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“Een oplossing zoeken voor de waterschaarste in de wereld is dé uitdaging voor de 21ste eeuw”, verklaarde de 
directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties op de Wereldwaterdag. 

Met Water4all wil de provincie Vlaams-Brabant het duurzaam gebruik en beheer van water concreet maken 
voor jongeren in het secundair onderwijs. De jongeren maken kennis met de waterlopen in hun omgeving 
en onderzoeken welke weg het water afl egt dat de school binnenstroomt en weer verlaat. Zij ontdekken hun 
eigen rol in deze waterhuishouding en worden gesensibiliseerd over het belang van een duurzaam integraal 
waterbeheer. Ze formuleren voorstellen voor een duurzamer waterbeheer op en rond de school.

Ondersteuning bij het project

Studiedag voor leerkrachten

Op een studiedag over Water4all, worden de principes van integraal waterbeheer en het  ecopolismodel 
toegelicht, de binnenactiviteiten per graad worden kort uitgeprobeerd en de buitenactiviteiten worden 
overlopen. Theorie en praktijk zijn in een gezonde mix aanwezig. Op www.water4all.be kan je inschrijven 
voor deze studiedag.

Handleiding

De handleiding bevat: 
- achtergrondinformatie over het thema, relevant voor alle leerkrachten en met informatie hoe je het  
 project op schoolniveau kan organiseren
- de binnen- en buitenactiviteit met een handige leeswijzer
- bijlagen en fi guren als uitdieping ter voorbereiding van de activiteiten
- werkbladen voor de leerlingen

Intakegesprek

Water4all wil een duurzaam proces in de hele school op gang brengen dat zowel educatieve als ecologische 
doelstellingen heeft en dit in zoveel mogelijk geledingen van de school. Dit is een te ambitieuze doel-
stelling om door één vakleerkracht gedragen te worden. Daarom pleiten we voor samenwerking tussen 
vakleerkrachten. Naast de voor de hand liggende inbreng van leerkrachten wetenschappen en aardrijkskunde 
is de expertise van andere leerkrachten (talen, informatica, wiskunde, zedenleer/godsdienst,...) zeer 
gewenst.
Tijdens een intakegesprek op school bekijkt de MOS-begeleider samen met de leerkrachten, directie en 
graadcoördinatoren hoe dit vorm kan krijgen.

Activiteiten binnen en buiten de school

Elke klas neemt deel aan een activiteit binnen de school en een activiteit buiten de school.  Die activiteiten 
verschillen per graad. Ze beogen zowel de samenwerking tussen de verschillende graden als de 
samenwerking tussen de vakgebieden.   
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1ste graad: Volg de weg van het water!
Tijdens een wandeltocht naar water focussen de leerlingen op het thema waterkwantiteit in de school-
omgeving (*). Via een wateraudit zoeken ze manieren om het watergebruik op school te verminderen.

2de graad: Word waterreporter! 
De leerlingen bepalen de waterkwaliteit van een waterloop (*) in de buurt van de school. 
Ze onderzoeken hoe de school het water minder kan vervuilen.

3de graad: Kruip in de huid van een wateractor!
De 3e graad bezoekt de verschillende actoren die belang hebben bij het waterbeheer. 
Tijdens een rollenspel (*) debatteren de leerlingen in de klas over een reëel waterknelpunt.

De activiteiten met (*) worden begeleid door De Milieuboot vzw.

Educatieve paneel

Het educatieve paneel krijgt een centrale plaats in het schoolgebouw en de leerlingen van de verschillende 
graden kunnen het aanvullen met waarnemingen, bevindingen, foto’s en resultaten van hun activiteiten. Zo 
krijgt niet alleen elke leerling, maar ook een ouder of bezoeker een duidelijk zicht op de toestand van het 
water in en rond de school.

Projectwebsite www.water4all.be

Hier vind je informatie over het project of data van studiedagen, maar ook recente, inhoudelijke informatie 
over duurzaam waterbeheer en achtergrondteksten die te specifiek zijn om in de handleiding op te nemen. 
De website is ook een prima startplek voor zoekopdrachten voor de leerlingen. 

Onder ‘Zoek je bekken’ kun je opzoeken in welk rivierbekken jouw school zich bevindt. 
Onder ‘Downloads’ vind je digitaal de informatie over de bekkens, de handleidingen en bijlagen van alle 
graden alsook een evaluatieformulier van Water4all.

Onder ‘Waterinfo’ vind je een heleboel informatie over water, waterlopen en integraal waterbeheer 
gerangschikt onder verschillende thema’s. In de tekst verwijst een handig symbooltje je steeds door naar het 
juiste thema van Waterinfo: 
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Miniwebsite

Elke school kan een eigen miniwebsite aanmaken en beheren. Hierop kunnen de leerlingen eigen verslagen, 
foto’s of video’s bewaren. De miniwebsite is toegankelijk voor andere scholen. Zo kan je ook met hen 
informatie uitwisselen. De miniwebsite bevat een handige agenda en heeft een forumfunctie. Het is een 
uitstekend comunicatiemiddel voor Water4all binnen én buiten de schoolmuren.
Je kan alvast de miniwebsite van het Water4all-team bekijken met foto’s en verslagjes van enkele 
activiteiten. Klik hiervoor op ‘login’ en nadien op ‘Dender’. 

Helplijn

De MOS-begeleiders en De Milieuboot vzw helpen je ook graag telefonisch of per e-mail verder: 

Veerle Lievens  016 26 72 79 veerle.lievens@vlaamsbrabant.be 
Philippe Moreau  016 26 72 36 philippe.moreau@vlaamsbrabant.be 
De Milieuboot 053 72 94 21 water4all@milieuboot.be

Milieuzorg Op School

MOS, de afkorting van Milieuzorg Op School, is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-
project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te 
bouwen. Informatie over MOS, de milieuwerkgroep en de milieubeleidsverklaring kan je vinden op 
www.milieuzorgopschool.be. 

