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Het project
Denk er eens over na
Mensen gebruiken dagelijks water, maar jullie denken waarschijnlijk niet vaak na over hoe en waarom
mensen water gebruiken. Of het nu direct (drinken of wassen) gebruik of indirect (voor het maken van
producten die ze gebruiken of om energie op te wekken) gebruik is, mensen hebben allemaal op veel
verschillende manieren behoefte aan water.
De projectopdracht voor jullie team in dit seizoen is de wijze waarop mensen water vinden,
transporteren, gebruiken of afvoeren te verbeteren.

Gadise woont in een klein dorpje buiten Kemba, Ethiopië. De dichtstbijzijnde waterput is vele
kilometers verderop en op bepaalde momenten in het jaar is er erg weinig regenval dat opgeslagen
kan worden als drinkwater, voor het koken en de was. Gadise en haar kleine broertje moesten
voorheen uren lopen naar de waterput, waardoor ze vaak niet naar school konden. Het dorpje van
Gadise heeft nu een aantal nieuwe torens geïnstalleerd die ieder tot 100 liter schoon drinkwater
direct uit de lucht kunnen opslaan! Toen de mensen van Kemba deze hele simpele torens, die water
uit condensatie verzamelen installeerden, maakten ze het ook mogelijk dat Gadise en haar broertje
voortaan in plaats van lange wandelingen naar waterputten in andere dorpen te maken, meer tijd op
school door kunnen brengen. Wanneer je nadenkt over een innovatieve oplossing, sluit iets dan niet
uit alleen omdat het simpel of gemakkelijk lijkt. Soms is de simpelste oplossing de beste oplossing!

Apon woont in Chittagong, een grote havenstad in Zuid-Bangladesh. Jarenlang heeft Chittagong
geleden onder een watercrisis, veroorzaakt door een steeds groter wordend bevolkingsaantal. Een jaar
geleden moest de moeder van Apon naar het ziekenhuis voor behandeling, maar het ziekenhuis was
gesloten omdat er geen water was voor de patiënten, de doctoren en de verpleegster. Door het groot
aantal waterputten in Chittagong was er zoveel water verbruikt, dat veel waterputten droog waren
komen te staan. Om water uit de dichtstbijzijnde Karnaphuli-rivier te gebruiken, had Chittagong
een moderne waterzuiveringsinstallatie nodig en de bouw hiervan is onlangs afgrond. De nieuwe
zuiveringsinstallatie, die meer dan 100 miljoen water per dag kan bewerken, zal niet alle
waterproblemen van Chittagong oplossen maar geeft vele gezinnen en bedrijven (waaronder
het ziekenhuis) wel een betrouwbare waterbron. Hierdoor kon de moeder van Apon ook eindelijk
de medische hulp krijgen die ze nodig had. Wanneer je nadenkt over een innovatieve oplossing,
probeer dan te onthouden dat sommige problemen van ingenieurs vereisen om “groot te denken”!
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Samantha woont in Wichita Falls, Texas, in de Verenigde staten. Haar moeder werkt in een lokale
fabriek die meer dan 75 miljoen liter water per jaar gebruikt om verpakkingsproducten te maken. Veel
families in de stad, inclusief Samantha’s moeder, zijn afhankelijk van hun banen in de fabriek. Het feit
dat de fabriek veel duur drinkbaar water gebruikt voor het maken van hun producten, zorgde voor een
probleem. Hierdoor werden de kosten voor de fabriek en de mensen in Wichita Falls namelijk steeds
hoger. De oplossing voor dit probleem was het gebruiken van gefilterd “afvalwater” of “gebruikt” water
(dat wel teruggegeven kan worden aan het milieu maar niet schoon genoeg is om te drinken) van de
gezinnen en bedrijven in de stad. Het verwerkte afvalwater van de stad verving het veel duurdere
bruikbare drinkwater in het productieproces. Deze innovatie bespaarde de fabriek en de inwoners van
Wichita Falls veel geld en zorgde ervoor dat de moeder van Samantha en vele andere werknemers hun
families konden blijven onderhouden en hun waterrekeningen konden blijven betalen. Als jullie team
brainstormt over een innovatieve oplossing, denk er dan eens over na hoe het bundelen van krachten
een probleem wellicht kan oplossen!

