
 
 

 
 
In deze activiteit fungeren de deelnemers als energie besparingsadviseurs. Zij 
onderzoeken de manieren waarop energie wordt bespaard of verspild in huis, school of 
bedrijf. Zij leren tevens vele manieren om zelf dagelijks energie te besparen.  
De opdrachten worden uitgevoerd rond een denkbeeldig klaslokaal dat door hen wordt 
ontworpen en dat zo energiezuinig mogelijk dient te zijn. 
 

 
 
Mensen gebruiken op alle mogelijke manieren energie; bijv. tijdens het koken, 
verlichting, ontspanning, etc. Veel van deze energie wordt verbruikt in gebouwen zoals 
scholen en kantoren. Om geld te besparen en de schadelijke gevolgen voor het milieu te 
beperken proberen veel mensen hun energieverbruik te beperken. Gebouwen 
verbruiken ca. 40% van alle energie die wordt verbruikt. Het merendeel van deze 
energie wordt geproduceerd in kolencentrales die zeer vervuilend zijn en milieu 
problemen veroorzaken. 
 
 

 
 
Deze leeractiviteit duurt ca. 2 uren 
 

 
 
Deze leeractiviteit is bedoeld voor deelnemers die deelnemen aan de module Energie 
besparing.  
 

 
 
Deelnemers ontwikkelen een concept (op papier) van een eigen 0-energie klasselokaal. 
Daarvoor passen ze de mogelijkheden toe van duurzame energie en energiezuinige 
toepassingen. 
 
Zij leren hoe deze toepassingen, zoals bijv. zonnepanelen, spaarlampen, computers, 
energiemeters, etc. met elkaar samenwerken zodat er een omgeving ontstaat waar net 
zoveel energie wordt geproduceerd als verbruikt. 
 
 
 

 
Learning outcomes 

Doel 

Doelgroep 

Tijdsindeling 

Probleemstelling 

Beschrijving van de opdracht 

PRAKTIJKOPDRACHT: 
‘Inrichten van een energiezuinige ruimte’ 

Module Energiebesparing 
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Na afloop van deze leeractiviteit zijn deelnemers in staat: 

• Uit te leggen waar elektrische energie wordt verbruikt in het lokaal 
• Kort uit te leggen hoe duurzame energie ter plekke kan worden gebruikt om een 

gebouw van stroom te voorzien. 
• Meerdere manieren te noemen hoe in gebouwen energie kan worden bespaard.  

 

 
 
Volg de onderstaande stappen om een zo energie efficiënt lokaal te ontwerpen: 

• Teken op papier een realistisch klasslokaal. Zorg dus dat er oa. deuren, ramen, 
een dak/plafond etc. aanwezig zijn 

• Binnen: pc’s verlichting, verwarming, digitale display, recycle bakken 
• Buiten: compostbak, water opslag tank (pijp loot van dak naar tank), fietsenrek, 

energiemeter (buitenzijde gebouw), zonnepanelen op dak, windturbine (op dak, 
ver weg van zijkant gebouw) 

Bedenk waar deze toepassingen het beste geplaatst kunnen worden om zodoende 
de beste energieproductie te behalen. Bedenk ook of het verstandig is om 
verschillende energiebesparingsmethoden toe te passen in 1 ruimte/gebouw. 
Kun je een berekening maken betreffende de energiebesparing die mogelijk is in dit 
lokaal? 

 

 
 
Computer met internetverbinding  
 

 
 
Heb je in het ontwerp van je energiezuinige lokaal rekening gehouden met; 

• Wat er wordt weggegooid dat gerecycled kan worden? 
• Hoe je windenergie kunt opslaan die ’s nachts is geproduceerd? 
• Wat levert meer energie op; windturbine of zonnepanelen 
• Is het verstandig een windmolen op te nemen in het ontwerp. Denk bijv. aan 

geluidoverlast. 
• Zijn er andere duurzame energiebronnen die je in je lokaal kunt gebruiken?  

 

 
 
In kleine groepjes of individueel  

Team 

Evaluation 

Technology needed 

Methoden 
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PC en internet 
Papier 
Potloden 

Resources needed 
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