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Inleiding
Voor kinderen in Nederland is het heel normaal dat er altijd schoon water uit de kraan komt. 
En dat er überhaupt een wateraansluiting is in huis. En een toilet dat doorspoelt. Maar helaas 
is het niet overal ter wereld zo vanzelfsprekend. Daarom heeft Water for Life een missie: 
mensen in arme wijken wereldwijd toegang geven tot drinkwater en een toilet.

Het doel van dit lesmateriaal is om Nederlandse leer

lingen bewust te maken van het feit dat iets wat heel 

gewoon is voor de één, een wereld van verschil maakt 

voor de ander. Daarnaast zullen ze leren waarom 

schoon water zo belangrijk is voor een goed en gezond 

leven en dat het dus eigenlijk heel waardevol is.  

Omdat het zo waardevol is, moeten we er dus (ook hier 

in Nederland!) zuinig mee omgaan. Leerlingen krijgen 

hierover praktische tips die ze meteen thuis kunnen 

toepassen. 

Om de lessenreeks compleet te maken kan de school 

een inzamelingsactie voor Water for Life organiseren. 

Met 18 euro help je één persoon aan schoon drinkwater. 

Kun je nagaan hoeveel mensen je zou kunnen helpen 

met een hele school! 

In deze handleiding vind je informatie over de inhoud 

van de gastles. Lees deze goed door, samen met de 

inhoudelijke stof op de wereldkaart en het informatie

blad. Dan ben je helemaal voorbereid op het geven  

van een goede gastles! 

Veel plezier en succes met de gastles 
van Water for Life!  
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Opzet gastles
De gastles bestaat uit een inleidend kringgesprek, een werkblad met opdrachten,  
en een afsluitende quiz. 

Inleiding  10 minuten 
In de inleiding is het belangrijk om de voorkennis van de leerlingen te activeren.  

Wat weten ze al over kraanwater? In Nederland, maar ook in de rest van de wereld?  

Is het wel zo vanzelfsprekend dat er schoon water uit de kraan komt?  

Onderstaande vragen kunnen helpen bij het voeren van dit inleidende kringgesprek. 

 Waar gebruik je op een dag allemaal water voor? 

 Hoe kom je aan schoon water als je thuis geen kraan hebt? 

 Waarom is schoon kraanwater zo belangrijk? 

Stimuleer de leerlingen om met elkaar mee te denken en vraag door als ze antwoord geven.  

Laat na het kringgesprek het filmpje over Water for Life zien. Bespreek het filmpje met  

de leerlingen. Bijvoorbeeld met de volgende vragen:

 Hoe zou het zijn als je zelf elke dag water moest halen voor je familie?

 Wat zou er gebeuren als je niet naar school kon?

 Wat zou je allemaal kunnen doen om mensen zonder kraan en toilet te helpen?

Bekijk vervolgens samen de interactieve kaart met daarop de projecten 
van Water for Life. Vertel dat Water for Life projecten doet in veel ver

schillende landen. Met de projecten helpen ze ook veel kinderen aan 

schoon drinkwater en goede toiletten. Klik een of twee projecten aan  

en vertel wat Water for Life op deze plekken heeft gedaan. Geef de kin

deren de ruimte om vragen te stellen over de projecten, maar onthoud 

dat dit slechts de inleiding is, dus besteed er niet te veel tijd aan. 

Voorbereiding
Bij de gastles hoort fysiek en online lesmateriaal. Zorg ervoor dat je voor elke leerling 

een werkblad bij je hebt, en per drie à vier leerlingen een informatieblad. Het filmpje, 

de wereldkaart en de quiz kun je vinden op waterforlife.nl/educatie. 

Het is verstandig om van tevoren de projecten op de wereldkaart door te nemen.  

Zo kun je vast bedenken over welke projecten je wat wil vertellen tijdens de inleiding.  

Daarnaast kun je ook alvast de inhoud op het informatieblad bestuderen. De wereldkaart 

en het informatieblad bieden je de achtergrondinformatie die je nodig hebt om een 

goede gastles te kunnen geven. 

Lesopbouw

https://www.waterforlife.nl/educatie
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Kern  30 minuten 

De kern van deze les bestaat uit een werkblad met opdrachten. 

Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen individueel of in groepjes 

aan de slag te laten gaan met het werkblad. De lesstof die nodig is 

om de vragen te beantwoorden is te vinden op het informatieblad. 

Toon de wereldkaart op het digibord en geef elk groepje een infor

matieblad. Laat de leerlingen zelf aan de slag gaan met het werk

blad. Loop rond om vragen te beant woorden en om leerlingen te helpen.

Vervolg lesopbouw

Nodig: 

 Eén werkblad per leerling  

  Eén informatieblad per groepje 

 Pen of potlood  

Afsluiting  10 minuten 
Bespreek de antwoorden van de opdrachten op het werkblad.  

Om te testen of leerlingen alles begrepen hebben, is er ter afsluiting 

van de les een quiz. Doe deze quiz samen met de hele klas, zodat 

elke leerling aan het eind met de juiste boodschap naar huis gaat: 

Schoon drinkwater is niet vanzelfsprekend. Het is wel erg belang

rijk. Water for Life zorgt voor een goede watervoorziening voor  

iedereen. Geef de leerlingen het ingevulde werkblad mee naar  

huis, zodat ze thuis kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.

Weten jullie nu alles over Water for Life? 
Je gaat het testen in deze quiz!

Denk goed na, overleg met elkaar   
en beantwoord de vragen. Succes!

Start

Antwoorden werkblad
Opdracht 1
Waar 

Niet waar (vooral meisjes en vrouwen) 

Waar

Niet waar (ongeveer 100 keer zoveel mensen) 

Waar

Opdracht 2

Opdracht 3
Juiste volgorde: 3 – 6 – 1 – 5 – 2 – 4

Opdracht 4
Meerdere antwoorden mogelijk. Voorbeeld:

Toilet – Kleine spoelknop gebruiken na het plassen

Keuken – Kraan dicht tijdens het afwassen

Badkamer – Kort douchen

School – Kraan goed dichtdoen, zodat hij niet drupt1
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Vervolg
Vertel de leerkracht na afloop van de les over het overige lesmateriaal van Water for Life. Er is 
een tweede, verdiepende les die door de leerkracht zelf gegeven kan worden. Deze bestaat 
uit verschillende creatieve opdrachten om met Water for Life aan de slag te gaan. Wijs de 
leerkracht er ook op dat de Water for Life lessen het leukst zijn als ze worden afgesloten met 
een inzamelingsactie. Verwijs de leerkracht voor meer informatie naar de handleiding bij het 
Water for Life lesmateriaal. 

Water for Life is een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf,  

Waterbedrijf Groningen, WML en PWN. De internationale samenwerking verloopt via VEI.