Amahle komt uit Mothibistad in Zuid-Afrika. Haar school, een paar kilometer noordelijker van de stad
waar ze woont, had geen betrouwbare waterbron aangezien de pompen en pijpen die het water naar
de school voerden vaak kapot waren. Dat betekende dat de school soms gesloten bleef of dat de
leerlingen tijdens schooltijd water moesten halen bij de dichtstbijzijnde waterputten. Om dit probleem
op te lossen, installeerde de school een watersysteem dat de “PlayPump” (de “Speelpomp”) heet.
De “PlayPump” gebruikt een speeltuin-draaimolen om het water uit de pomp bij school te pompen.
Dus tijdens de pauze kunnen Amahle en haar vrienden spelen terwijl ze tegelijkertijd water uit de
opslagtank pompen. Dit water wordt gebruikt om de school open te houden. Ingenieurs hebben
veel geleerd van het maken van het “PlayPump” systeem. Ze hebben ontdekt dat de “PlayPumps”
geïnspecteerd en onderhouden moeten worden om van nut te zijn. Ze hebben ook ontdekt dat de
“PlayPumps” niet voor iedere gemeenschap de beste oplossing zijn aangezien er meerdere mensen
nodig zijn om het systeem te laten werken en kinderen niet altijd tijd en zin hebben om te spelen en
het water op te pompen. Echter, op sommige plekken, zoals op een schoolplein kunnen de “PlayPumps”
een geweldige oplossing zijn voor een wereldwijd probleem. Denk daarom altijd na over de
menselijke factoren die jullie invalshoek op de probleemoplossing wellicht kunnen verbeteren!

Uitvinder en ingenieur, Dean Kamen, heeft zijn hele leven gewerkt aan het proberen te helpen van
anderen. Hij heeft o.a. medische apparaten en slimme rolstoelen ontwikkeld en hij heeft zelfs FIRST®
opgericht om studenten van over de hele wereld te informeren over carrières in de wetenschap
en techniek. Toen Dean hoorde van de biljoenen mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater, stelde hij zich ten doel een machine te ontwikkelen die zelfs het meest vieze water zou kunnen
omzetten naar veilig drinkwater. Het resultaat was de Katapult, een technologie die de watercyclus
van de natuur kopieert door het water te verdampen en dan te re-condenseren. Dit proces, genaamd
“dampcompressiedestillatie”, heeft een lange geschiedenis in het voorzien van schoon water voor
onderzeeërs en schepen, net als in het leveren van puur water voor medisch gebruik. De Katapult
is een simpelere, kleinschalige versie van deze bewezen technologie die honderden liters water per
dag kan produceren, genoeg drinkwater voor een school, een kliniek of een klein dorp. De Katapult
heeft bewezen dat ingenieurs, ondanks dat ze altijd proberen de toekomst te verbeteren, ook naar
het verleden kunnen kijken voor inspiratie! Vergeet daarom niet om de uitvindingen die al bestaan,
te bestuderen. Soms kan een ingenieur een idee dat al eeuwen bestaat, verbeteren en daarmee nog
steeds een groot verschil maken!
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Kies een probleem
Denk eens na over alle manieren waarop jullie water gebruiken. Dit kan van alles zijn, van het lessen
van de dorst tot het zwemmen in een zwembad of meer. Water kan een onderdeel van het proces zijn
om eten, energie, mobiele telefoons of andere producten te produceren. Het gebruik van water kan
ook zoiets eenvoudigs zijn als het doortrekken van de wc.
Kies als team een deel van de waterkringloop dat jullie interesseert en identificeer een specifiek
probleem dat jullie willen oplossen.

TIP
De robotwedstrijd geeft veel voorbeelden van de manier waarop mensen water gebruiken.
Jullie kunnen de missies dan ook gebruiken als basis voor een brainstormsessie.

