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Beste leerkrachten,

Willen we leerlingen vormen tot wereldburgers, dan hebben ze niet alleen kennis nodig 
over de wereld maar ook een set van vaardigheden. De vaardigheid ‘filosoferen’ helpt 
je leerlingen om waarden en concepten te verhelderen en diverse standpunten te 
onderzoeken. Je leerlingen  ontwikkelen zo het vermogen om op een positieve manier in 
interactie te gaan met medeleerlingen die vaak vanuit een verschillend oogpunt kijken. 
Dit vermogen is volgens het PISA kader voor ‘global competences’ (OECD, 2018) één 
van de vier doeldimensies die mensen wereldwijd moeten toepassen voor succes in hun 
dagelijks leven. 

Vanuit Join For Water willen we leerlingen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar de nodige 
vaardigheden geven om als wereldburger duurzame keuzes te kunnen maken rond 
indirect watergebruik. Om zo’n keuze te kunnen maken is het belangrijk dat kinderen:
- hun eigen waarden en standpunten rond watergebruik en waterverspilling verkennen
- hun keuzes kunnen beargumenteren 
- hierover in interactie gaan met anderen om zo hun standpunt verder te onderbouwen 
of net aan te passen.

Deze inspiratiebundel werd ontwikkeld in samenwerking met Djapo. Samen willen 
we jou ‘goesting’ geven om met je leerlingen te filosoferen rond waterverspilling en 
de watervoetafdruk. We willen je inzicht geven in hoe je zo’n filosofisch gesprek kan 
voorbereiden en begeleiden.

Met deze lesideeën kan je meteen aan de slag met je klas. De leerlingen hebben geen 
specifieke voorkennis nodig. Als leerlingen vooraf reeds kennis hebben gemaakt met 
de watervoetafdruk, kan het gesprek echter wel veel dieper gaan . Het doel van het 
filosofisch gesprek is niet om extra kennis te verwerven over de watervoetafdruk. Het 
doel is standpunten uit te wisselen en hierbij argumenten te geven om zo waarden en 
concepten bij zichzelf en anderen te onderzoeken. De leerkracht kruipt hierbij in de rol 
van ‘niet-wetende’.

Idealiter maakt het filosofisch gesprek deel uit van een project of thema rond duurzaam 
watergebruik en de watervoetafdruk. Op de website van Join For Water vind je hiervoor 
heel wat inspiratie. Ga bv. aan de slag met onze Zoektocht duurzaam watergebruik 
waarbij je leerlingen hun watervoetafdruk in de school onderzoeken. Ga met je leerlingen 
systeemdenken over de watervoetafdruk a.d.h.v. de inspiratiebundel ‘Met je klas aan 
de slag rond duurzaam watergebruik’. Of geef het filosofisch gesprek een plaats in een 
breder project vanuit design thinking met onze inspiratiebundel ‘Design thinking over de 
watervoetafdruk’.

We wensen jullie alvast heel veel stof tot nadenken!

Het Join For Water- team

Inleiding

https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/zoektocht-duurzaam-watergebruik
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-met-je-klas-aan-de-slag-rond-duurzaam-watergebruik
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-met-je-klas-aan-de-slag-rond-duurzaam-watergebruik
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-met-je-klas-aan-de-slag-rond-duurzaam-watergebruik
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-design-thinking-over-de-watervoetafdruk-basisonderwijs
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-design-thinking-over-de-watervoetafdruk-basisonderwijs
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Hoofdstuk 1: Achtergrondinfo

1.1  De watervoetafdruk

Gemiddeld gebruikt een Belg zo’n 100 liter kraantjeswater per dag. Via onze consumptie 
gebruiken we echter veel meer zoetwater, nl. gemiddeld 7400 liter water per persoon per 
dag. We consumeren water immers niet alleen ‘direct’ als drinkwater, om te koken, ons te 
wassen,… maar ook ‘indirect’, om alle goederen en diensten die we consumeren 
te produceren. Enkele voorbeelden van grote waterverslinders zijn:

1 tot 10 liter water 
per blad papier

2180 liter water
per reep chocolade

1550 liter water per 
100 gram rundsvlees

8000 liter water
 voor een jeans

De watervoetafdruk: wat is dat?

Om het watergebruik van een product over de hele productieketen te meten, ontwikkelde 
prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente in Nederland ‘de watervoetafdruk’. 
De watervoetafdruk is een maat voor het waterverbruik van een product of dienst, 
gemeten over de hele productieketen. 

Om katoenplanten te 
laten groeien is veel 

water nodig.
Katoen wordt 

echter vaak geteeld 
in gebieden waar 
water schaars is. 
In de katoenteelt 
worden zeer veel 
meststoffen en 

pesticiden gebruikt. 
Deze vervuilen de 
watervoorraden.

De katoenplanten 
worden in droge 

periodes of regio’s 
geïrrigeerd. Dat 

betekent dat ze extra 
besproeid worden. 

De irrigatie leidt soms 
tot uitputting van 
meren, rivieren of 
grondwaterlagen. 

Van het katoen 
worden T-shirts ge-
maakt. De kleurstof-

fen bij het kleuren van 
de T-shirts  hebben 

een zware negatieve 
impact op de water-
kwaliteit. Het water 

wordt niet altijd 
gezuiverd voor het 

geloosd wordt.

Water wordt ingevoerd 
van het ene naar het 

andere land via de 
import van goederen, 

zoals T-shirts.

Het T-shirt dat je in 
België in de winkel 
koopt, is gemaakt 
van water uit een 

ander land. Wie een 
T-shirt koopt ver-

hoogt daarmee zijn 
eigen watervoet
afdruk. Om één

T-shirt te produceren 
is wel 2500 liter 

water nodig.

katoenplantage irrigatie textielfabriek transport In de winkel

Productieketen van een T-shirt en de watervoetafdruk
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De watervoetafdruk van een persoon is de hoeveelheid water die een persoon direct en 
indirect gebruikt. Direct water is het kraantjes-, grond- en regenwater dat de persoon zelf 
gebruikt. Indirect water is het water dat verborgen zit in alle producten en diensten die men 
gebruikt (voeding, papier, energie, kledij, mobiliteit). Zo kan ook de watervoetafdruk van een 
school, gemeente, land,… berekend worden.

De gemiddelde watervoetafdruk van een Belg is 
7400 liter. Ongeveer de helft daarvan gaat naar onze 
voeding. Andere grote indirecte watergebruikers zijn 
kledij, elektriciteit & transport en papier.

We hebben wereldwijd een constante hoeveelheid 
zoetwater ter beschikking over de eeuwen heen. We 
moeten diezelfde hoeveelheid zoetwater echter met 
steeds meer mensen delen. In 1800 waren er 1 miljard 
mensen, in 1960 3 miljard, in 2019 7,67 miljard mensen. 

