
 

 
 
In deze activiteit maken studenten en werknemers kennis met de wijze waarop 
elektriciteitsgebruik wordt berekend, wat elektriciteit kost en op welke wijze energie kan 
worden bespaard in scholen, bedrijven en huizen.  

 

 
 
In ons dagelijks leven gebruiken we veel energie. We hebben geleerd dat de 
hoeveelheden fossiele energiebronnen afnemen en dat het noodzakelijk is om minder 
van dit soort energie te gebruiken en dat we ons dienen te verdiepen in nieuwe 
energiebronnen. Eén manier om ons bewust te maken van de noodzaak om 
energieverbruik te beperken is inzicht verkrijgen in de kosten van het dagelijks gebruik 
van energie. 
 

 
 
Deze leeractiviteit zal ca. 3 uren in beslagnemen. 
 

 
 
Deze leeractiviteit is bestemd voor studenten en werknemers die de module Energie 
Efficiency hebben afgerond. 
 

 
 
Wanneer je deze leeractiviteit hebt afgerond bezit je praktische kennis betreffende het 
meten van energie(verbruik) en weet je wat een Watt is. Je gaat leren hoe je het 
energieverbruik van een apparaat kunt berekenen en wat dat kost per jaar en hoe dit 
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verschilt van apparaat tot apparaat.  
Je leert wat in het algemeen welke apparatuur “veel verbruikers” en “klein verbruikers” 
zijn en wat het scheelt om apparaten aan of uit te laten staan. 
 

 
 

• Kennis verkrijgen over elektrische energie en hoe dit wordt gemeten in Kilo Watt 
Uren (KWh) 

• Bepalen wat de energiebehoefte (Wattage) is van algemeen gebruikte 
elektrische apparatuur 

• Het verbruik in KWH berekenen wanneer het verbruik in Watts en de tijd 
gedurende welke het apparaat aan staat bekend zijn. 

 

 
 
Wat is een Watt? 
Houd een appel of een gewicht van 100 gram naast een meetlat van 1 meter. Verplaats 
de appel of gewicht in seconde van het begin tot het einde van de meetlat. De 
hoeveelheid energie die hier voor nodig was bedraagt 1 Watt. 
1 Watt = de energie die nodig is om 100 gram 1 seconde te tillen (arbeid) 
De formule voor energie: Energie = Arbeid/Tijd 
 
Merk op dat wanneer je de hoeveelheid Arbeid verhoogd er meer energie nodig is. Dit 
geldt ook wanneer je de hoeveelheid Tijd verkleind.  
Wil je Watts in Kilowatt uitdrukken dan moet je de Watts delen door 1000. 
 
Kies nu 5 huishoudelijke apparaten (radio, pc, tv, …) die je minstens 1 x per week 
gebruikt. Probeer via het Internet te achterhalen wat het verbruik van deze apparaten in 
Watts is en bereken de Kilowatts. Zoek ook op het Internet op wat een Kilowatt 
gemiddeld kost. 
 
Bepaal nu hoeveel tijd per jaar je deze apparaten gebruikt. Voorbeeld: wanneer je de 
stofzuiger 2x per week gebruikt  gedurende 10 minuten dan is het jaargebruik: 
2 x 10 minuten = 20 minuten per week 
20 minuten x 52 weken = 1040 minuten = 17 uren per jaar. (1040 : 60) 
Wat kost dat? 
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Nadat je de berekeningen hebt afgerond kun je bepalen welke apparaten in het 
algemeen de groot en klein verbruikers zijn.  
Kun je manieren bedenken waarmee je hetzelfde resultaat bereikt maar met minder 
kosten? Bijv. de aanschaf van een energiezuiniger koelkast, de TV ’s nachts niet op 
stand by, etc. 
Wat levert je dat ongeveer per jaar aan besparing op? 
 

 
 
In kleine groepjes of individueel  
 

 
 

• Computer met toegang tot Internet 
• Rekenmachine 
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