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Samenvatting voor deskundigen om de context te overzien van hun ontmoeting met de leerlingen.  
Het hele verhaal is te vinden in het Handboek Leerkracht op NING. 

 
 

Dit is Dr. George Zoutberg. 
George is met zijn collega’s van het HHNK op zoek naar actieve, creatieve uitvinders,  
die leergierig zijn en over het hekje durven denken. Wie durft?!!. 
De grote onderzoeksvraag is: “Hoe ziet DePoepfabriek van de toekomst er uit.” 
De HHNK-deskundigen leren de leerlingen, wat ze moeten weten om op niveau mee 
te kunnen denken over het zuiveren van afvalwater in de toekomst.  

 Er komt een gastdocent in de klas en ze gaan op onderzoek in de RWZI.  

 Dr. George legt uit welke innovatieve mogelijkheden hij nu al ziet  met de winning 
van Grondstoffen en Energie uit afvalwater.   

 Ze krijgen een LABkist in de klas met proeven om zelf te experimenteren. 

 Vol spanning wachten George en zijn HHNK-collegae  vervolgens af met welke 
invallen, ideeën en uitvindingen de leerlingen komen.  

 Een Creatief Ontwerper komt op school en helpt de leerlingen bij de uitwerking en 
de vormgeving van hun ideeën.  

 Tot slot presenteren ze hun ontwerp aan Dr. George en de mensen van het HHNK.. 
 
Gebeurtenis Omschrijving  

Fase 1 Introductie 

  LABkist in de klas. Brief van Professor George 

  INLOG op de werksite Openingsfilmpje. Inloginstructies. 

  Inloggen individueel Elke leerling maakt eigen profiel aan en krijgt online werkkamer 

Fase 2 Onderzoekfase Zuivering  

  PLAN van Aanpak Videobericht waarin George zijn plannen stapsgewijs uitlegt 

  Eigen onderzoek Leerlingen gaan op zoek naar informatie. 

  Gastdocent in de groep Workshop over het proces van RioolWaterZuivering 

  Excursie RWZI Ontmoeting met deskundigen op locatie + uitleg LABkist 

Fase 3 Onderzoekfase Innovatie 

  Videobericht Uitwerking opdracht + schets van de 5 onderzoekrichtingen  

..Verdieping 5 clips met informatie en suggesties per onderzoekterrein 

Fase 4 Ontwerpfase  

  Oplossingen Mogelijkheden verkennen, keuzes maken en uitwerken 

  Creatief Ontwerper  In de klas aan de slag met uitwerking & vormgeving 

Fase 5 Presentatiefase 

  Digitaal opsturen Tekening, maquette, TEDlezing, animatie, Prezi, of film etc. 

 Pitch (facultatief) Evenement waarbij elke groep het plan presenteert bij HHNK. 



Opzet en achtergronden. 
 Het is een OnderzoekAvontuur; Een hulpvraag van buiten de school.  
 Wij als deskundigen zijn primair gericht op de uitvindingen van de leerlingen.  
 Het gaat ons ‘niet om educatie’. We zijn gedreven op ons eigen vakgebied en 

verwachtingsvol naar wat de leerlingen zullen inbrengen met hun 
verbeeldingskracht. 

 We zijn ons er zeer bewust van dat de uiteindelijke ideeën het doel zijn en we 
zijn heel nieuwsgierig hoever ze daar al mee zijn en welke kant ze op denken. 

 Ieder van ons heeft ook zelf zo z’n ideeén over slimme en goede oplossingen. 
We willen ze natuurlijk niet beïnvloeden, maar kunnen ’t toch niet laten onze 
eigen opvattingen en theorieën stiekemweg met ze te delen. 

 We staan niet tegenover de leerlingen om ze vol te gieten met kennis, maar 
naast hen om samen verder te komen in het ontwerpen van DePoepfabriek.nl 

 
5 Onderzoekterreinen 
Om het overzichtelijk en behapbaar te houden gaan we uit van 5 onderzoekterreinen. 
1. Tot het putje.  
    Alles wat je in huis kunt bedenken. Met vindingen als GFT-grinders, inrichting van 
de plee van de toekomst, urine apart, noritblokjes, natte-wc-doekjes-alternatieven, 
harenvangers etc. 
2. Poep & Pies Transport. 
    Grijs waterleidingnet, waterarme hogedrukafzuiging, helofytenfilters in de wijk, etc. 
3. Schiften & Scheiden. 
    Alles wat betrekking heeft op het uit elkaar halen van de verschillende bruikbare 
componenten op de verwerkplek. 
4. Grondstoffenfabriek. 
    Alle ideeën voor toepassingen en vooral ook uitvoeringen van het herwinnen van 
grondstoffen. 
5, Energiefabriek. 
    Alle vindingen en vondsten om het winnen van energie te optimaliseren. 
 
Vanaf het begin willen we steeds in die 5 onderzoeksterreinen praten en denken. 
Dat helpt de leerkracht en leerlingen ook bij de keuze.  
Gaan ze zich met de hele klas richten op uitvindingen en oplossingen binnen 1 
categorie, of verdelen ze de klas in teams en pakken ze meerdere categorieën bij de 
kop.. 
 
Stuur voor vragen en aanvullende informatie een mailtje naar 
info@huisvanhetverleden.nl 
 
Veel inspiratie en plezier!!! 
Het Projectteam. 
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