We consumeren ook steeds meer. Daarnaast kampen mensen door het extremere weer als 
gevolg van de klimaatwijzigingen steeds meer met extreme droogte en overstromingen. 
Hierdoor komt wereldwijd de zoetwatervoorraad onder druk te staan. Als we al dat 
zoetwater eerlijk zouden verdelen, heeft iedere wereld-bewoner zo’n 5500 liter water 
per dag ter beschikking (= het eerlijk wateraandeel).

We zijn dus sterk afhankelijk van andere landen. Veel van de goederen die wij hier 
consumeren zijn daarbovenop afkomstig uit landen in ontwikkeling die al te kampen 
hebben met waterschaarste (India, Pakistan, Indonesië, Thailand, Ivoorkust, Ghana, 
Somalië, Djibouti, Kameroen).

Het eerlijk wateraandeel

1840 l/dag

235 l/dag

3505 l/dag

170 l/dag

105 l/dag

1540 l/dag

© Copyright Worldmapper.org / Sasi Group  (University of Sheffield) 
en Mark Newman (University of Michigan).

Zoals u kan zien op onderstaande kaarten is de beschikbaarheid en het gebruik van water 
echter niet evenredig verdeeld. In België importeren we 75% van ons totale watergebruik.

België t.o.v. de rest van de wereld
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Import van virtueel water naar Europa © Copyright http://waterfootprint.org/en/water-
footprint/national-water-footprint/virtual-water-trade

Ons huidig consumptiepatroon heeft een zeer grote impact op de (vaak al lage) 
waterbeschikbaarheid in landen in ontwikkeling. Op korte termijn betekent dit inkomsten 
voor het land. Wanneer echter in een streek zo veel water gebruikt wordt dat meren, 
rivieren en grondwaterlagen uitdrogen, is dit op lange termijn niet duurzaam. 

Een voorbeeld hiervan is het Aralmeer in Oezbekistan en Kazachstan, dat door over-
irrigatie voor de katoenteelt bijna volledig is verdwenen. Dit heeft grote gevolgen voor 
de katoenteelt zelf, voor de visserij, de fauna en flora en op de hoeveelheid regen die nu 
nog in de streek valt. Een kleiner meer betekent immers ook minder verdamping, minder 
wolken, minder regen en dus een volledig verstoord ecosysteem. 20% van de katoen die 
geteeld werd in deze streek werd gebruikt voor kledij die verkocht werd in Europa.

Dit alles heeft als gevolg dat watergebruik een zeer complex en mondiaal verhaal is. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet enkel bij overheden en bedrijven, maar ook bij 
onszelf als consument. Willen we water op een duurzame manier gebruiken, dan moeten 
we in België onze watervoetafdruk met 30% verlagen tot het eerlijk wateraandeel.

Kapitein Sergei
 op het uitgedroogde 

Aralmeer © Copyright 
Dieter Telemans

http://waterfootprint.org/en/water-footprint/national-water-footprint/virtual-water-trade
http://waterfootprint.org/en/water-footprint/national-water-footprint/virtual-water-trade
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  Consuminder: koop enkel wat je echt nodig hebt

 Geef gebruikte goederen een tweede leven

 Koop tweedehands kledij

 Kies voor duurzame alternatieven van katoen, zoals hennep, bamboe, tencel

 Herstel, ruil of hergebruik kledij

 Eet meer plantaardig en minder vlees

 Verspil geen voedsel

 Zorg dat er geen koffie moet worden weggegoten

 Kies voor biologische voeding

 Kies voor lokale en seizoensgebonden producten 

 Vervuil minder water:

          -  Kies voor biologisch afbreekbare was- en kuisproducten

          -  Vermijd plastieken verpakkingen

          -  Gebruik geen pesticiden

          -  Breng schadelijke stoffen naar het containerpark

 Kies voor zonne- of windenergie

 Gebruik zo weinig mogelijk kraantjeswater en vervang het door regenwater waar mogelijk

Graag meer info? Neem zeker een kijkje op:

• https://www.joinforwater.ngo/nl/watervoetafdruk

• www.waterfootprint.org

• www.watertelt.be

Enkele tips om je watervoetafdruk te verkleinen

https://www.joinforwater.ngo/nl/watervoetafdruk
http://www.waterfootprint.org
http://www.watertelt.be
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Via de werkvormen willen we leerlingen bewust maken van de impact van onze consump-
tie op zoetwatervoorraden hier en elders in de wereld. En als gevolg ook op de natuur en de 
levens van anderen elders in de wereld. Willen we zorgen dat er voldoende zoetwater is voor 
iedereen, nu en in de toekomst? Dan is het belangrijk om duurzamer om te gaan met het 
beschikbare zoetwater.

Om duurzame keuzes te kunnen maken 
rond watergebruik kunnen we niet alleen 
kennis, maar ook een aantal vaardighe-
den gebruiken: systeemdenken, 
filosoferen en creatief denken. 

Drie vaardigheden © Djapo (https://djapo.be/we-en-we)

Wereldburgerschapseducatie stimuleert leerlingen doelbewust in hun groei naar 
kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die ze nodig hebben om bij te dragen 
aan een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

(Doelgerichte schooltrajecten rond wereldburgerschapseducatie, Kruit, 2018, 4)

Wat houden die drie 
vaardigheden in?

Om dit complexe proces duidelijk en genuanceerd te kunnen aanbrengen in de klas, 
ontwikkelden we i.s.m. Djapo vzw een aantal werkvormen. Deze werden ontwikkeld 
vanuit 2 kaders: het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldbur-
gerschapseducatie. 

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) is het leren denken over en werken 
aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en anderen, hier en 
elders op de planeet.

(Vlaamse Overheid, Department LNE 2010, 5) 

1. 2. Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) 
en Wereldburgerschapseducatie (WBE)

“

“
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Niets bestaat op zichzelf. Systeemdenken is een manier om de werkelijkheid te onderzoeken 
door te focussen op de verbanden tussen feiten en gebeurtenissen i.p.v. de feiten en 
gebeurtenissen op zich. Zo kunnen leerlingen feiten en gebeurtenissen in hun context 
plaatsen en een beter zicht hebben op een complexe wereld. De focus ligt hierbij op de 
volgende deelvaardigheden: de relatie tussen delen en gehelen, oorzaak-gevolgrelaties en 
aandacht voor verschillende perspectieven.

Creatief denken is nodig om bewandelde paden in je hersenen 
te verlaten. Daarnaast leer je via kritisch denken focussen op 
het geven van constructieve feedback op elementen van het 
idee i.p.v. een idee of de persoon die dit bedacht heeft volledig 
af te kraken. Ten slotte is het belangrijk om flexibel na te kunnen 
denken in een wereld die technologisch heel snel evolueert.

