
ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 6.  
Aquaponics, iets voor hippies? 

Leeftijdsgroep ☐ 3de graad lager (10-12 jaar)  
☐ 1de graad secundair (12- 14 jaar) 

Tijdsduur:  

Doelen/Vaardigheden eigen 
aan de context 

(de leerlingen kunnen …) 

 

 
Korte samenvatting van de activiteit: 
 
De leerlingen maken kennis met wat aquaponics is en maken een testopstelling. Ze 
beoordelen kritisch het concept in de realiteit. 
 

 
 
Voor meer info over onderzoekend en ontwerpend leren: 
Van de Keere, K., & Neyrynck, G. (2020). Sterk in stem (1ste ed.). Acco. 
www.sterkinstem.be 

 



 

CONTEXT 

Motivatie 

 

 
Nieuwe methodes om voedsel te kweken schieten als 
paddenstoelen uit de grond, maar zijn ze ook allemaal haalbaar 
en -vooral- duurzaam? 
 
Belangrijke onderzoeksvaardigheden: Opstelling, telkens maar 1 
variabele veranderen, rapportage. 

 
Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Afhankelijk van het onderzoek dat gevoerd wordt (aquarium, 

vissen) 
• Werkschriftje per leerling. 

  

Groeperingsvormen Naar keuze 

Beschrijving van de 
activiteit (inclusief 

coaching) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Fase 1: Het concept. 
 
Wat als we nu eens… 
 
Mest van vissen gebruiken in plaats van Wuxal? 
Wat zijn de voordelen dan? (we kweken vissen, en tegelijk 
worden hun uitwerpselen gebruikt als bemesting, twee vliegen 
in één klap) 
Hoe zou je zo’n opstelling zien (maak een schets)? 
 
Zoek zelf (de leerlingen) online hoe zo’n opstelling er kan uitzien. 
Bespreek wat je vond en leg eventueel de werking uit in eigen 
woorden of met beeldmateriaal. 
Veel van deze oplossing zijn zaligmakend, en ‘Waarom deden we 
dit niet eerder?’ 
 
Maar zijn er ook nadelen? (misschien is de mest niet krachtig 
genoeg, wat geef je dan aan de vissen te eten?) 
 
Dit laatste is omstreden: visvoer wordt gemaakt van oa. 
plantaardig materiaal maar zeker ook van andere vissen. Is dat 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

dan zo duurzaam? (zie www.instem.be) 
 
 
Fase 2:  Meten van de geleidbaarheid. 
 
In een vorige les zagen we hoe je EC kan meten. Deze waardes 
kan je nu vergelijken met het water van het aquariumpje in klas. 
Daar leiden we dan uit af of het water voldoet als meststof. 
 
Fase 3: Testen 
 
In het geval dat er echt een aquaponics-systeem wordt getest of 
gebouwd in klas kunnen exact dezelfde onderdelen worden 
gebruikt van de mini-agrotopia. 
 
Vergelijk de resultaten met of zonder toevoeging van extra 
plantenvoeding. 
 
Is het rendabel? (ook voor bedrijven) 
Bespreek de duurzaamheid van een dergelijk project. 
 
Fase 4: Verzamelen van gegevens, rapporteren, conclusies 
 
Zie hierboven. 
 

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 

Vives Hogeschool Kortrijk 

EC onderwijsinnovatie 



 


