Derde graad
Kruip in de huid van een Wateractor

3

Inleiding
Wijzelf gebruiken water thuis, op school of in onze vrije tijd. Ook de landbouw, de industrie, de scheepvaart,
de planten en dieren in de natuur hebben water en waterlopen nodig. Deze gebruikers bepalen in belangrijke
mate de toestand van onze waterlopen: te veel dan wel te weinig water, vervuilde of zuivere waterlopen,
kaarsrecht of natuurlijk kronkelend.
Het watergebruik in de school is het vertrekpunt om de waterlopen in de omgeving van de school te bestuderen.
De leerlingen gaan op zoek naar de andere maatschappelijke belangengroepen die gebruik maken van water,
en waarvoor een goed waterbeheer noodzakelijk is. Tijdens de activiteit krijgen de leerlingen inzicht in de
principes van integraal waterbeheer. Welke wateractor (belangengroep) verdedigt welke belangen en waarom?
De leerlingen ervaren hoe complex integraal waterbeheer is en welk maatschappelijk debat nodig is om onze
waterlopen duurzaam te beheren.
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Om tot zo’n integraal waterbeheer te komen, moeten de verschillende actoren met elkaar overleggen en samen
een visie ontwikkelen.
Het bekkenbeheerplan: een bundeling van krachten
Het is aangewezen om het waterbeleid te baseren op de natuurlijke stroombekkens van onze waterlopen.
Daarom maakt men bekken- en deelbekkenbeheerplannen op. In Vlaanderen werden 11 bekkens afgebakend
op basis van hydrogeografische eigenschappen. Een (deel)bekken stopt dus niet aan een (bestuurlijke)
gemeentegrens, maar volgt de weg van het water. Voor elk (deel)bekken wordt een (deel)bekkenbeheerplan
opgemaakt.
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De bekkenraad waarin wateractoren advies geven
Een bekkenbeheerplan wordt niet opgesteld door één enkele persoon, anders zou de ‘integrale benadering’
misschien wel in het gedrang komen. Het bekkensecretariaat geeft de aanzet voor het plan, de bekkenraad werd
in het leven geroepen om advies uit te brengen over het ontwerp van het bekkenbeheerplan.
In de bekkenraad zijn de maatschappelijke belangengroepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het
integraal waterbeheer. De samenstelling van de bekkenraad hangt af van de specifieke noden en de eigenheid
van het bekken. De belangengroepen of wateractoren zijn onder andere de landbouw, de industrie, de
huishoudens (de school), natuur- en milieuverenigingen, de recreant, …
Tijdens het rollenspel wordt een bijeenkomst van de bekkenraad gesimuleerd in de klas.

Kruip in de huid van een wateractor
Beleef integraal waterbeheer als een echte wateractor! De leerlingen kruipen in de huid van een lokale
wateractor en komen samen in de bekkenraad.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, menswetenschappen, Nederlands, project algemene vakken.

Hoeveel tijd vraagt de activiteit?
1 à 2 inleidende lesuren, 4 weken inleving en 2 lesuren rollenspel.

Hoe verloopt de activiteit?
In een voorbereidende les stel je Water4all voor aan de leerlingen en laat je ze kennismaken met
integraal waterbeheer. Vertrekkend vanuit de situatie in de school ontdekken de leerlingen de principes van
integraal waterbeheer. Daarna worden de andere wateractoren in het rivierbekken besproken.
Nadien gaan de leerlingen aan de slag.
Ze onderzoeken een knelpunt of een kans voor het integraal waterbeheer in de buurt van de school.
Hiervoor leven ze zich gedurende een 4-tal weken zelfstandig in een wateractor in. Ze verzamelen per
groep informatie over de standpunten van hun wateractor met betrekking tot het knelpunt of de kans. Ook
onderzoeken ze de mogelijke betrokkenheid van de school bij het ontstaan van de kans/het knelpunt.
De inleving gebeurt bij voorkeur door een bezoek en een interview. Ook fotoreportages, opvolging van de
actualiteit, boeken, websites, … kunnen een bijdrage leveren.
Eenmaal in de rol van een wateractor ingeleefd, stellen de leerlingen in de afsluitende syntheseles hun
wateractor voor en verdedigen zij diens standpunt in het rollenspel.
Een grondige kennis van de werking van het watersysteem is nodig om een goed plan op te stellen
en rekening te kunnen houden met verschillende functies en landgebrruik. De samenhang tussen
waterkwantiteit, waterkwaliteit en natuurlijk milieu zijn hiervoor bijzonder belangrijk. Daarom raadplegen de
leerlingen van de 3de graad ook de resultaten van het kwantitatieve en het kwalitatieve onderzoek van de
1ste en de 2de graad.
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Waar vind ik extra informatie?
www.water4all.be onder ‘waterinfo’
www.volvanwater.be
www.ciwvlaanderen.be