© bron: www.djapo.be

Systeemdenken

Creatief denken

Filosoferen geeft de ruimte om je 
waarden en standpunten te verkennen 

en die te spiegelen aan anderen. Zo 
kan je je eigen standpunten verrijken 

(en eventueel bijsturen).

Filosoferen

http://www.djapo.be
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Hoofdstuk 2: Filosoferen over 
de watervoetafdruk in je klas

We gaan dieper in op de vaardigheid filosoferen en passen 
deze toe op waterverspilling en de watervoetafdruk. In een 
voorbereidende fase prikkelen we de nieuwsgierigheid van 
de leerlingen en oefenen we een aantal deelvaardigheden 
in. Vervolgens houden we een filosofisch gesprek met als 
denkvraag: ‘Verspil je water als je vlees eet?’

Voor we in de concrete werkvormen duiken, geven we je graag enige achtergrondinformatie 
mee over het wat en hoe van filosoferen. Daarbij leggen we ook reeds de link met het 
filosoferen over waterverspilling en duurzaam watergebruik.

Filosoferen is een vaardigheid om waarden en concepten te verhelderen en diverse 
standpunten te onderzoeken. De vaardigheid ondersteunt je om keuzes te maken bij je 
omgang met water door je bewust te maken van en je vragen te stellen bij je eigen waarden.

Het gaat dus niet over zomaar je standpunt geven of iemand overtuigen van je mening. 
Het belangrijkste is de argumentatie achter je standpunt én het onderzoeken van waarden 
en concepten.   

Wil je je verder verdiepen in filosoferen? Djapo ontwikkelde een methodeboek rond 
filosoferen in de klas. Klik hier voor meer info. 

Met dit stappenplan werken we met de kinderen
aan de volgende doelstellingen:

Inhoudelijke doelstellingen

Filosofische doelstellingen:

Het concept ‘verspilling’ onderzoeken.

Onderzoeken welke emoties en waarden het (niet-) duurzaam gebruiken van 
water bij hen oproept. 

 Onderzoeken wat ze willen en kunnen veranderen aan hun watervoetafdruk.  

 Het opstellen van een hypothese.

 Argumenten geven.

 Standpunten verkennen.

 Waarden verkennen.

2.1 Wat is filosoferen?

https://djapo.be/methode-filosoferen/
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Wie filosofeert, maakt gebruik van deelvaardigheden. 

            Djapo identificeerde de volgende deelvaardigheden :

Djapo ontwikkelde werkvormen rond al deze deelvaardigheden. Je kan 
deelvaardigheden op voorhand inoefenen met je leerlingen zodat ze deze 
kunnen inzetten tijdens het filosofisch gesprek.

In deze inspiratiebundel zoomen we in op een selectie deelvaardigheden 
die we toepasten op de watervoetafdruk ter voorbereiding van het 
filosofisch gesprek. Het zijn: een hypothese opstellen, argumenten geven, 
standpunten verkennen en waarden verkennen   . 

Wanneer je hypothesen opstelt, geef je mogelijke verklaringen voor een situatie 
om van daaruit verder te redeneren. Je vraagt je af ‘Wat is hier gebeurd?’ Door 
hierover ideeën, voorbeelden en argumenten uit te wisselen, kan je mening 
veranderen. Het stimuleert kinderen om “niet per se”  vast te houden aan hun 
idee of standpunt, maar dit eventueel  bij te sturen.

Bij een filosofisch gesprek wissel je niet zomaar van 
gedachten. Je verantwoordt je mening met een argument, 
een reden waarom je zo denkt. A.d.h.v. de argumenten 
onderbouwen de leerlingen hun standpunt en verduidelijken 
ze het concept dat onderzocht wordt, hier bv. ‘verspilling’. 
Zo kunnen de leerlingen aan het einde van het gesprek een 
mogelijk antwoord op de denkvraag formuleren.

2.2 De deelvaardigheden van filosoferen

Deelvaardigheden © Djapo

Een hypothese opstellen

Argumenten geven
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Door standpunten te verkennen ontdekken leerlingen dat medeleerlingen hetzelfde of 
anders over iets denken bv. over ‘vlees eten’. Ze kijken naar het concept vanuit verschillende 
oogpunten  en contexten. Eén leerling kan ook verschillende standpunten innemen, 
afhankelijk van de context. Standpunten kunnen ook verkend worden vanuit verschillende 
personages. Dit kan denkstof geven voor het filosofisch gesprek dat volgt.

Onder het begrip ‘waarden’ begrijpen we ‘datgene wat we belangrijk vinden en dat zich dan 
uit in een bepaald gedrag’. Welke waarden bestaan er? Welke waarden vinden de leerlingen 
zelf belangrijk? De kinderen verkennen verschillende manieren om te kijken naar een waarde.

Bron: Methode Filosoferen. Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs. (2017), Djapo, 
Leuven

Een filosofisch gesprek onderscheidt zich van een kringgesprek op verschillende vlakken.

- Een thematische vraag

- Uitwisseling

- Vaak ligt onze focus op

het verruimen van kennis 

over een onderwerp

- Uitwisseling van meningen

- Actieve rol

- Je hebt een mening

- Niet wetend

- Niet sturend

- Gesprek faciliteren

- Redeneren

- Graven in waarde of concept 

(~ via bijvragen)

- Waarden / concepten onderzoeken 

- Kdn geven invulling en betekenis 

aan waarden / concepten

- Kdn onderzoeken wat zij en 

anderen waardevol vinden

- Een denkvraag => aankondigen

Hebben jouw leerlingen nood aan het inoefenen van andere deelvaardigheden ter 
voorbereiding van het filosofisch gesprek? Voor meer informatie over de verschillende 
deelvaardigheden en werkvormen, kan je een kijkje nemen op www.djapo.be en in het 
methodeboek Filosoferen van Djapo (2017, Methode Filosoferen. Een denk- en werkwijze 
voor het basisonderwijs. Djapo: Leuven)

Standpunten verkennen

Waarden verkennen

2.3 Eigenschappen van een filosofisch gesprek 
vs. een kringgesprek

Kringgesprek

Start

Doel

Werkwijze

Rol gespreksleider

Filosofisch gesprek

1

2

Het verschil tussen een kringgesprek en een filosofisch gesprek © Djapo

https://djapo.be/methode-filosoferen/
https://djapo.be/methode-filosoferen/
http://www.djapo.be
https://djapo.be/methode-filosoferen/
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Een kringgesprek start met een thematische vraag, bv. ‘Waarvoor is er water nodig bij het 
maken van een stukje vlees?’. Deze vraag nodigt uit om een antwoord te zoeken en kennis 
omtrent het productieproces te verbreden. Je doel is bv. dat de leerlingen weten waarvoor 
er water nodig is: als drinken voor de koe, maar ook bij het telen van 
de gewassen voor het veevoer zoals soja, granen,… Wellicht trek je 
de conclusie dat er veel water nodig voor één klein stukje vlees.

