
 

Titel werkvorm 

Zoet, maar met mate! 

Vaardigheid 

Filosoferen 

 

Doelgroep 

2de graad - 3de graad 

Thema 

Water 

 

Materiaal 

- een A4 wereldkaart voor elke leerling, zwart-wit  
- lijmstift 

- bekers  

- 2 potjes per duo, 1 potje met rood gekleurd 

zout en een met blauw gekleurde suiker. 

- 1 potje ongekleurd zout en 1 met suiker. 

- koffielepeltjes. 

Beginsituatie 

De leerlingen hebben geen voorkennis over de 

waterproblematiek. 

 

 

 

Doel 

De kinderen ontdekken hoe kostbaar zuiver water is. 

 

Input 

Gebruik de afbeeldingen en het krantenartikelfragment hieronder als insteek om het over de 

geringe hoeveelheid zoet water en over waterschaarste te hebben.  

 

Krantenartikel: 

Zout water kan voorlopig nog niet gebruikt worden om (drink)water van te maken voor de 

mens en de landbouw. Dit kan enkel van zoet water. Het tekort aan dit zoete water in de 

wereld is groter dan men al lang dacht. In de wereld hebben vier miljard mensen minstens 

een maand per jaar last van een ernstig watertekort. Bij watertekort wordt de landbouw 

gewoonlijk het eerst getroffen. Dan volgt de industrie en pas dan komt het voorzien van 

drinkwater in het gedrang. Het gebruik van drinkwater is maar een klein deel (gemiddeld 4%) 

van al het water dat we verbruiken. Bijna de helft van de 4 miljard mensen die te maken 

heeft met watertekort woont in China en India, maar ook in het westen van de Verenigde 

Staten, Mexico, Australië, Noord- en Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en in Zuid-Europa heeft 

men hiermee te maken. 
(De Morgen – 12/02/2016: Vier miljard mensen geconfronteerd met waterschaarste - bewerkt) 

 

Werkvorm 

 

1. Maak op voorhand 2 dienbladen klaar: een met bekers water waarin een kleine 

hoeveelheid suiker is opgelost en een dienblad met bekers water waarin een kleine 

hoeveelheid zout is opgelost. 

2. Laat de kinderen de ogen sluiten. 

3. Laat hen water met suiker proeven en raden wat het is. 

4. Laat enkele kinderen water met zout drinken. 



5. Peil naar het verschil: hoe smaakt het water? 

6. Hang 2 lepels (eventueel van papier) aan het bord en noteer er ‘zout’ en ‘suiker’ boven.  

7. Kondig aan dat een van deze lepels de rode draad zal zijn uit de les. 

8. Laat de kinderen de foto’s zien omtrent de droogte waarmee mensen geconfronteerd 

worden. 

o Wat zie je op de foto? 

o Zie je iets wat je raakt? Waarom? 

o Zie je moeilijkheden voor de mens of de dieren? 

9. Lees het krantenartikelfragment voor.  

10. Bespreek de inhoud van het artikel.  

o Waarover gaat het artikel? 

o Het watertekort is het ergst in de landbouw. Heb jij daar dan wel ‘last’ van? 

o Hier heeft men het over zoet water. Welk soort water bestaat er nog?  

11. Neem aan de hand van onderstaande vragen een aanloop naar de wereldkaart. 

o Wat is het verschil tussen zoet en zout water? 

o Antwoord: Van zout water kan voorlopig geen drinkwater gemaakt worden. Van 

zoet water wel. 

o Waar komt het zoute water voor en waar het zoete? 

o Antwoord: Het zoute water komt voor in de zeeën en oceanen. Het zoete water 

zit in de rivieren, maar ook in het ijs op de Noord- en Zuidpool of diep onder de 

grond.  

12. Geef de kinderen mee dat ‘zoet’ water niet echt zoet is, maar dat deze term gebruikt 

wordt als tegenstelling voor het zoute zeewater.  

13. Geef elk kind een A4-wereldkaart en geef hen per duo 2 potjes: een met rood gekleurd 

zout en een met blauw gekleurde suiker. 

14. Laat de kinderen met lijmstift een cirkel in de oceanen tekenen en een lijn op het 

Europese vasteland. 

15. Het cirkeltje bestrooien ze met rood zout en de lijn met blauwe suiker. 

16. Laat hen nog eens verwoorden waarvoor de cirkel staat en waarvoor het zout. 

o Waarom kiezen we voor rood bij de zeeën en oceanen? 

17. Vertel de leerlingen dat 97% van het water zout water is en dus niet bruikbaar. 3 procent 

is zoet water dat zich vooral in het ijs op de Noord- en Zuidpool of diep onder de grond 

bevindt. Van al het water op aarde is minder dan 1 procent bruikbaar als drinkwater voor 

de mens. Bovendien is dit deel ongelijk verdeeld. In droge gebieden zoals woestijnen en 

gebieden rond de evenaar, is er heel weinig water. In andere delen is er heel veel. 

Bijvoorbeeld in België: wij lijken wel water in overvloed te hebben. 

18. Laat de kinderen rond een grote tafel staan met de grote wereldkaart erop. Leg ook hier 

een rode cirkel in de oceanen en een blauwe streep op het vasteland. 

 

 

 



19. Voer een filosofisch gesprek met de kinderen over de vraag: 

 

Mag iemand de baas zijn van al het water op aarde? 

 

Hulpvragen  

o Zo ja, van wie is het water op aarde? 

o Welk water is van jou? 

o Hoe weet je dat? 

o Wat zou je doen als jij de baas was van al het water op aarde? 

o Denk je dat je alleen thuis water genoeg hebt om te leven? Is het water thuis 

van jou? 

o Hoeveel water op aarde mag je gebruiken om te leven? 

o Hoe zou je dit meten? 

o Hoe zou jij het drinkbare water op aarde verdelen? 

 

▪ Let tijdens het filosofisch gesprek op je rol als begeleider. 

 

1. Blijf neutraal tijdens het gesprek. Vermijd elk eigen oordeel in een vraag of 

reactie. 

2. Vat tussendoor samen en parafraseer zodat alle kinderen het gesprek 

kunnen volgen.  

3. Vraag door: stel bijkomende vragen. (Waarom denk je dat? Ken je een 

voorbeeld? Is dat altijd zo? …) 

 

Rond het gesprek af met een antwoord waar de kinderen zich in vinden. Mogelijk heb je 

geen eensluidend antwoord, maar meerdere antwoorden. Vertel de kinderen dat op 

sommige vragen meerdere antwoorden bestaan en dat filosoferen een zoektocht is naar 

een antwoord: soms heb je dat niet na 1 gesprek.                 

 