Integraal waterbeheer & beleid

Wat moet op voorhand gebeuren?
In deze handleiding en de algemene inleiding vind je alle belangrijke informatie die nodig is voor
deze activiteit. Bekijk ook aandachtig de Figuur 1: Integraal waterbeheer op school en zoek hierop de
verschillende aspecten die in de tekst aan bod komen.
Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de lokale wateractoren voor het betrokken bekken en het lokale
knelpunt of de lokale kans. De informatie hierover vind je in
Bijlage 2: De 12 twaalf sectoren bij integraal waterbeheer,
Bijlage 3: Lokaal knelpunt of lokale kans m.b.t. Integraal waterbeheer en
Bijlage 4: Lokale wateractoren.
Zorg ervoor dat de leerlingen, zolang de activiteit duurt, toegang hebben tot internet en de bibliotheek.
Bereid de inleving van de leerlingen voor: Hoeveel sturing hebben de leerlingen nodig? Welke stappen kan je
tijdens de inleving laten uitvoeren om hen op weg te helpen? Lees hierover meer in het onderdeel Inleving
(p. 24).
Verzamel hiervoor het nodige materiaal, raadpleeg de website www.water4all.be, werk een goede aanpak uit
en neem eventueel contact op met iemand van Water4all.

Voorbereidende les
Integraal waterbeheer & beleid

Integraal waterbeheer en integraal waterbeleid in Vlaanderen
De leerlingen maken kennis met de begrippen ‘integraal waterbeheer’ en ‘integraal waterbeleid’ in
Vlaanderen.
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MATERIAAL

Educatief paneel, DVD Integraal waterbeheer, Figuur 1: Integraal waterbeheer op school
WERKWIJZE

Geef uitleg over Water4all. Overloop de doelstellingen en licht de activiteiten van de verschillende
graden toe. Dit doe je aan de hand van het educatieve paneel. Vertel de leerlingen ook hoe ze met het
educatieve paneel en een miniwebsite aan de slag kunnen.
Schets kort de begrippen en aspecten van integraal waterbeheer en -beleid. Wat komt daarbij kijken?
Bekijk met de leerlingen de film over integraal waterbeheer (20 min.). Hierin worden het fictief stadje
Bergendael en haar omgeving ingericht volgens de principes van integraal waterbeheer.
Bespreking van de film gebeurt aan de hand van Figuur 1: Integraal waterbeheer op school. De
leerlingen zoeken in groepjes voor elk cijfer op de tekening welke letter van de tekst erbij hoort. Zo
vinden ze de verschillende onderdelen van integraal waterbeheer terug die ook in de film aan bod
kwamen.

De school als wateractor!
De leerlingen ontleden de school als zwarte doos: ze zoeken uit wat er in de zwarte doos met het water
gebeurt.
De school kan je vergelijken met een huishouden. Huishoudens zijn een belangrijke wateractor. De leerlingen
onderzoeken hoe de school een rol speelt bij integraal waterbeheer.
UITSTR
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OOM van water:
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DOEL

De leerlingen kennen de betekenis van het begrip ‘wateractor’ en zien in dat ook hun school een rol speelt in
het integraal waterbeheer.
De leerlingen weten wat integraal waterbeheer inhoudt, zowel op school als in het algemeen.
De leerlingen begrijpen dat de watercyclus duurzamer kan worden door gebruik van regenwater, infiltratie,
gescheiden regenwaterafvoer.
De leerlingen zien in dat dit zowel op school als op elke wateractor toepasbaar is.
MATERIAAL