Een filosofisch gesprek start met een denkvraag. In het filosofisch 
gesprek in deel 3 van deze inspiratiebundel starten we bv. met 
de denkvraag: ‘Verspil je water als je vlees eet?’ Het doel bij deze 
vraag is niet een juist antwoord te formuleren op de vraag. De vraag 
prikkelt vooral om met de leerlingen het concept ‘verspillen’ te 
onderzoeken en hun eigen waarden hieromtrent.

Om te komen tot deze doelstellingen wisselen we in een kringgesprek vooral meningen en 
ideeën uit. In een filosofisch gesprek leggen we de klemtoon op het redeneren en op het graven 
in de vooropgestelde waarde of het concept via bijvragen. 

De kinderen krijgen daarbij de vrijheid 
om te spreken op voorwaarde dat 
hun mening wordt gestaafd met 
voorbeelden, argumenten en vragen. 
De kinderen staan open om van elkaar 
te leren en rekening te houden met 
elkaars ideeën door actief te luisteren 
en in dialoog te gaan. Zo verbinden ze 
hun eigen waarden omtrent het systeem 
van duurzaam watergebruik en hun 
eigen gedrag. Ook de werkwijze is dus 
verschillend.

Ten slotte neem je in een kringgesprek 
een andere rol op als gespreksleider 
dan in een filosofisch gesprek. In een 
kringgesprek heb je als gespreksleider 
een actieve rol en een eigen mening. 
In een filosofisch gesprek ben jij als 
begeleider ‘niet- wetend’. Je stuurt het 
gesprek niet maar faciliteert het. In de  
‘Leidraad filosofisch gespreksleider’, 
die je hier links ziet, vind je enkele 
concrete tips.

Leidraad  filosofisch  gespreksleider
• Neem de houding aan van niet-weten.

• Oordeel niet: laat je mening niet 
 merken door bijv. intonatie.

• Bouw indien nodig een pauze
 in, wees niet bang voor stilte. 
 Stel de kinderen gerust door te  
 zeggen dat er geen foute 
 antwoorden zijn. 

• Parafraseer: herhaal met andere woorden 
 wat gezegd is. Begrijp ik goed dat …? Bedoel jij …?

• Visualiseer het gesprek bijv. door
 sleutelwoorden te noteren.

• Toon dat je echt luistert: kijk naar 
 de leerling die aan het woord is.

• Vraag door: 
1. Wat bedoel je hiermee? 
2. Waarom denk je dat? / Waaruit leid je dat af? 
3. Kan je daar een voorbeeld van geven? 
4. Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet?

 5. Wat weet je daar nog meer over? 
6. Geldt dat altijd / geldt dat overal? 
7. Is dat altijd zo? Kan je een voorbeeld
 geven wanneer het niet zo is? 
8. Welke gevolgen zou dat hebben? 
9. Denkt iemand daar anders over?
10. Stel dat dit/het niet zo is, wat dan?

• Vat samen in kerngedachten
  zodat iedereen kan blijven volgen.

Dus, …

Meer weten?  Methode Filosoferen, een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs.  
 Met meer dan 10 lessen en 50 werkvormen. 

water
afval

klimaat

A4 fiche.indd   1 11/10/18   21:34Leidraad filosofisch gespreksleider © Djapo
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2.4 Een goede filosofische vraag stellen
In het derde deel van deze inspiratiebundel filosoferen we over de denkvraag: ‘Verspil je 
water als je vlees eet?’ Het concept ‘verspilling’ staat hierbij centraal, gekoppeld aan water 
en vlees. Uit deze denkvraag wordt dus de eigenlijke filosofische vraag gefilterd, nl. ‘Wat is 
verspilling?’

Je kan uiteraard ook een andere denkvraag centraal stellen in je filosofisch gesprek. 
Kenmerken van een filosofische vraag zijn:

Een denkvraag die prikkelt en inspireert. Het is een vraag die de leerlingen ‘goesting’ 
geeft om erover na te denken.

Een denkvraag die over een universeel concept gaat dat overal ter wereld gekend is 
en dat je samen zal onderzoeken. Bij het verfijnen van de vraag is het belangrijk dat je 
je afvraagt over welk concept je met de leerlingen wil filosoferen. Dat concept moet 
universeel zijn. De denkvraag over het concept is een vraag die overal ter wereld, in alle 
tijden zou kunnen gesteld worden. Een vraag zonder correct, eenduidig antwoord.

Een denkvraag zonder aannames. Bijvoorbeeld, bij de vraag ‘Is vegetariër worden een 
goede oplossing tegen waterverspilling?’ zit een aanname. Hier ga je ervan uit dat 
vegetariër worden een oplossing is. Het kan wel een hulpvraag zijn of zelfs een beginvraag 
waar je vervolgens de filosofische vraag ‘Wat is verspillen?’ uit filtert. Ook in bepaalde 
keuzevragen kunnen aannames verborgen zitten. Bv. ‘Wie verspilt het meeste water: 
het rijke Noorden of het armere Zuiden?’ Hierin zit de aanname dat het Noorden en/of 
het Zuiden water verspilt. Ook dit is geen filosofische vraag. Je kan deze vraag pas als 
hulpvraag stellen als je het begrip ‘verspillen’ verder hebt uitgediept. Het kan wel een 
aanleiding zijn om te filosoferen, of een vraag die uit een oefening of klasgesprek groeit. 
‘Bepaalt je rijkdom of je water verspilt?’ is dan weer wel een filosofische vraag. 

Een denkvraag die geen ja/nee-vraag is. Een ja/nee-vraag kan wel een boeiende 
openingsvraag zijn voor een filosofisch gesprek. In een ja/nee-vraag heb je het vaak 
onbewust over een concept of over een waarde waarvan je de betekenis tijdens het 
gesprek onderzoekt. Belangrijk is dat het ja/nee-antwoord gevolgd wordt door een 
argument: ‘Ja, want…’ of ‘Nee, want…’ Is Brussel de hoofdstad van België? Daarop is 
het antwoord zonder meer ‘Ja punt.’

Boeiend

Universeel 

Zonder veronderstelling

Open
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Als leerkracht kan je op voorhand je filosofische vraag bepalen. Je kan er ook voor kiezen 
om een filosofische vraag op te stellen op basis van wat de kinderen aanbrengen tijdens 
een werkvorm. Enkele werkvormen vind je bij 3.1.

Leerkrachten uit onze trajecten ‘Project W – Wereldwijs met Water’, gaven een aantal 
uitdagingen aan bij het filosoferen. We nemen ze onder de loep en formuleren enkele tips.

Heel wat klasgroepen zijn vrij groot, tot 25 à 30 leerlingen of meer. Het is zeker 
mogelijk om een filosofisch gesprek te voeren in een grote groep. Belangrijk is dan om 
het filosofisch gesprek niet té lang te laten duren. Je kan 
kiezen voor meer voorbereidende oefeningen rond de 
deelvaardigheden, zodat iedereen aan bod komt.

