
 

 

 
 
In deze leeractiviteit gaan de deelnemers experimenteren met een eenvoudig model van 
het gebruik van geothermische energie. 
De activiteit start met het bekijken van een kort filmpje op YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bi8m84QKBdc 
 
Dit filmpje laat zien wat de deelnemers moeten doen tijdens deze leeractiviteit. Na het 
bekijken van het filmpje kan de deelnemer aan de slag. Ook de meegeleverde PDF 
handleiding mag worden gebruikt. 
Deelnemers voeren de opdrachten in tweetallen uit. 
Deelnemers onderzoeken op het Internet welke typen Geothermische energie er 
bestaan en bespreken welke daarvan in de eigen regio aanwezig en bruikbaar zijn. 
 
Opmerking: deelnemers dienen uiterst voorzichtig te werken in verband met het 
gebruik van warmte en stoom. 
 

 
 
Geothermische energie wordt op sommige locaties gebruikt voor het aandrijven van 
turbines om elektriciteit op te wekken. Maar hoe werkt zoiets? 
 

 
 
Deze leeractiviteit neemt ca 90 minuten in beslag. Dit is inclusief bekijken filmpje en 
evaluatie 
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Construeren van een simpel “Geothermische Energie” model. 
 
 
 

 
 

• Deelnemers zijn in staat een werkend model te construeren 
• Deelnemers leren de mogelijkheden van geothermische energie kennen 
• Deelnemers krijgen inzicht in het mogelijke gebruik van geothermische energie in 

het gebied/regio waar zij zelf wonen 
 
 

 
 
Na afloop van de opdracht zal de docent de uitkomsten met de groep bespreken. De 
deelnemers dienen iets te vertellen over het mogelijke gebruik van geothermische 
energie in hun eigen regio. 
 

 
 

• Introductie door docent; vertonen filmpje 
• Zelf aan de slag met het model 
• Evaluatie met docent. 
• Groepsevaluatie en discussie 

 

 
 
Totale groep 10-12 deelnemers. Uitvoer in tweetallen. 
 

 
• Materiaal zoals beschreven in de handleiding 
• PDF handleiding 
• PC en toegang tot Internet 
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