grondstoffen zijn er nodig voor 1 gsm?  

 Welke grondstoffen hebben wij onderzocht?  

 Wat gebeurt er bij de ontginning van die grondstoffen voor de mensen en voor de 

 natuur?  

 Hebben wij de keerzijde van de gsm ontdekt?  



De leerlingen leggen de laatste hand aan het logboek: ze geven een opsomming van de 

voor- en nadelen van een gsm. Ze kijken daarbij zowel naar het gebruik als naar de 

productie.  

Bespreek:  

 Wat zou jij aan de Belgische regering over de gsm vertellen?  

 We hebben een hoop nadelen ontdekt over de gsm. Maar de gsm heeft zeker ook 

 zijn pluspunten. Welke zijn voor jou de pluspunten van een gsm?  

 Wat denk je dat de Belgische regering kan doen met jullie onderzoeksresultaten 

 over de zwarte keerzijde van de gsm?  

Brainstorm met de leerlingen wat je kan doen om die keerzijde te verzachten:  

minder snel je gsm weggooien, een gsm delen, de fabrikanten aansporen om andere 

grondstoffen te gebruiken, ...  

Schrijf alle ideeën op en gebruik ze eventueel in het lesdeel Actie. 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
 

Hoofdvraag:  

Wat is vooruitgang? 
 

Subvragen: 

Kan vooruitgang ook achteruitgaan? 

Kan ‘minder’ vooruitgang zijn? 

Moet vooruitgang elke mens vooruit helpen? 

Moeten we altijd meer en beter hebben? 

Mag iemand kiezen om niet vooruit te gaan? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

 

mens 

achteruitgang vooruitgang 

meer minder 

kwaliteit problemen 

voor iedereen 
voor kleine groep 



Actie 

Het onafhankelijk team van inspecteurs is terug in België. Overleg met de leerlingen hoe ze 

hun bevindingen willen bekend maken aan de mensen. Ze focussen op "Wat vind ik van de 

gsm als uitvinding? Wat is er knap aan? Wat laat te wensen over?"  

Laat de ideeën zoveel mogelijk van de leerlingen komen.  

Enkele mogelijkheden zijn:  

 Hou een persconferentie en nodig ouders en medeleerlingen uit. Alle leerlingen 

krijgen een rol toebedeeld: journalisten, specialisten goud-, coltan- en koperontginning, 

kapitein, fotograaf die de foto's uit het logboek toelicht, zaalpersoneel, keukenpersoneel,... 

Kleed de persconferentie eventueel in met een hapje en een drankje.  

 Schrijf artikels voor in de krant.  

 Schrijf een artikel voor in de nieuwsbrief.  

 Maak een PowerPoint presentatie van de reis aan de hand van de foto's en ander 

 materiaal.  

 Hou net als de Peruaanse bevolking een betoging op de speelplaats of aan de 

 schoolpoort tegen de cultuur van het zomaar wegooien van gsm'  

 

Reflectie 

Het team inspecteurs komt voor een laatste keer samen. Ze praten over hun bevindingen:  

 Waar word ik het meest kwaad van?  

 Waar word ik blij van?  

De bevindingen mogen zowel over het verloop van de les als over de lesinhoud gaan.  

Als je aanvoelt dat sommige leerlingen hun bevindingen niet makkelijk mondeling uiten, laat 

ze het dan eerst opschrijven. Overloop nadien alle bevindingen mondeling.  

 

 

 

 

 