Voor grote klasgroepen is de werkvorm binnen-
buitencirkel een interessante aanpak: een halve groep 
filosofeert in de binnencirkel, de anderen krijgen een 
gerichte observatieopdracht terwijl ze in de buitencirkel 
het gesprek volgen. Bv. Bij wiens mening sluit je je aan? 
Welk argument vind je sterk? Op welk argument wil 
je graag reageren? … Na 10 minuutjes kan je de rollen 
omdraaien.

Voor een filosofisch gesprek bestaat een groep idealiter uit  15 à 20 leerlingen. Je kan 
er dus ook voor opteren om een grote klas in 2 groepen te splitsen. Eén groep kan dan 
bv. remediëren met een zorgleerkracht terwijl jij een filosofisch gesprek voert en dan 
wissel je op een ander moment de groepen.  

Is een filosofisch gesprek nog te hoog gegrepen, dan kan het uitwisselen van meningen 
en argumenten in groepjes van bv. 4 leerlingen een waardevol alternatief zijn.

Uitdaging 1: ‘Mijn klasgroep is heel groot.’

Andere mogelijke vragen om rond duurzaam watergebruik en de watervoetafdruk 
te filosoferen zijn: 
- Is water besparen  een vorm van solidair zijn met anderen?
- Is waterverspilling strafbaar? 
- Bestaan er mensen die tijdens hun hele leven geen druppel water verspillen?
- Verspillen dieren water?
- Is water een cadeau van de natuur?
- Bepaalt je rijkdom of je water verspilt?
- …

?

2.5 Enkele uitdagingen bij filosoferen en mogelijke 
oplossingen
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Een filosofisch gesprek vindt idealiter plaats in een kring, zonder stoelen of banken in het 
midden. Je creëert een veilige, rustige omgeving, waar leerlingen in interactie kunnen gaan 
met elkaar.

In sommige klaslokalen is er niet voldoende ruimte om een 
kring te vormen. Je kan dan je filosofisch gesprek na de 
middagpauze houden zodat alle banken op voorhand aan 
de kant kunnen geschoven worden om in het midden van 
de klas een kring te vormen. Je filosofisch gesprek kan ook 
plaatsvinden op een andere rustige plaats in of buiten je 
school: bij mooi weer in de schooltuin of in een stadspark 
bijvoorbeeld.  

Hoeveel tijd je vrijmaakt voor het filosoferen, kies je zelf. Ga voor jezelf goed na welke 
voorbereidende oefeningen je leerlingen nodig hebben en aan welke leerplandoelen je met 
de leerlingen wil werken. Dit zal mee bepalen hoeveel tijd je voor de voorbereidingsfase vrij 
kan maken. Denk hierbij niet alleen aan de leerplannen W.O., maar ook aan Nederlands, 
levensbeschouwing en sociale vaardigheden.  

Uitdaging 2: ‘Mijn klaslokaal is te klein om naast de banken ook nog een kring 
te maken.’ 

Uitdaging 3: ‘Ik heb niet genoeg tijd om te filosoferen.’
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Tijd om er in te vliegen! Hieronder vind je een aantal lesideeën om te filosoferen over de 
watervoetafdruk en waterverspilling. Eerst vind je een mogelijke opbouw van een les die 
de leerlingen voorbereidt op het filosofisch gesprek. Daarna volgt de les met het filosofisch 
gesprek zelf rond de denkvraag: ‘Verspil je water als je vlees eet?’

Afhankelijk van de plaats die je het filosofisch gesprek geeft in je thema of project en 
afhankelijk van de voorkennis en vaardigheden van je leerlingen, kan je bepaalde onderdelen 
van de voorbereidende les weglaten of aanvullen.

Je kan de werkvormen ook toepassen op andere filosofische vragen. Dan pas je de 
werkvormen en vragen uiteraard inhoudelijk wel aan zodat de kinderen zich onmiddellijk op 
het thema van het filosofisch gesprek oriënteren. Inspiratie voor andere filosofische vragen 
rond de watervoetafdruk vind je hier.

In deze voorbereidende les willen we de leerlingen nieuwsgierig maken, hen inzicht 
geven in een aantal uitdagingen rond de watervoetafdruk van vlees én een aantal 
deelvaardigheden van filosoferen inoefenen.  Deze les van 75 minuten plan je idealiter 
de dag vóór het filosofisch gesprek rond de denkvraag ‘Verspil je water als je vlees eet?’. 
Je kan ook een selectie maken uit de werkvormen die zinvol zijn voor jouw groep. 

-De interesse van de leerlingen prikkelen.

-Kennismaken met het begrip ‘hypothese’.

5 minuten.

-Toon een voorwerp dat stuk is.

-Hoe komt het dat dit stuk is? Wat zou er gebeurd kunnen zijn?

-Laat de kinderen reageren.

-Herhaal de uitleg van de kinderen en start deze zin met “misschien”. 
Misschien is een mogelijke uitleg, een hypothese. 
Introduceer het woord ‘hypothese’.

3.1.1 Prikkel

Kapot voorwerp

Duur

Verloop

Hoofdstuk 3: Lesidee: Filosoferen over 
‘Verspil je water als je vlees eet?’

3.1. Voorbereiding van het filosofisch gesprek

Doelstellingen
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3.1.2 Deelvaardigheden inoefenen: Het opstellen van een hypothese

Foto uit actualiteit

Hypothesestraal (©Djapo)

 -De interesse van de leerlingen prikkelen.
 -Kennismaken met een uitdaging rond duurzaamheid en water.

Een hypothese kunnen opstellen.

2 minuten.

15 tot 20 minuten.

Projecteer een foto uit de actualiteit,  bv. 
deze foto van WWF van landbouwgrond 
grenzend aan het regenwoud, waar soja 
wordt geteeld.

-Verdeel de klas in groepen van 4 à 5 kinderen per groep.
-Druk per groep het werkblad ‘hypothesestraal’ (bijlage 1)
 af of teken op een grote flap een zon en verdeel de zone
 errond in vier delen.

-Geef elk groepje een werkblad/flap.

-Stel enkele prikkelende vragen die de leerlingen aan het denken zetten over 
de foto. Bespreek de eerste 2 vragen klassikaal, de andere vragen bespreken 
de leerlingen in hun groepje.

• Wat zie je?
• Welke plaats is dit?
• Wat is er gebeurd? 
• Wat zouden de oorzaken kunnen zijn?

• Wat zijn de gevolgen? (hier en elders) 
• (Ev.) Wat heeft de foto te maken met
de watervoetafdruk?
(Er is niet 1 juist antwoord.)