Figuur 1: Integraal waterbeheer op school
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WERKWIJZE

Verdeel de leerlingen in groepen en geef elk groepje een kopie van de Figuur 1: Integraal Waterbeheer
op school. De school is centraal weergegeven, zij gebruikt immers water.
De groepen krijgen 10 minuten de tijd om de figuur te lezen en na te denken over volgende aspecten:
- Op welke plaatsen op school wordt water gebruikt? Veel of weinig? Drinkwater, grondwater of
regenwater? Wordt het water sterk vervuild door dat gebruik? Is er vervuiling door gevaarlijke of
toxische stoffen?
- Is er op school ruimte voor infiltratie? Of is elke oppervlakte verhard?
- Is er riolering aanwezig op school? Waar gaat die riolering naartoe?
- Wordt regenwater apart opgevangen? Of samen met het afvalwater afgevoerd?
- Staat de school in verband met de waterloop?
Laat de leerlingen nadien aan de hand van de figuur opsommen op welke manier de school betrokken is
bij duurzaam en integraal waterbeheer. Bespreek kort wat de leerlingen gezien hebben. Hoe zien zij de
school als wateractor?

De andere wateractoren in het rivierbekken
De school is een belangrijke wateractor.
Maar welke andere wateractoren zijn
er nog belangrijk in het bekken?
De leerlingen kijken ook verder dan de
school en benaderen het watergebruik
op een integrale manier. Welke andere
wateractoren in het bekken gebruiken
water? Waarmee houden die andere
actoren zich bezig? Hoe belasten zij
daardoor het water?

Integraal waterbeheer & beleid

De leerlingen analyseren hoe de cyclus
van het water langer - en dus duurzamer - gemaakt kan worden door
een integrale benadering en
betrokkenheid van alle actoren.

DOEL

De leerlingen beseffen hoe complex integraal waterbeheer is.
De leerlingen beseffen dat verschillende wateractoren betrokken zijn bij eenzelfde waterloop.
De leerlingen kennen de belangen van die actoren.
De leerlingen beseffen dat elke wateractor een ‘zwarte doos’ is binnen een groter geheel van het ganse bekken.
De leerlingen begrijpen dat als alle betrokken wateractoren in het bekken duurzaam omgaan met water, ook
het geheel duurzamer wordt.
De leerlingen beseffen dat bij integraal waterbeheer veel overleg nodig is tussen de verschillende actoren.
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Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, Bijlage 2: De twaalf sectoren bij integraal waterbeheer
WERKWIJZE

Leg uit dat elke wateractor kan bekeken worden als een zwarte doos met een in- en uitstroom van
water.
Gebruik dezelfde groepen als bij de bespreking van de school in het integraal waterbeheer. Ken elke
groep een wateractor van figuur toe. Geef de leerlingen 10 min. om zich te buigen over dezelfde
aspecten als bij de analyse van de school (zie pagina 21). Indien de leerlingen niet goed begrijpen waar
een bepaalde wateractor voor staat, kan je in de regio een voorbeeld zoeken. Nuttige informatie vind je
in Bijlage 2: De twaalf sectoren bij integraal waterbeheer.
Overloop klassikaal de bevindingen van de verschillende groepen en bespreek zo (enkele van) de
verschillende wateractoren uit Bijlage 2: De twaalf sectoren bij integraal waterbeheer. Haal hierbij ook
lokale voorbeelden, of voorbeelden uit de film aan.

