
 

 

Water Theme  

Investigation 
 

Docentenhandleiding  havo/vwo lespakket 
 

 
In deze docentenhandleiding leest u de uitleg van het bezoek aan het Nederlands Watermuseum.  

 

 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie 
 
Heeft u nog vragen voordat u het museum komt bezoeken? U kunt altijd contact opnemen met de 

afdeling Educatie, via 026-3551240.  

 

Meer informatie over het Nederlands Watermuseum vindt u op de website van het museum; 

www.watermuseum.nl  

 

Nederlands Watermuseum 

Zijpendaalseweg 26-28 

6814 CL Arnhem 

Tel: 026-44 52 548 

Fax: 026-44 39 163 

E-mail: info@watermuseum.nl 

 

http://www.watermuseum.nl/
mailto:info@watermuseum.nl
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Water Theme Investigation 
 

Verhaallijn 
6 verschillende personages (Joost, Ruud, Linda, Omar, Dunya en Floor) zijn allemaal op verschillende 
locaties op de aardbol met ieder hun eigen verhaal. De leerlingen moeten er achter komen waar de 
personages zich bevinden en met welk waterprobleem ze te maken hebben. 
In de cinema krijgen de leerlingen whatsapp berichten te zien van hun eigen personage met hierin een 
verwijzing waar ze zijn of waarom ze ergens zijn. Dan gaan ze het museum in met een opdrachten 
boekje (25 vragen) als ze alle antwoorden hebben komen ze terug in de cinema en kunnen ze achter 
de coördinaten komen. Hebben ze de coördinaten kunnen ze op de wereldkaart kijken waar hun per-
sonage zich bevindt. Wanneer ze op een verkeerde plek uit komen (bv midden in de oceaan) kan de 
spel begeleider mee kijken en zeggen welke vraag fout is. Dan mogen ze het nog eens proberen. Dan 
hoeven ze alleen nog het decodering formulier verder in te vullen.  
 
Voor het bezoek 

 Voorafgaande aan het museumbezoek deelt u de klas op in tweetallen.  

 Vraag de leerlingen per 2-tal in ieder geval een pen mee te nemen.  

 Tijdens het bezoek hebben de leerlingen hun tas/mobiel niet nodig. Deze kunnen ze achterla-

ten in de garderobe of in de watercinema.  

 
Tijdens het bezoek 
De leerlingen spelen het spel ‘Water Theme Investigation’. Dit spel wordt begeleid door de museumdo-
cent van het Nederlands Watermuseum. Van de begeleiders vanuit school wordt een bijdrage ge-
vraagd.   

 
Globale tijdsplanning 

 
Tijd Onderdeel 

10 min Binnenloop/jas ophangen/naar de watercinema lopen 

5 min Introductie/uitleg WTI 

90 min Opdrachten maken / Waterlab experiment 

15 min Afronding in de watercinema 

2 uur  

 
Korte omschrijving per onderdeel  
Museum: 
De leerlingen gaan aan de hand van een opdrachtenboek het museum door. Bij de verschillende on-
derdelen in het museum moeten ze vragen beantwoorden.  

 
Waterlaboratorium: 
Watermysterie; Bij binnenkomst krijgen de leerlingen een buisje met water en een mysterieuze stof er 
in. Het water is vervuild. Nu is de vraag om door middel van de opdrachten erachter te komen wat voor 
een stof er in hun buisje zit.  

 
Watercinema afronding 
Door alle opdrachten te hebben gemaakt kunnen de leerlingen achter coördinaten komen. Nu kunnen 
ze in de watercinema op een landkaart kijken waar hun personage zich bevindt. Als het goed is weten 
ze ook wat voor een waterprobleem daar aan de hand is.  