Duur

Duur

Verloop

Verloop

Doelstellingen

Doel

Deze foto hoort bij de filosofische vraag ‘Verspil je water als 
je vlees eet?’ Werk je rond een andere filosofische vraag, 
neem gerust een kijkje in onze informatiebrochure ‘Hot  spots 
waterschaarste’ voor meer prikkelende foto’s.

Werkvorm ‘Hypothesestraal’  ©Djapo

https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/achtergrondinformatie-hot-spots-waterschaarste
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/achtergrondinformatie-hot-spots-waterschaarste
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-Verwijs terug naar de eerste oefening met het kapotte voorwerp.
• Wat is er gebeurd volgens jullie? Wat is jullie hypothese?

-De kinderen tekenen of schrijven mogelijke verklaringen voor de situatie 
op de foto. Ze schrijven dit elk in een vak rond de zon. Ga als begeleider 
rond bij de groepjes. Laat elke groep een hypothese kiezen die ze zullen 
uitbeelden. Indien er weinig variatie is, kan je hen stimuleren een extra of 
andere hypothese te verbeelden.

-Laat elk groepje een hypothese uitbeelden (bewegend of als 
standbeeld). De andere groepjes raden wat er werd uitgebeeld.

-Laat de kinderen hun hypothese bij de foto verwoorden. Bespreek ook 
de antwoorden op de andere vragen hierboven.

• Filmpje met de waterrekening van een hamburger. Voor 1 kg rundsvlees 
is 15 000 liter water nodig:
https://www.youtube.com/watch?v=wLgXv2OfDgE

•  Filmpje over de soja productie voor veevoer:
https://www.youtube.com/watch?v=v35gaDVhhVg
en https://www.youtube.com/watch?v=kX9kwWwut-k

Meer informatie over de foto vind je in bijlage 2 
‘Achtergrondinformatie bij foto sojateelt’, in onze 
infographic ‘De watervoetafdruk van rundsvlees’ 
(bijlage 3) en in onze informatiebrochure over de 
watervoetafdruk van voeding. 

Het verhaal achter de foto

-Kennismaken met de watervoetafdruk van vlees.
-Een aantal duurzaamheidsuitdagingen rond het produceren van soja voor 
veevoer ontdekken.
-Enkele mogelijke gevolgen kunnen benoemen van het niet-duurzaam gebruik 
van grondstoffen en in het bijzonder van water.

10 minuten.

-Jullie hebben naar mogelijke verklaringen gezocht. Nu gaan we kijken wat er echt 
is gebeurd en denken we na over de verdere gevolgen: impact op watervoorraad, 
voedselvoorraad (soja dient niet rechtstreeks voor mens), ontbossing, overstro-
ming,… Bekijk hiervoor met de kinderen één of enkele van de volgende filmpjes:

-Alternatieve werkvorm: Je kan ook het verhaal 
achter de foto vertellen. 

Duur

Verloop

Doelstellingen

https://www.youtube.com/watch?v=wLgXv2OfDgE 
https://www.youtube.com/watch?v=v35gaDVhhVg 
https://www.youtube.com/watch?v=kX9kwWwut-k
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/themabundel-de-watervoetafdruk-van-voeding
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/themabundel-de-watervoetafdruk-van-voeding
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Reflectie

Terugblikken op het formuleren van hypotheses. 

5 minuten.

-Waarover dacht je na toen je de foto bekeek?

-Wat vind je wel of niet tof aan deze oefening?

-Vraag je je soms nog wel eens af hoe iets kon gebeuren? Wanneer?

-Wanneer kan je nog nadenken over hoe iets gebeurd zou kunnen zijn? 

-Waar moet je op letten bij het formuleren van hypotheses?

Duur

Verloop

Doel

3.1.3 Systeemdenken over oorzaken en gevolgen

De strik (©Djapo)

-Visualiseren oorzaken en gevolgen.

-Kunnen mogelijke oorzaken en gevolgen van een gebeurtenis verwoorden.

10 minuten.

-Kinderen maken klassikaal de werkvorm “Strik” die oorzaken en gevolgen 
visueel maakt. Teken op het bord een grote strik. In de linkerkant van de strik 
komen de oorzaken, in de knoop in het midden de gebeurtenis, in de rechter-
kant de gevolgen.

Mogelijke antwoorden:

•  Oorzaken: Geldnood van de boeren, grote vraag naar soja,…

•  Midden: sojateelt in Argentinië, Zuid-Amerika

•  Gevolgen: meer land in gebruik voor landbouw, gebruik van pesticiden, 
verspreiding van nieuwe ziektes en toename kankers, verdwijnen regenwoud / 
pampa / moeraslanden, overstromingen en zondvloed doordat bomen veel 
meer water vasthouden en die nu verdwenen zijn, meer inkomsten voor
de boeren, er is veel soja voor de dieren, mensen kunnen veel vlees eten,… 

Stimuleer de kinderen om als…dan…-zinnen te maken. Bv. ‘Als er grote vraag 
is naar soja, dan groeit de  sojateelt in Argentinië.’ en ‘Als er veel sojateelt is in 
Argentinië, dan wordt er meer land gebruikt voor landbouw.’

Duur

Verloop

Doelstellingen
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3.1.4 Deelvaardigheden inoefenen: Argumenten geven en standpunten verkennen

Werkvorm met groene en rode kaartjes

Werkvorm ‘Standpuntenpuzzel’ (©Djapo)

 -Argumenten geven 
 -Standpunten verkennen

 -De kinderen zitten in een kring. 

 -Elk kind heeft een groen en een rood kaartje. 

 -De kinderen steken het passende kaartje in de lucht. 

 -De kinderen leggen uit waarom ze wel of niet akkoord gaan met de stelling.  

 -De kinderen zitten in groepjes. 

 -Elk kind van de groep krijgt één 
puzzelstuk (bijlage 4)  

 -Op het puzzelstuk schrijft elk kind of 
het akkoord gaat met de stelling of niet 
en waarom. 

 -De kinderen maken samen de puzzel. 
Als een kind een stukje bijlegt, licht hij 
of zij het opgeschreven standpunt toe.

10 minuten

De kinderen geven hun standpunt over één of meerdere van de volgende stellingen. 
We lichten twee mogelijke werkvormen toe om met de standpunten aan de slag te gaan: 
groene/rode kaartjes of standpuntenpuzzel. Aan jou de keuze!

a. Vlees eten is luxe.  
b. Vlees eten is noodzaak.  
c. Vlees eten moet duurder worden 
(Wat moet er dan met dat extra geld gebeuren?)

Duur

Verloop

Doelstellingen

-Bespreek de gevolgen met je leerlingen:

• Welke gevolgen zijn positief, welke zijn negatief?

• Welke gevolgen had je verwacht? Welke had je niet verwacht?

• Zouden we kunnen verder denken op het gevolg? Wat als er meer land 
gebruikt wordt voor landbouw?