TIP
In de HYDRO DYNAMICSSM challenge, beschrijft de waterkringloop, de manieren waarop mensen
water vinden, vervoeren gebruiken en afvoeren ten behoeve van een specifieke behoefte of wens.

TIP
Jullie mogen de wetenschappelijke methode of het technisch ontwerpproces gebruiken voor de
probleemstelling. Je kunt meer over het technisch ontwerpproces vinden op sites zoals deze
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen. Of start jullie eigen onderzoek
om meer te leren over hoe deze benadering het probleem kan helpen oplossen.

Weten jullie niet waar te beginnen? Probeer dan de volgende stappen om met jullie team een probleem
te kiezen en te onderzoeken.
Met het hele team – Teken of ontwerp een kaart die de waterkringloop laat zien voor een of meerdere
behoeftes. Dit kan een behoefte zijn die jullie hebben maar het kan ook een behoefte zijn van iemand anders.
Hoe helpt water om in deze behoefte te voorzien?
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Stel bijvoorbeeld deze vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar komt het water dat wij gebruiken vandaan?
Komt ons water van een meer of een rivier of uit een waterbron?
Moet het water worden gezuiverd, vervoerd of opgeslagen gedurende dit proces? Hoe gebeurt dit?
Waar gaat het water naartoe nadat het is gebruikt?
Wat voor deskundigen werken er om onze waterbronnen te beschermen?
Hoe krijgen mensen in andere delen van de wereld water?
Wat gebeurt er wanneer mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater?
Hebben jullie manieren ontdekt waardoor de waterkringloop kan worden verbeterd?

Dit kan een goed moment zijn voor jullie team om een deskundige te interviewen. Dit kan iemand zijn die met
water werkt of waterproblemen onderzoekt voor zijn of haar werk. Een deskundige kan jullie helpen meer te
weten te komen over hoe mensen water gebruiken. Bijvoorbeeld om te wassen, voedsel te produceren of te
gebruiken voor medische behandelingen of vermaak.
Met het hele team – Kies een probleem dat jullie als team willen onderzoeken en oplossen. Jullie zouden
een probleem kunnen kiezen uit een van onderstaande gebieden (of er zelf een aan toe kunnen voegen)
•
•
•
•
•
•
•
•

drinkbaar water vinden
identificeren en verwijderen van verontreiniging
gebruik van water om voedsel te produceren
problemen vinden van in de grond begraven buizen
vervoeren of opslag van schoon water
afvoeren van afvalwater
beheersing van industrieel of landbouw afvoerwater in natuurlijke waterwegen
op een verantwoorde manier water gebruiken

TIP

Excursies zijn een goede manier om te leren over een nieuw onderwerp. Probeer een uitstapje naar
lokale bedrijven, leerinstituten of andere water gerelateerde bedrijven te maken, of vraag deze
instellingen om een interview. Houd er rekening mee dat sommige locaties wellicht strenge regels
hebben voor bezoekers of geen tijd hebben om een interview te geven. Als ze ‘nee’ zeggen, vraag
dan naar virtuele tours online of naar andere mensen die je kunt benaderen.
Nadat jullie team een specifiek probleem heeft gekozen, is de volgende stap om zoveel mogelijk te weten
te komen over de huidige oplossingen voor dit probleem. Maak gebruik van meerdere bronnen zoals:
•
•
•
•
•
•
•

nieuwsartikelen
documentaires of films
interview deskundigen die in dit vakgebied werkzaam zijn.
doe navraag in de lokale bibliotheek
boeken
online video’s
websites

TIP

Probeer tijdens het onderzoeken van het probleem ook meer te weten te komen over bestaande 		
oplossingen: Waarom bestaat dit probleem nog? Waarom zijn de huidige oplossingen niet goed 		
genoeg? Wat kan er nog worden verbeterd?
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Bedenk een innovatieve oplossing
Na het kiezen en onderzoeken van een probleem is het tijd om een oplossing te gaan bedenken. Iedere
oplossing is een goed begin. Het uiteindelijke doel is een innovatieve oplossing te ontwikkelen die onze
samenleving beter maakt. Dat kan door iets te verbeteren dat al bestaat, iets bestaands op een nieuwe
manier te gebruiken of iets totaal nieuws uit te vinden.

