
Beste juf, meester,
Als leren leuk is, dan blijft het onderwerp beter hangen. 
Dat hoeven wij u niet te vertellen. De lesprogramma’s van 
PWN en HHNK maken leren héél erg leuk. Niet alleen het 
onderzoekend leren zal de leerlingen zeker aanspreken, 
maar ook de gastles en de excursie. En zelf aan de slag 
gaan is misschien wel het allerleukst!
De lessen zijn bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van  
het basisonderwijs, maar u kunt zich ook aanmelden  
met klas 1 en/of 2 van het voortgezet onderwijs.  
Beide lesprogramma’s sluiten aan op de kerndoelen voor 
het onderwijs.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op:

www.pwn.nl/wateravontuur voor Het Wateravontuur
www.hhnk.nl/educatie voor depoepfabriek.nl

Verwarrend? Het zit zo: drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn twee organisaties die zich bezig- 
houden met schoon (drink)water. Samen hebben ze gave interactieve 

lesprogramma’s bedacht, waarmee jij met jouw klas van alles kunt 
leren over dit onderwerp. In deze flyer lees je er meer over.

Schoon water is niet zo vanzelfsprekend
Het lijkt zo gewoon: je draait de kraan open en er komt schoon 

water uit. Misschien weet je wel dat die luxe er in armere landen vaak 
niet is. Maar wist je ook dat in ons eigen land elke dag hard gewerkt 

wordt om lekker en schoon water uit de kraan te laten komen?  
Wat daar allemaal voor moet gebeuren, leer je van professor 

Ignaz Worm in het Wateravontuur. En hoe krijg je het water dat 
je door de wc spoelt weer opnieuw schoon? Kan dat eigenlijk 

wel? Jazeker. En intussen kun je er nog nuttige dingen mee 
doen ook, met die viezigheid. Waterprofessor George 

Zoutberg weet daar alles van en vraagt jullie hulp.  
Maar let op: onderzoek doen naar poep en plas is 

niet voor watjes (#neusdicht), dus lees alleen verder 
wanneer je denkt dat je het aankunt.

 

‘Huh?’ zul je misschien denken. ‘Leren over poep? En dan 
nog leuk ook?’ Ja hoor, dat kan. Maar als je poep niet erg 
aantrekkelijk vindt, kun je ook aan de slag gaan met schoon 
drinkwater.

Leuk leren over poep

Wat is 
dat water 
schoon! 



Vies, bruin water uit de kraan? Getsie, dat willen we 
niet! Maar wat doe je er aan? Hoe maak je vies water 
zuiver en lekker? 

Dat ontdek je stap voor stap in het Wateravontuur. En wat 
je leert, daar maak je met je klas een videoclip van!

Wanneer jouw school het Wateravontuur aandurft, 
gaan jullie vijf weken op zoek naar informatie. Niet 
de hele dag natuurlijk; dat zou je meester of juf nooit 
goed vinden. Maar tussen de andere lessen door 
gaan jullie zelf allerlei dingen ontdekken over water, 
over hoe je dat schoonmaakt, én over de productie 
van een videoclip. Via een vette website krijgen jullie 

aanwijzingen en berichten. Zo ontdek je wat er allemaal bij 
komt kijken om schoon water uit de kraan te krijgen.  

Poep jij wel eens? Het zou wel heel griezelig zijn, 
wanneer je daar ‘nee’ op zou antwoorden. 

Poepen en plassen doen we tenslotte allemaal. Maar denk 
je er wel eens over na wat er gebeurt met alle viezigheid 
die in de wc verdwijnt? Die vraag zul je waarschijnlijk wèl 
beantwoorden met ‘nee’. Waterprofessor George Zoutberg 
denkt daar juist de hele dag over na. Hij is al een hele tijd 
bezig om een soort superfabriek te ontwerpen, die op een 
slimme manier het afvalwater zuivert, energie opwekt én 
van poep en troep weer nuttige dingen maakt.  
Onmogelijk? Nee, hoor. Zeker niet met de hulp van jouw 
klas. 
Als jouw school professor Zoutberg wil helpen, dan wordt 
dat vijf weken aanpakken! Het hoofdkwartier voor jullie  

Jullie gaan naar bezoekerscentrum De Hoep in Castricum 
om het Drinkwatereiland te bezoeken, een waterquiz te 
doen en waterproeven te doen met een microscoop in 
een waterlaboratorium. Ook komt er iemand van PWN in 
jullie klas een gastles geven. Aan het eind van het avontuur 
weten jullie precies waarom je beter geen glitter make-up 
meer kunt gebruiken en waarom je zuinig moet zijn met  
water. Als jullie een heleboel kennis hebben verzameld, 
gaan jullie onder begeleiding van een echte mediades-
kundige een videoclip maken. Deze clip wordt een oproep 
aan de andere leerlingen én aan jullie ouders, opa’s, oma’s, 
broers & zussen, neven & nichten en wie weet zelfs je 
buurvrouw. Want jullie film gaat natuurlijk in een filmzaal 
in première! Waar die oproep over gaat? Dat merk je wel 
wanneer jouw school kiest voor het Wateravontuur. 

Film je eigen waterverhaal Ontwerp de fabriek van de toekomst
onderzoek is een spannende website, waar je veel infor-
matie kan vinden, berichten ontvangt en steeds nieuwe 
filmpjes ontdekt. Jullie geheime ontwerpgenootschap  
leert over ingewikkelde zaken als bioplastics, elektriciteit 
en biogas. Niet eenvoudig, maar die kennis is nu eenmaal 
nodig voor een topontwerp! 
Er komt iemand van het hoogheemraadschap een  
gastles geven, jullie gaan op excursie naar een rwzi  
(rioolwaterzuiveringsinstallatie) en met de spullen uit  
een labkist leer je hoe je zelf urine kunt maken. Plas dus! 
Hoe cool is dat?!  
Daarna zijn jullie wel klaar voor Het Ontwerp. Twee echte 
kunstenaars gaan jullie daarbij helpen. Wanneer alles af 
is, mogen jullie de ontwerpen presenteren aan professor 
George Zoutberg. Hij zal jullie eeuwig dankbaar zijn!

Het Wateravontuur van PWN depoepfabriek.nl van HHNk
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#zinin?  
Geef deze folder dan 

gauw aan je juf of 
meester. Op de  

achterkant staat  
nog wat informatie 

die zij wel interessant 
zullen vinden.. 