-Trek de conclusie dat elk gevolg een oorzaak kan zijn voor een nieuw gevolg.

Stellingen

Werkvorm ‘Standpuntenpuzzel’ ©Djapo
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Tip: Een aanvullende werkvorm waarbij je de standpunten van personages vergelijkt 
vanuit systeemdenken is het ‘Rechtbankspel’ (©Djapo). In dagboekfragmenten 
reageren een aantal personages zoals een sojaboer, een milieuactivist, een veeboer, 
een koe, een baas van een supermarkt en een kind uit België op een nieuwe wet 
nl. ‘Vanaf nu eet niemand nog vlees’. Komen de personages samen tot een wet 
waar iedereen zich in kan vinden? Ontdek meer over deze werkvorm op p.17 in onze 
inspiratiebundel ‘De watervoetafdruk’.

3.1.5 Deelvaardigheden inoefenen: Waarden verkennen 

Werkvorm ‘Het waardenpakket’ (©Djapo)

Waarden verkennen

10 minuten.

Duur

Doel

 -Steek het blad ‘placemat vol 
waarden’ (bijlage 5) in een kistje. 

 -Vraag aan de kinderen wat mensen in een kistje bewaren. Waarom bewaar    
je iets in een kistje?

 -Vertel dat sommige zaken voor mensen heel belangrijk zijn, ook al kan je        
ze niet vastnemen of in een kistje bewaren. We noemen dit waarden. Ken je     
een voorbeeld van een waarde?

 -In het kistje zitten nog meer waarden. Haal het blad eruit en overloop ze. 

 -Vraag de kinderen welke waarde voor hen past bij het verhaal achter de foto 
en waarom ze dit vinden. 

 -Laat hen uitwisselen per 2. 

 -Houd een klasgesprek. 

 -Bespreek: Heb je de waarde gekozen vanuit een bepaald gevoel? 
Welke verschillende gevoelens roept het op bij de leerlingen?

Verloop

Werkvorm ‘Het waardenpakket’  ©Djapo

Tip: Noteer een aantal van de waarden die de leerlingen aanbrengen. Misschien 
kan je er in het gesprek straks nog iets mee doen. “Daarnet hoorde ik jullie 
zeggen dat het niet rechtvaardig zou zijn dat…” Of “Jullie vertelden dat jullie 
hoopten dat de mensen voldoende drinkbaar water zouden kunnen hebben…” 
Kan interessante stof zijn tijdens het filosofisch gesprek. 

https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-met-je-klas-aan-de-slag-rond-duurzaam-watergebruik
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3.1.6 Afronden

Afronden van de voorbereidingsfase en daarbij het brugje maken naar 
het filosofisch gesprek .

3 minuten.

Duur

Doel

 -Besluit met de kinderen: We vinden allemaal andere dingen belangrijk, we 
hebben elkaars waarden verkend en we hebben gezien dat niet iedereen 
dezelfde zaken even waardevol vindt.  

-Mogelijke overgang naar volgend stukje: 
“Water is waardevol, maar om verschillende redenen. Het kan een probleem 
worden als er een watertekort is, we moeten er daarom goed zorg voor dragen. 
Niet alleen voor ons water hier, maar ook voor het water elders. Hebben wij ook 
op één of andere manier te maken met water in het Amazonewoud?“

Verloop

Je leerlingen zijn klaar voor het filosofisch gesprek? In dit voorbeeld zoomen we in op 
de denkvraag ‘Verspil je water als je vlees eet?’ Je kan uiteraard ook kiezen voor een andere 
filosofische vraag en de deelvragen hieronder aanpassen.  Idealiter plan je het filosofisch 
gesprek op een andere dag dan de voorbereidende oefeningen.

3.2. Het filosofisch gesprek

-Geprikkeld worden voor het filosofisch gesprek.
-Gespreksregels opstellen.
-Kennismaken met de filosofische 
denkvraag.
-Kennismaken met het concept dat 
onderzocht wordt.

5 minuten.

Duur

Doelstellingen

 -Introduceer de filosofische vraag:

“Ik heb een moeilijke denkvraag. Hier heb ik jullie hulp voor nodig, hier weet 
ik geen antwoord op! Misschien moeten we daar eens over filosoferen? Dat 
betekent dat we samen op onderzoek gaan naar een mogelijk antwoord.“ 

Verloop

3.2.1. De filosofische vraag
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 -Laat de kinderen de gespreksregels zelf aanbrengen en noteer ze op bord. 
En/of breng volgende regels zelf aan: 

• Je mag je mening zeggen, maar je moet ook zeggen waarom.
• We steken onze vinger op als we iets willen zeggen, we luisteren naar elkaar.
• Je kan geen dingen fout zeggen! 

-Filosofische vraag: Verspil je water als je vlees eet? 

-Je onderzoekt het concept “verspillen” samen.  

-Inhoudelijke doelen: 

•  Onderzoeken van het concept ‘verspilling’.
•  Onderzoeken welke emoties en waarden het niet- duurzaam gebruiken van 
water bij hen oproept.
• Onderzoeken wat ze willen en kunnen veranderen aan hun watervoetafdruk.

-Filosofische doelstellingen:

•  Hypotheses opstellen.
•  Argumenten geven.
•  Standpunten verkennen.
•  Waarden verkennen.

30 minuten.

Duur

Doelstellingen

Mogelijke deelvragen…

 -> over verspilling:

•  Ja, want.../Nee, want …

•  Wat is verspillen? 

•  Betekent verspillen te veel gebruiken? Of betekent verspillen meer 
dan nodig gebruiken?

-> over waterverspiling:

• Wat betekent dan waterverspilling?

•  Geef een voorbeeld van waterverspilling. 

•  Als het hier te droog is, en wij wassen onze auto met drinkwater: is dat 
dan verspilling?

• Als je water verspilt, kan je dat dan terug geven?

•  Bestaat waterverspilling alleen als je het ziet? … als je het zelf doet?

-> over waterverspilling bij vleesproductie:

• Is het erg dat er zoveel water nodig is om vlees te produceren/maken?

• Wat als je elke liter water zou moeten betalen of teruggeven die per 
stukje vlees nodig is?

•  Mag vlees goedkoop zijn als je weet dat er zoveel water voor nodig is?

•  Wat als er geen vlees meer is? 

Verloop

3.2.2. Het filosofisch gesprek
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•  Kan je water verspillen door het niet aan te raken?

•  Hoe kan je ervoor zorgen dat je geen water verspilt als je vlees eet?

Tip: Neem ook een kijkje in de ‘Leidraad filosofisch gespreksleider’ in §2.3 
voor meer deelvragen.

-Formuleren van een (voorlopig) antwoord op de denkvraag .
-Reflecteren over het filosofisch gesprek.

-Reflecteren over het filosoferen .
-Reflecteren over het verkleinen van de watervoetafdruk.