Integraal waterbeheer, een lokaal knelpunt of juist een kans?
Voor de lokale situatie wordt een bepaald knelpunt of kans met betrekking tot integraal waterbeheer
voorgesteld en toegelicht. Over dat onderwerp gaat de bekkenraad samenzitten.
Ook de (mogelijke) rol van de school met betrekking tot het knelpunt/de kans wordt onderzocht.
Op basis van dit knelpunt of deze kans gaan de leerlingen in groep op bezoek bij hun wateractor. Dit is
het onderwerp van de inleving. Bedoeling is dat ze de standpunten en de ervaring van hun wateractor
daaromtrent te weten komen.
DOEL

De leerlingen hebben kennis van een lokaal knelpunt of een lokale kans in het kader van integraal
waterbeheer.
De leerlingen weten dat dit knelpunt of deze kans het onderwerp van de inleefopdracht is.
MATERIAAL

Bijlage 3: Lokaal knelpunt of lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer, Kaart van het gebied
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WERKWIJZE

Aan de hand van Bijlage 3: Lokaal knelpunt of lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer licht je in een
onderwijsleergesprek het lokale knelpunt of kans toe aan de leerlingen. Dit wordt ook aangeduid op de
kaart. De leerlingen stellen vragen waar nodig.
Klassikaal wordt nagegaan of de school in deze lokale problematiek een rol speelt (en zo ja welke) en
welke invloed de school daarop kan uitoefenen.
Kan de school bijdragen tot een oplossing? Kan de school de kans voor een integrale aanpak helpen
verwezenlijken? Op deze vragen wordt een antwoord gezocht aan de hand van Bijlage 3: Lokaal
knelpunt of lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer.

Welke wateractor kies jij?
Overloop de verschillende lokale wateractoren die betrokken zijn bij het lokale knelpunt / de lokale kans. De
leerlingen vormen nadien groepen en per groep kiezen ze de wateractor waarin ze zich zullen inleven.
DOEL

De leerlingen kennen de verschillende lokale wateractoren
De leerlingen kiezen een bepaalde wateractor waarin ze zich willen inleven.
MATERIAAL

Bijlage 4: Lokale wateractoren, Werkblad 1: Invullijst wateractoren
WERKWIJZE

Licht aan de hand van Bijlage 4: Lokale wateractoren de verschillende lokale actoren toe. Bespreek hun
belang bij en rol in integraal waterbeheer in de regio. De uitleg gebeurt kort, maar geeft de leerlingen
genoeg informatie om hun keuze te maken en hun nieuwsgierigheid naar een van de wateractoren op te
wekken. Meer achtergrond over de wateractor verzamelen ze zelf tijdens de inleving.
De leerlingen kiezen bij voorkeur in groepjes van drie een wateractor. Dat kan vanuit hun eigen
contacten of vanuit de aangeboden lijst. De wateractoren met betrekking tot het lokale knelpunt
aangegeven in bijlage 4 moeten zeker aan bod komen!
Noteer de namen van de leerlingen en de wateractor die ze vertegenwoordigen op Werkblad 1: Invullijst
Wateractoren.

Water4all
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Aan de slag! op bezoek bij een wateractor
Inleving
Per groep gaan de leerlingen aan de slag. Ze krijgen een welbepaalde tijd om zich in te leven in de situatie
van hun wateractor. Tijdig beginnen is dus de boodschap!
Op basis van het knelpunt of de kans proberen de leerlingen te weten te komen hoe de wateractor zelf dit
probleem of deze mogelijkheid voor integraal waterbeheer ervaart. Die kennis hebben ze nodig voor de
bijeenkomst van de bekkenraad in het rollenspel.
DOEL

De leerlingen kunnen zelfstandig informatie opzoeken uit verschillende bronnen.
De leerlingen kunnen zich inleven in een situatie die verschilt van die van hen.
De leerlingen onderzoeken de ‘zwarte doos’ van hun wateractor.
De leerlingen kunnen een interview afnemen.
De leerlingen kunnen luisteren naar de argumenten van iemand anders en ze ook begrijpen.
MATERIAAL

Toegang tot internet, bibliotheek, kranten, tijdschriften, telefoon, fototoestel,…
Werkblad 2: Vragenlijst interview, Werkblad 3: Vragenlijst opzoekingswerk
Contactgegevens van de lokale wateractor (uit Bijlage 4: Lokale wateractoren)
WERKWIJZE