Met het hele team - Denk eens na over het volgende:
•
•
•

Wat kan er worden verbeterd? Wat kan er op een nieuwe manier worden gedaan?
Hoe kunnen we de manier waarop we ons water zuiveren, vervoeren, gebruiken of afvoeren 			
vernieuwen?
Helpt jullie oplossing om de behoefte van de mensen, de planeet en de welvaart in balans te brengen?

Denk na over jullie probleem zoals je een puzzel oplost. Brainstorm!
Bekijk het probleem eens van de andere kant en denk er op een totaal andere manier over na. Gebruik
jullie verbeelding! Doe gek, zelfs een ‘gek idee’ kan inspiratie geven voor een briljante oplossing. Test
een idee (of meerdere), maar houd er rekening mee dat jullie eerste idee misschien niet helemaal
werkt en wat verbeteringen nodig heeft.

TIP

Denk ook na over hoe jullie oplossing kan worden gerealiseerd, is de oplossing haalbaar?
Stel vragen zoals:
•
•
•
•

Waarom werkt jullie oplossing wel en waarom werken andere oplossingen niet?
Welke informatie heb je nodig om een inschatting van de kosten te kunnen maken?
Is er speciale technologie nodig voor jullie oplossing?
Wie zouden van jullie oplossing gebruik kunnen maken?

Bedenk dat jullie oplossing niet compleet nieuw hoeft te zijn. Uitvinders verbeteren ook vaak bestaande
ideeën of gebruiken iets wat al bestaat op een nieuwe manier!
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Deel met anderen
Wanneer jullie een oplossing hebben ontworpen of bedacht, is het delen ervan de volgende stap!
Denk er eens over na wie geholpen kan zijn met jullie oplossing. Hoe kunnen jullie deze mensen laten
weten dat jullie het probleem hebben opgelost?

•
•
•

Kunnen jullie het onderzoek en de oplossing presenteren aan mensen die water vervoeren, zuiveren, 		
verzamelen of gebruiken?
Kunnen jullie het onderzoek en de oplossing delen met een deskundige of iemand die jullie heeft 			
geholpen meer te weten te komen over jullie probleem?
Kunnen jullie nog anderen mensen bedenken die wellicht interesse hebben in het idee?

TIP

Het kan nuttig zijn de oplossing te delen met iemand die praktijkgerichte feedback kan geven.
Input ontvangen en de oplossing verbeteren, is onderdeel van het ontwerpproces van iedere uitvinder.
Het is goed een idee aan te passen als jullie enkele nuttige tips hebben gekregen.

Maak gebruik van de talenten van jullie teamleden bij het presenteren van jullie onderzoek en de
oplossing. Zoek een creatieve manier om het onderzoek en de oplossing uit te leggen, maar onthoud dat
het ook belangrijk is het gekozen probleem en de oplossing duidelijk te maken. Het delen van de oplossing
mag op verschillende manieren: simpel of ingewikkeld, serieus of grappig, als de mensen er maar van leren.
Welke manier van presenteren jullie ook kiezen, vergeet niet om plezier te hebben, dat is het belangrijkste!
Elke uitvinder moet zijn idee presenteren aan mensen die hem kunnen helpen het idee te realiseren.
Dit kunnen ingenieurs, investeerders of fabrikanten zijn. Net als bij de volwassen uitvinders is de
projectpresentatie voor jullie team een kans om jullie geweldige werk rondom het project te delen met
de jury.

Op alle regiofinales is de projectpresentatie onderdeel van het juryproces. Jullie mogen zelf kiezen
welke presentatiestijl jullie willen gebruiken, zolang de basisinformatie over jullie project maar wordt
gedeeld. Vraag bij de wedstrijdorganisatie na wat de mogelijkheden (beamer, pc) en/of beperkingen
zijn (geluid, grootte).