Deze reflectievragen gaan ruimer dan het filosofisch gesprek. Laat de kinderen 
ook reflecteren op de andere activiteiten tijdens de voorbereidingsfase. Deze 
reflectie plan je idealiter de volgende dag pas in.

5 minuten.

5 minuten.

Duur

Duur

Doelstellingen

Doelstellingen

-Samenvatting

•  Je vat samen wat er aan bod kwam in een mogelijk antwoord. 
In de gemeenschappelijke antwoorden vind je een invulling van 
het begrip ‘verspillen’ in verband gebracht met water en vlees. 

-Metagesprek

•  Wat vond je van het filosofisch gesprek? 

•  Hoe is het verlopen? Wat verliep goed, wat minder goed, en waarom.

•  Hoe vond je het filosoferen zelf? 

Verloop

Verloop

3.2.3. Afronden

3.2.4. Reflectie op het filosoferen 15 min
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-What?

•  Wat blijft je bij uit deze lessen / activiteiten?

-So what?

•  Wat was de conclusie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch niet 
verspillen?  Welke argumenten kan je daarvoor aanbrengen? Wat heeft 
dit met jou gedaan? 

•  In welke mate is jouw standpunt over de stelling veranderd of 
versterkt?

-Now what?

•  Wat kan dit voor jou betekenen in de toekomst? Waaraan kunnen en 
willen we iets doen om onze watervoetafdruk te verkleinen?
-> Schrijf de ideeën op zodat ze later in het thema of project opnieuw 
kunnen worden geraadpleegd.
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4.1 Hypothesestraal
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4.2 Achtergrondinformatie bij foto sojateelt

Voor de productie van vlees is heel wat water nodig. Dat de watervoetafdruk van vlees zo 
groot is, komt door het veevoer, dat zelf ook gekweekt moet worden. Vooral bij de productie 
van rundsvlees is veel water nodig, nl. 15 000 liter per kg. Een koe moet veel eten om een 
kleine hoeveelheid vlees te produceren. 97% van het water dat nodig is om een stukje vlees 
te produceren gaat naar het veevoer. De hoeveelheid soja in het veevoer varieert, maar 
bedraagt meestal 40% van het veevoer. Daarnaast is er ook water nodig om de dieren te 
laten drinken en om de stallen proper te houden. Sommige boeren doen wel al heel wat 
inspanningen om minder waterintensieve gewassen te gebruiken  die lokaal aanwezig zijn.

In Argentinië, één van de belangrijke uitvoerders van soja, ligt het hart van de sojaproductie 
rond de provinciehoofdstad Cordoba. In deze regio worden er op enorme schaal pesticiden 
gebruikt. Onderzoekers van de Argentijnse Universiteit Nordeste en van het Argentijnse 
kankerfonds zagen samen met de uitbreiding van de sojateelt ook een toename van kanker, 
misvormingen en andere ziektes die voorheen niet voorkwamen in de regio. Zij leggen dan 
ook de link met het massale gebruik van pesticiden in de sojateelt. Voor Argentinië is de 
sojateelt de kip met de gouden eieren. Tussen 1991 en 2012 nam het landbouw–areaal 
toe met 50%, wat gepaard ging met de vernietiging van miljoenen hectaren tropisch 
regenwoud, pampa, oerbossen en moerasland. Door deze kaalslag veranderen de zomerse 
stortregens in zondvloeden, die complete steden en landelijke gebieden onder water zetten. 
Beleidsmakers probeerden eerst de schuld op de klimaatverandering te schuiven, maar 
moeten nu erkennen dat de sojateelt aan de oorzaak ligt van deze overstromingen. 

Bronnen en meer info:

•  https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/themabundel_de_
watervoetafdruk_van_voeding_-_leerkrachten.pdf

•  https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/brochure_leven_op_grote_
watervoet.pdf p.33-35 

•  De Morgen van vrijdag 07/07/2017, https://www.demorgen.be/nieuws/de-prijs-van-soja-
kinderen-met-kanker~bc60a54d

https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/themabundel_de_watervoetafdruk_van_voeding_-_leerkrachten.pdf
https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/themabundel_de_watervoetafdruk_van_voeding_-_leerkrachten.pdf
https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/brochure_leven_op_grote_watervoet.pdf
https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/brochure_leven_op_grote_watervoet.pdf
https://www.demorgen.be/nieuws/de-prijs-van-soja-kinderen-met-kanker~bc60a54d/ 
https://www.demorgen.be/nieuws/de-prijs-van-soja-kinderen-met-kanker~bc60a54d/ 
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4.3 Infographic ‘De watervoetafdruk van rundsvlees ’

https://www.joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/infographic-de_watervoetafdruk_van_rundsvlees.pdf
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4.4 Standpuntenpuzzel (©Djapo)
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4.5 Placemat vol waarden (©Djapo)
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Teksten: Sarah De Raedt, ontwikkeld i.s.m. Djapo

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen en jongeren bewuste keuzes wil leren maken 
voor een duurzame wereld en ondersteunt het onderwijs in het werken rond thema’s als 
klimaatverandering, water, afval, maar ook rond kinderrechten, de SDG’s, participatie en 
rechtvaardigheid. Djapo koppelt dit aan vaardigheden als systeemdenken, creatief denken 
en actiegericht werken. 

Duurzaamheidthema’s zijn vaak complex, het is nooit zwart-wit. Met deze aanpak laat Djapo 
kinderen en jongeren anders denken over en kijken naar de wereld. Zo leren ze ondermeer 
oorzaken en gevolgen van thema’s onderzoeken, onderwerpen vanuit verschillende 
perspectieven bekijken en nadenken over situaties waar er (nog) geen antwoord is. 

Djapo ondersteunt leerkrachten, scholen en steden en gemeenten en is ook actief in de 
lerarenopleiding. In het aanbod voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs vind je educatief 
materiaal zoals gratis downloadbaar lesmateriaal, methodeboeken en prentenboeken, 
nascholing, coaching en advies.

Bron input Djapo: Methode Filosoferen. Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs. 
(2017), Djapo, Leuven

Opmaak: Chloë De Raedt

Oktober 2020, Gent

 www.joinforwater.ngo

 facebook.com/joinforwater

 twitter.com/joinforwater

 youtube.com/c/joinforwater

 linkedin.com/company/joinforwater

Deze brochure werd door Join For Water  gemaakt in het kader van Project W – Wereldwijs 
met water.

Project W streeft naar een bewuster direct en indirect watergedrag en -gebruik bij gemeenten, 
scholen, bedrijven, middenveldorganisaties en burgers. Het project wordt uitgevoerd onder 
de coördinatie van Join For Water en in samenwerking met volgende partners:

http://www.joinforwater.ngo
http://facebook.com/joinforwater 
http://twitter.com/joinforwater
http:// youtube.com/c/joinforwater 
http://linkedin.com/company/joinforwater