De leerlingen nemen contact op met hun wateractor. Ze maken een afspraak en gaan op bezoek om
kennis te maken met zijn ‘watersituatie’. Dat gebeurt buiten de lesuren.
Tijdens het bezoek nemen ze een interview af aan de hand van bijgevoegde basisvragenlijst, al dan
niet aangevuld met zelfbedachte vragen. Ze proberen op die manier zijn/haar standpunt te kennen over
de lokale kans of het lokale knelpunt. Foto’s kunnen het interview en de wateractor in beeld brengen.
Zie Werkblad 2: Vragenlijst interview.
De leerlingen doen ook onderzoek rond hun wateractor aan de hand van actualiteitsopvolging,
opzoekingswerk in bibliotheek en op internet.
De resultaten van de 1ste en de 2de graad worden geraadpleegd. Zijn ze in verband te brengen met
een wateractor? Een bedrijf dat vuil water loost, kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de
waterkwaliteit van de ontvangende waterloop.
Al deze informatie verzamelen ze zelfstandig en ze krijgen daarvoor 4 weken de tijd.
Mogelijke stappen voor de inleving:
- de leerlingen maken tegen een bepaalde datum een werkmap / portfolio over hun wateractor
- de leerlingen stellen tegen een volgende datum een vragenlijst op voor het interview
- de leerlingen schrijven tegen een derde datum een informele mail/brief naar hun wateractor
- de leerlingen maken tegen aan laatste datum een afspraak met hun wateractor
- de leerlingen doen een interview met hun wateractor op de afgesproken datum
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Optioneel:
1. De inleving gebeurt tijdens de les onder begeleiding van de leerkracht: de leerlingen zoeken via
allerlei kanalen (internet, bibliotheek, actualiteit,...) informatie over hun wateractor op.
Zie Werkblad 3: Vragenlijst opzoekingswerk’
Ze vullen ook de Werkblad 2: Vragenlijst interview aan met persoonlijke vragen.
Tijdens dit lesuur kunnen de leerlingen hun wateractor opbellen of mailen om een antwoord te
krijgen op hun vragen. Dat gebeurt aan de hand van de bijgevoegde vragenlijst of van zelf bedachte
vragen. Zie Werkblad 2: Vragenlijst interview’
2. Er kan klassikaal een bezoek gebracht worden aan een van de lokale wateractoren, bijvoorbeeld een
bedrijf in de buurt.
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Opvolging
Continue opvolging is de voornaamste taak van de leerkracht bij deze activiteit waar de leerlingen
zelfstandig te werk gaan. Het is belangrijk de contacten en de afspraken die de leerlingen met de actoren
maken op te volgen. Bij groepen die problemen ondervinden, kan de leerkracht eventueel bijspringen.
Het is daarom nuttig dat de leerkracht regelmatig peilt naar de ontwikkelingen tijdens de inleving:
- Durven de leerlingen contact opnemen met een wateractor, durven ze er naartoe stappen? Geef hen
eventueel wat tips, …
- Hebben de leerlingen zelf nog vragen die ze aan hun wateractor willen stellen? Die kunnen ze
aanvullen op de vragenlijst.
- Zijn de leerlingen gemotiveerd aan het werk en draagt iedereen van de groep zijn/haar steentje bij?
Volg de verschillende groepen op en tracht inzicht te krijgen in de standpunten van de wateractoren
die deelnemen aan het rollenspel.

Syntheseles: Rollenspel (begeleider Water4all)
Door middel van een ‘maatschappelijk debat’ leren de leerlingen zich in te leven in een rol en de
problemen nauwkeuriger in te schatten, ze worden ook aangespoord om standpunten in te nemen.
De leerlingen gaan in een vergadering van de bekkenraad het waterbeheer in hun bekken door de ogen van
hún actor bekijken.
In die bekkenraad worden het lokale knelpunt en de inrichtingsvoorstellen van de andere graden
besproken: acties en maatregelen beoordeeld en eventueel aanvaard/verworpen, geargumenteerd door
de standpunten van hun wateractor. De conclusie van de bijeenkomst van de bekkenraad kan per groep
verschillen. Er zal niet steeds een oplossing zijn. Veel belangrijker is dat leerlingen inzien wat en wie er
allemaal komt kijken bij de uitvoering van het integraal waterbeleid. Een advies wordt geformuleerd.

