Drinkwatervoorziening enhet voortgezet onderwijs

Inleiding
De VEWIN verspreidt alvelejaren lesmateriaal datop delagerescholen -sinds kort
de basisscholen - wordt gebruikt bijlessenof
projecten over drinkwater. Het gaat daarbij
om folders, wandplaten, stickers, fotovellen
(illustratiemateriaal bij werkstukken) ener
worden kosteloos films aanscholen uitgeleend. Het belangrijkste onderdeel vanhet
' VEWlN-lespakket' vormt echterhet losbladige 'Project Drinkwater Basisschool' dat
in 1986 gereedkwam en verspreid isnaaralle
basisscholen in Nederland. Dit voorjaar
volgde de eerste aanvulling.
Daarnaast verzorgt de VEWIN Afdeling
Opleidingen de cursussen Middelbare en
Hogere Waterleidingtechniek (op MBO- en
HBO-niveau). Maarook ophetniveauvanhet
voortgezet onderwijs iseraandacht voor
water. Daarover handelt devolgende bijdrage.
Nieuw vak techniek
De SLO, het landelijk Instituut voor
Leerplanontwikkeling, heeft van de
Nederlandse overheid de taak gekregen het
voortouw te nemen in de ontwikkeling van
nieuw lesmateriaal en onderwijsmodellen en
heeft bij één van zijn vele projecten ook de
drinkwatervoorziening tot onderwerp
gekozen. Het gaat hierbij om experimenteel
lesmateriaal voor het vak Techniek.
Het vak Techniek gaat deel uitmaken vanalle
scholen voor kinderen van 12tot 16jaar,
zowel in het lager beroepsonderwijs alsinhet

Het vak Techniek zalopdenduur gegeven
worden op allescholenvoor voortgezet
onderwijs, tot en met hetvwo.Opdit moment
staat hetvooralophet lesroostervanscholen
voor het lager beroepsonderwijs enmavo.
De leerlingen worden ingewijdinde beginselen
van detechnologie diedehedendaagsesamenleving sterk beïnvloedt eneensteedsgrotererol
zal gaanspelen.
De accenten liggenop:
1. theoretische basiskennis en praktische
vaardigheden. Deleerlingen maken (ook
ingewikkelde) werkstukkenwaarinzeopgedane kennis over materialen,verbindingstechnieken,werktuigprincipes, vormenvan
energie, stuur- enregelsystementoepassen.
Bovendien maken zekennismet strategieën
voor probleemoplossend handelen.
2. omgaan metProdukten van techniek.
Al doende krijgen de leerlingen inzicht inde
werking,functieenbetekenisvandemoderne
Produktenvande techniek.
3. inzicht in de relatie tussenmens en techniek.
De roldiedemensgespeeld heeft enspeelt
bijdeontwikkeling vantechniek entechnologie komt aande orde,maarvooralde
invloed diedetechniek heeft opdesamenlevingen cultuur.
Al deze aspectenworden gepresenteerd aande
hand vanonderwerpen dievoor de leerlingen
herkenbaar zijn, vanuit hunvrijetijdsbesteding,
voorzieningen thuis of bekendeberoepen.

De Stichtingvoor de leerplanontwikkeling SLO
- heeft tottaak leerplannen teontwikkelen endeleerplanontwikkeling inNederlandtecoördineren;
- werkt voor alleonderwijstypen, behalvehethogeronderwijs;
- verschaft het Nederlandse onderwijs informatie over leerplanontwikkeling;
- werkt hoofdzakelijk opaanvraagvanonderwijsorganisaties en-instellingenvandeminister;
- ontwikkelt experimentele onderwijs-leerpakketten envoorbeeldlesmateriaal;
- publiceert boeken enontwikkelt audio-visueelmateriaalomscholente helpenbijhetontwerpenvan
schoolwerkplannen;
- ontwikkelt onderwijsleerplannen voor deinrichtingvaneenbepaaldschooltype;
- werkt nauwsamen metmensen indeonderwijspraktijk en, indien relevant, methetbedrijfsleven:
- verleent dienstenaan bedrijven die lesbrievenofonderwijspakketten willenontwikkelen;
- werktsamenmeteducatieveuitgeverijen;
- biedtonderdak aandeCentrale Registratie Leermiddelen (CRL);
- wordt bestuurd door eenBestuursraad diede nationaleonderwijsorganisaties ende (school)vakwetenschappen vertegenwoordigt;
- biedt werk aan ruim300mensen;
- ontleent met ingangvan 1987zijnbestaan aandeWetopde Onderwijsverzorging.

mavo, havo en vwo. De SLO vervult een
belangrijke functie bij het gestalte geven van
dit nieuwe vak. De leerplanontwikkelaars die
de afdeling beroepsonderwijs bemensen
buigen zich over vragen als:welke onderwerpen horen indit vakwelen niet thuis,hoe
krijgje de meer theoretisch gerichte kinderen
wat meer opde praktische lijnen omgekeerd,
hoe pasje de lesstof aan aan verschillende
intelligentie-niveaus, hoe moet het vak
ingepast worden in het totale onderwijspakket op een school, hoe gaje om met de
vaak verschillende interesses vanjongens en
meisjes, hoe moet een lokaal voor techniek er
uit zien, aan welke criteria moeten de
docenten voldoen, etc. Maar vooral: hoe
kunnen de scholen en docenten geholpen
worden om dit vak zo goed mogelijk gestalte
te geven?