TIP
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De projectpresentatie
Voor jullie presentatie kunnen jullie gebruik maken van: posters, een presentatie (PowerPoint of
Prezi)*, modellen/prototypes, filmpjes*, rekwisieten, kostuums en nog veel meer.
Wees creatief, maar denk eraan dat jullie alle belangrijke informatie overbrengen op de jury.
* Vraag wel goed na welke middelen beschikbaar zijn tijdens een finale.

Om kans te maken op een projectprijs moeten jullie:
•
•
•

Een probleem kiezen dat voldoet aan de criteria van dit seizoen.
Jullie innovatieve oplossing presenteren.
Uitleggen hoe jullie de oplossing met anderen hebben gedeeld voorafgaand aan de finale.

i

Jullie presentatie moet voldoen aan de volgende eisen:
•
•
•

De presentatie moet ‘live’ zijn. Jullie mogen wel filmpjes of foto’s gebruiken ter ondersteuning
(indien mogelijk).
Alle teamleden moeten betrokken zijn bij de presentatie.
De presentatie mag, inclusief klaarzetten, maximaal 5 minuten duren en moet worden gegeven
zonder hulp van volwassenen.

Door slim gebruik te maken van de projectpresentatie kan jullie team de jury ook duidelijk maken welke
bronnen jullie hebben gebruikt, hoe jullie het probleem hebben geanalyseerd, bestaande oplossingen
hebben bekeken, welke elementen jullie oplossing innovatief maken en welke plannen of mogelijkheden
er zijn om de oplossing daadwerkelijk te implementeren.
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Vraag een deskundige
Praten met deskundigen (mensen die zich beroepsmatig bezighouden met het onderwerp van
de challenge van dit jaar) is een goede manier voor jullie team om:
•
•
•
•

meer te leren over het onderwerp van de challenge;
mogelijke oplossingen te ontdekken voor jullie HYDRO DYNAMICSSM probleem;
bronnen te ontdekken die jullie kunnen helpen met jullie onderzoek;
feedback te krijgen op jullie innovatieve oplossing.

Voorbeelden van deskundigen
Bij het zoeken naar deskundigen die kunnen helpen met jullie project, kan jullie team overwegen contact
op te nemen met mensen die werkzaam zijn in onderstaande beroepen. Jullie kennen waarschijnlijk nog
wel meer mensen die werken in andere banen die net zo relevant zijn. Veel bedrijven, beroepsverenigingen,
overheden en websites van universiteiten hebben gegevens om in contact te komen met deskundigen.

Werk

Wat doen ze

Waar ze kunnen werken

Milieu ingenieur

Milieu ingenieurs gebruiken
techniek, bodemkunde, biologie
en scheikunde om oplossingen
voor milieuproblemen en
problemen op het gebied van
natuurlijke hulpbronnen
te ontwikkelen.

Bij overheden en particuliere
bedrijven die zorgen voor
naleving van de wet- en
regelgeving.

Civiel ingenieur

Civiel ingenieurs ontwerpen,
bouwen, begeleiden, bedienen
en onderhouden grootschalige
infrastructuur zoals dammen,
bruggen en systemen voor
watervoorziening en
rioolwaterzuivering.

Overheden, particuliere bedrijven

Handhaver/toezichthouder milieu

handhavers/toezichthouders
zorgen er voor dat bedrijven en
overheden wet- en regelgeving
volgen die ontworpen zijn om
water, het milieu en de natuurlijke
hulpbronnen te beschermen.
De meeste handhavers/toezichthouders werken voor overheden,
maar velen werken ook voor
particuliere bedrijven.

Overheden, afdelingen voor de
volksgezondheid, particuliere
bedrijven die moeten zorgen voor
de naleving van de wet- en
regelgeving.
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Manager
waterzuiveringsinstallatie

Managers van een
waterzuiveringsinstallatie leiden
bedrijven die ontworpen zijn
om de kwaliteit van het water te
verbeteren. Waterzuiveringsinstallaties vallen over het
algemeen onder twee grote
categorieën: bedrijven die
drinkbaar water maken voor
de distributie naar huizen en
bedrijven, en bedrijven die het
afvalwater verwerken voordat het
in het milieu terugkeert.

Meestal lokale overheden, of
water- / afvalwaterdistricten
die meerdere steden
vertegenwoordigen.