Water4all
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DOEL

De leerlingen leren met elkaar op een respectvolle manier in discussie gaan.
De leerlingen ervaren wie er allemaal betrokken is bij het integraal waterbeheer.
De leerlingen begrijpen dat het niet altijd mogelijk is een oplossing te vinden waar alle partijen het mee
eens zijn.
De leerlingen ervaren de bijeenkomst van een bekkenraad.
Vanuit het rollenspel komt een advies naar voren i.v.m. het lokale knelpunt / lokale kans
MATERIAAL

Resultaten inleefopdracht (interview, portfolio, opzoekingswerk, …), Bijlage 5: Richtlijnen Fase 2: debat,
papier, klaslokaal met verplaatsbare banken, fototoestel
WERKWIJZE

De banken in de klas zijn opgesteld in een kring voor de bijeenkomst van de bekkenraad.
De leerkracht modereert en de begeleider van Water4all neemt de rol van milieuambtenaar op zich.
Tijdens het rollenspel kunnen foto’s genomen worden van de bekkenraad.
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Inleiding (15 min.)
Herhaal heel kort het project Water4all, het lokale bekken en het lokale knelpunt.
Overloop de richtlijnen en het doel van het rollenspel en maak duidelijke afspraken met de leerlingen
voor een vlot verloop. Ze praten niet door elkaar, hebben respect voor elkaars standpunten en volgen de
aanwijzingen van de moderator. Schets duidelijk de rol van de moderator tijdens het rollenspel.
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FASE 1: Voorstelling (15 min.)
In de bekkenraad zetelen verschillende belangengroepen: een landbouwer, een natuurvereniging,
een bedrijfsleider, een recreant, de drinkwatersector, … en burgers.
Om een beeld te krijgen van alle gesprekspartners mag elke groep zich kort voorstellen. De verschillende
wateractoren geven daarbij ook vanuit hun standpunt een mogelijke oplossing voor het knelpunt/de
kans. Ze brengen daartoe enkele onderbouwde argumenten naar voren.
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Het is voor de leerlingen van belang op voorhand goed na te denken over hoe hun wateractor tegenover
het knelpunt/de kans staat en waarom hij een bepaalde oplossing verkiest. Alleen zo kunnen zij hun
argumenten op een overtuigende manier naar voren brengen en de argumenten van hun tegenstanders
op een goed beredeneerde manier weerleggen.
De moderator verhindert hierbij vooral dat andere groepen onderbreken. Hij waakt erover dat iedereen
de kans krijgt zich voor te stellen en om ononderbroken zijn argumenten aan te dragen.
Tussenfase (15 min.)
De groepjes krijgen de tijd om de gekregen informatie en argumenten van de anderen te verwerken.
Ze bereiden hun tactiek voor het debat voor en bedenken tegenargumenten.
Waar nodig kan de milieuambtenaar of moderator extra informatie verschaffen om hen op weg te
helpen naar een mogelijke oplossing of om het vuur aan de schenen te leggen van de tegenpartijen.
Deze info staat in Bijlage 3: Lokaal knelpunt of lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer.
FASE 2: Debat (30 min.)
In deze fase gaan de verschillende actoren in discussie. Ze weerleggen argumenten van de andere
actoren met goede tegenargumenten: bepaalde oplossingen zijn technisch onmogelijk, financieel niet
haalbaar of onaanvaardbaar voor de inwoners, …
De moderator bemiddelt de reacties: hij houdt bij welke actoren willen reageren en bepaalt de volgorde
waarin ze aan het woord komen. Hij waakt erover dat iedereen luistert wanneer iemand aan het woord
is en iedereen zijn beurt afwacht om te reageren. Zo verloopt het debat vlot en respectvol.
De moderator houdt bij welke tegenargumenten aangedragen worden, welke oplossingen haalbaar zijn
en welke niet. Na afloop van het debat geeft hij daarvan een korte samenvatting.
FASE 3: Adviesformulering (10 min.)
De wateractoren proberen tot een oplossing te komen voor het integraal waterbeheer en het lokaal
knelpunt. Vanuit de verschillende argumenten kwamen misschien mogelijke oplossingen naar voor. Een
oplossing zal vaak niet door alle betrokkenen ondersteund worden. Er wordt zo sterk mogelijk naar een
win-winsituatie gestreefd, naar een oplossing waar zoveel mogelijk partijen zich mee kunnen verzoenen.
Het kan ook zijn dat er geen oplossing uit de bus komt. Dat is vaak realiteit binnen de echte
bekkenraden.
De verschillende wateractoren bedenken hoe zij in de toekomst hun watergebruik zullen sturen met het
oog op een zo duurzaam en integraal mogelijk waterbeheer en -beleid. Daarvoor denken de leerlingen
bijvoorbeeld aan de analyse van de zwarte doos/ regenwatergebruik, gescheiden afvoer van regen- en
afvalwater, infiltratie, zuivering van afvalwater, … Dat is de basis voor het advies.
De bekkenraad formuleert een advies met daarin de aanpak van het knelpunt en het waterbeheer dat
daarvoor nodig is. Het advies wordt opgesteld.
Deze adviesformulering kan eventueel verder uitgewerkt worden in de vorm van een huistaak.
De moderator begeleidt de leerlingen bij de adviesformulering. Hij vraagt elke actor kort naar zijn advies
over de oplossing. Elke groep kan op die manier nog eens benadrukken wat hij belangrijk vindt. De
adviezen worden door de moderator of door een leerling genoteerd op een blad papier.
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Afronding (10 min)
Het rollenspel is afgesloten. Alle actoren bekomen van hun inspanningen en horen eens hoe de anderen
het spel hebben ervaren.
Bespreek als vorm van evaluatie de verschillende rollen.
Wat was moeilijk aan jullie rol? Wat viel op? Wie domineerde het gesprek? Wat waren de knelpunten?
Wie was jullie bondgenoot? Wie was moeilijk te overtuigen?