Door het opstarten van een MOS-werking wordt het Water4all-project ingebed in de schoolorganisatie. Dit 
stimuleert de evolutie naar een steeds duurzamere school. Een MOS-project streeft ernaar aan vijf criteria te 
voldoen.

1. Het is ons project  
Leerlingen die betrokken zijn bij een actie moeten het gevoel krijgen dat die actie van hen is en niet enkel voor 
hen. Participatie is de sleutel tot enthousiaste projecten met duidelijke resultaten. 

2. Verpakken moet
Stimuleren, promoten, motiveren, inspireren, discussiëren, ... Communicatie is nodig om de leerlingen warm te 
maken voor een meer milieuvriendelijke school. Ook de buitenwereld moet weten wat MOS doet op school.

3. De verankering
Een goede structuur, een continue opvolging en (materiële) ondersteuning van de directie zijn noodzakelijke 
voorwaarden voor een continue werking.

4. Baat afwerpen
Een MOS-project betracht educatieve én milieuwinst.

5. Doordacht en stapsgewijs
Het MOS-project biedt een stappenplan aan, het bezinksel van vele schoolervaringen met milieu en andere 
projecten. Water4all ondersteunt het MOS-stappenplan van stap 3 tot stap 6 (zie pagina 4-5).
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MOS-STAPPENPLAN

Stap 1. Milieubeleidsverklaring ondertekenen en milieuwerkgroep oprichten

De ondertekening van de milieubeleidsverklaring door je directie is de eerste ‘officiële’ stap. De school 
bevestigt hiermee dat ze op een educatieve manier aan milieuzorg wil werken. We vragen dat een 
school MOS-school wordt om aan Water4all deel te nemen.

Enkele overtuigde enthousiastelingen nemen het initiatief om de invoering van het milieuzorgsysteem 
tot stand te brengen. Als er nog geen milieuwerkgroep is, dan is dit de gelegenheid om er eentje op te 
starten. Neem hiervoor contact op met de MOS-begeleider die de MOS-scholen ondersteunt.

Stap 2. Milieu-audit uitvoeren en aandachtsveld kiezen

Aan de hand van een milieu-audit kiest de milieuwerkgroep welk aandachtsveld aangepakt zal worden: 
water, energie, duurzame mobiliteit, vergroening van de schoolomgeving of afvalpreventie en duurzame 
materialen. De keuze is hier al gemaakt: water.

Stap 3. Inleefmoment: sensibilisatie 

Hoe schudden we iedereen wakker? Hoe betrekken we zoveel mogelijk leerlingen en personeel bij het 
project?
De leerlingen onderzoeken hun school als een ‘zwarte doos’ met een instroom en een uitstroom van 
water. Door de waterstroom te onderzoeken worden de leerlingen erbij betrokken, ze kijken op een 
andere manier naar het dagelijkse watergebruik.

Stap 4. Inventarisatie van de knelpunten 

Meten is weten! Het is belangrijk dat je de beginsituatie duidelijk in kaart brengt. Pas na het verwerven 
van inzicht kan je aan oplossingen denken.
De leerlingen doen een nulmeting op school. Ze stellen vast hoeveel water de school gebruikt voordat 
ze maatregelen invoeren. Hoeveel huishoudproducten worden er wekelijks gebruikt voor het poetsen? 
De leerlingen analyseren het watergebruik, sporen lekken op, zorgen voor een betere dosering van 
detergenten, … 
Wat kan er in de school gedaan worden zodat de school bewuster met water omspringt?  
De leerlingen gaan na waar er knelpunten zijn en stellen een knelpuntenkaart op. 

Stap 5. Strategie: bepalen van de maatregelen
Welke milieuwinst beogen we? Hoe pakken we het aan? Welke maatregelen zijn haalbaar? Is de 
oplossing duurzaam? Hoeveel kost het? Wat levert het pedagogisch op?
De leerlingen verzinnen oplossingen voor de knelpunten en gieten die in een ‘masterplan’ met acties 
voor de korte, middenlange en lange termijn. 

Een overzicht van maatregelen vind je in de kolom ‘Wat zie je’ van Tabel 1: Integraal waterbeheer op 
school (pagina 13).

Stap 6. Actie: uitvoeren van de maatregelen 

De leerlingen realiseren de oplossingen die technisch haalbaar zijn. 
Met dit masterplan stappen ze naar de milieuwerkgroep en naar de directie. Het masterplan kan 
een deel zijn van het planningsdocument (rapport 1) van MOS. De milieuwerkgroep ondersteunt de 
bekendmaking en de uitvoering van het masterplan. 
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Stap 7. Tussentijds meten en registreren 

Om te evalueren of de maatregelen effect hebben, worden de standen van de watermeter regelmatig 
genoteerd. Als het watergebruik bijvoorbeeld daalt, wordt iedereen daarvan op de hoogte gebracht. 
Daalt het watergebruik niet, dan dient er opnieuw nagedacht te worden over oplossingen (Stap 5). 
In het lespakket ‘Water’ van MOS lees je hierover meer.

Stap 8. Projectjaar evalueren

De milieuwerkgroep en de andere betrokkennen evalueren het werkjaar. Lessen voor het volgende jaar 
worden getrokken.
Wat is voor herhaling vatbaar, wat willen we toevoegen, wat willen we opgeven,  wat willen we 
aanpassen?

Meer lezen:
MOS-handleiding
MOS-praktijkboek
MOS-leidraad
te verkrijgen bij de MOS-begeleider
www.milieuzorgopschool.be