Afb. I - In het vak techniek krijgen deleerlingendoor het
maken van een model van een binnenleiding met diverse
tappunten en aansluitingen, inzicht inde werking van de
waterleiding.
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Afb. 2 - In het lesmateriaal wordt eenbouwtekening eneen
bouwbeschrijving voor eenmodel vaneen zuiveringsinstallatie gegeven.

Natuurlijk zijn erpublikatiesover didactische
en onderwijskundige uitgangspunten, maar
het tastbare uiteindelijke resultaat iseen set
lesmateriaal dat de docenten als voorbeeld
kan dienen. De leraren kunnen het materiaal
zo in hun klasgebruiken, maarerook mee
verder experimenteren en variëren, al naar
gelang hun eigen opvattingen en de aard van
de leerlingen. Met dit doel hoort bij elke set
lesmateriaal dan ook een uitvoerige
docentenhandleiding.

De set Techniek inonze drinkwatervoorziening'
bestaat uitdriedelen: leerplan-theoretische
achtergronden, eenboekje metlesmateriaal en
een bijbehorende docentenhandleiding. Het lesmateriaal isgegroepeerd rondomdriethema's:
'De waterleiding en rioleringthuis', 'Ontwerp-en
bouwmodellenvaneen drinkwaterzuiveringsinstallatie' en 'Techniek inonze drinkwatervoorziening door deeeuwenheen'.Voordit
laatste themaisveelsamengewerkt metmusea
en de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Onderzoek. Ook iserbijvoorbeeld gebruik
gemaakt van educatief materiaal dathet
gemeentelijk waterleidingbedrijf vanAmsterdam
in 1975heeft uitgegeven,ter gelegenheid van
'700 jaar drinkwater Amsterdam'.
Bijhet samenstellen van hetlesmateriaal voorde
beide eerstethema's heeft deSLO veelvuldig
gebruikgemaaktvanVEWIN-materiaalenvande
kritischebegeleidingvanhetPompstationvanhet
Drinkwaterbedrijf inHengelo.

Afb. 3 - Wanneer de beschrijving goed wordtgevolgd,ontstaateen werkend zuiveringsmodel.

Aansluiting bijpraktijk
'Techniek in onze drinkwatervoorziening' is
één van de thema's. Het thema blijkt
bijzonder geschikt te zijn om leerlingen te
laten zien hoe steeds nieuwe wensen en
behoeften van mensen de aanleiding zijn
geweest tot steeds verdergaande technische
ontwikkelingen.
Het onderwerp isuitgewerkt in een boekje
van 68 pagina's. De inhoud isvooreen
belangrijk deel tot stand gekomen in samenwerking met en na raadplegingvan het
bedrijfsleven.
Dit past volledig in de opvattingen van de
SLO dat wat leerlingen tijdens hun schoolperiode leren, goed moet aansluiten op de
leefsituatie waarin ze later terecht zullen
komen. Voor het materiaal over de
drinkwatervoorziening hebben de auteurs
dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van
informatie-materiaal van de VEWIN en
Waterschappen.
Zo zijn bijvoorbeeld medewerkers van het
Pompstation van het Drinkwaterbedrijf in
Hengelo nauw betrokken geweest bij het
ontwerpen van modellen waarin de
voornaamste fasen van de zuivering van
grondwater zijn nagebootst. Ook voor de
leerplanontwikkelaars wasdeze vruchtbare
samenwerking een leerzame ervaring.

In het leerlingenmateriaal wordt met behulp vanpictogrammen aangegeven, dateersthetprobleem moet worden
geformuleerd; daarna volgen voorbereiding, uitvoering en controle.

Er moet nog meer verband worden gelegd
tussen water indeklasonderwezen wordten
wat er in de praktijk gebeurt. Daarbij isde
ervaring van deskundigen uit de praktijk een
conditio sine qua non. Filmsen vooral
excursies kunnen hierbijeenzeer belangrijke
rol spelen, zo heeft de praktijk uitgewezen.
De SLO verleent dan ook graag hulp en
ondersteuning aan drinkwaterbedrijven of
andere organisaties die daaraan een bijdrage
willen leveren.
Riek Lern
SLO Enschede
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