Actie!
De leerlingen kunnen de andere leerlingen en de directie concrete tips geven over hoe de school haar rol in
het integraal waterbeheer duurzamer kan invullen. Bijvoorbeeld door meer infiltratiemogelijkheden, door een
poel aan te leggen, …

Communicatie
De leerlingen plaatsen het advies en enkele foto’s van het rollenspel op het educatieve paneel of op de
miniwebsite van hun groep. Zo brengen ze medeleerlingen op de hoogte van hun bevindingen. De leerlingen
benadrukken naast de resultaten van de andere graden het belang van de school in het integraal waterbeheer.
Het advies kan gepubliceerd worden in het schoolkrantje of het plaatselijk gemeenteblad en kan overhandigd
worden aan de plaatselijke waterwegbeheerder.
De leerlingen kunnen hun wateractor op de hoogte brengen van de afloop van het rollenspel en een kopie van
het advies bezorgen.

Slot
Door de inleving en het rollenspel hebben de leerlingen ervaren dat er verschillende belangengroepen betrokken
zijn bij integraal waterbeheer. Deze stellen elk hun eigen eisen aan het watersysteem. De eisen van de
verschillende actoren dienen zo goed mogelijk met elkaar verzoend te worden, zonder echter het watersysteem
voor de toekomstige generaties te hypothekeren.
Maar het vinden van zo’n gemeenschappelijk gedragen oplossing om duurzaam om te gaan met het
watersysteem is niet eenvoudig. Ook in de realiteit verloopt dat vaak erg stroef.
De school kan als wateractor zijn steentje bijdragen tot integraal waterbeheer. Vanuit hun ervaring als wateractor
beseffen de leerlingen dat iedereen bij het waterbeheer betrokken is.
Daardoor zien ze ook binnen de schoolmuren verschillende mogelijkheden voor integraal waterbeheer. Enkele
eenvoudige maatregelen kunnen voorgesteld worden. De inleving en het rollenspel stimuleren hen om deze in
de praktijk om te zetten en zo hun verantwoordelijkheid op te nemen. Integraal waterbeheer begint immers in je
eigen omgeving!
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