Directeur/manager
Openbare voorzieningen

Bestuurders van openbare
voorzieningen houden toezicht
op de distributie van drinkwater,
het verzamelen van afvalwater
en waterzuiveringssystemen voor
een stad of regio.

Meestal lokale overheden,
of water- / (afval)waterdistricten
die meerdere steden
vertegenwoordigen.

Hydroloog

Een hydroloog is een wetenschapper die onderzoekt hoe het
water stroomt en hoe de wisselwerking met de aarde is.

Overheidsinstellingen,
universiteiten, milieu-consulting
bedrijven

Wie kennen jullie?
Gebruik de lijst van deskundigen om je te helpen bij het brainstormen. Denk na over de mensen die studeren,
transporteren, schoonmaken, of gebruik maken van water in hun werk. Denk na over de techniek die mensen
gebruiken om water te beheren. Wie maakt die techniek.
Een van de beste onderzoeksmiddelen voor het project is jullie eigen team. Denk bijvoorbeeld aan wie jullie
kennen. De kans is groot dat jullie een deskundige kennen die op de een of andere manier werkt of te maken
heeft met water. Vraag aan jullie familie, coach of leraren of zij iemand kennen die met water werkt.

Maak een lijst van de mensen die jullie willen interviewen voor jullie onderzoeksproject.

TIP
Hoe vraag je om een interview?
Met het hele team – Bekijk met alle teamleden jullie lijst met deskundigen en kies er één of meer van wie
jullie denken dat hij of zij jullie het beste bij het onderzoek kan helpen. Doe vervolgens wat vooronderzoek,
voordat jullie deze deskundige gaan interviewen. Probeer er bijvoorbeeld achter te komen wat deze persoon
te maken heeft met het thema van dit jaar. Vooronderzoek helpt ook om samen met het hele team te
besluiten wat jullie gaan vragen.
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Ga vervolgens met jullie team aan de slag om in contact te komen met de deskundige die jullie hebben
gevonden. Leg kort uit wat de FIRST® LEGO® League is. Leg ook kort uit wat jullie dit seizoen aan het
onderzoeken zijn. Vraag ten slotte aan de deskundige of je hem/haar mag interviewen en vertel in het
kort wat jullie willen vragen tijdens het interview.

i

Wat kunnen jullie vragen?
Maak een lijst met vragen voordat het interview plaatsvindt. Denk bij het maken van de lijst en het
voorbereiden van de vragen aan het volgende:
•
•
•
•

Gebruik het onderzoek dat jullie zelf al hebben gedaan om na te denken over vragen die jullie aan
de deskundige willen stellen. Denk na over vragen die hij of zij ook echt kan beantwoorden.
Denk aan het doel van het onderzoeksproject. Stel vragen die jullie helpen meer te weten te komen
over jullie onderwerp en die jullie kunnen helpen bij het ontwerpen van een innovatieve oplossing.
Zorg dat de vragen kort en relevant zijn. (Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in wat jullie willen weten). 		
Hoe duidelijker jullie zijn, hoe groter de kans op een bruikbaar antwoord voor jullie project.
Vraag de deskundige NIET een oplossing te bedenken voor het probleem dat jullie team heeft gekozen.
De oplossing moet het resultaat zijn van het eigen werk van jullie team. De deskundige kan jullie
natuurlijk wel helpen meer te weten te komen over een bepaald onderwerp en kan feedback geven
nadat jullie een oplossing hebben gekozen.

Denk eraan om aan het einde van het interview te vragen of jullie de deskundige nog een keer mogen
benaderen. Het kan zijn dat jullie later nog andere vragen hebben. Vraag of de deskundige bereid is
aanvullende vragen te beantwoorden per telefoon of e-mail. Misschien is hij of zij bereid nog een keer
af te spreken of om een rondleiding door zijn of haar werkplek te geven. Durf (netjes) te vragen!

Laat tijdens het interview Gracious Professionalism® zien. Behandel de deskundige met respect, op
dezelfde manier als jullie met elkaar omgaan. Bedank hem of haar voor zijn of haar bijdrage!

!
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