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Gebied / Vak 

Voor welk(e) vak(ken) of vakgebied(en) kan het scenario worden gebruikt? 

Vakken: Natuurkunde, scheikunde en biologie, zowel basis- als standaardniveau 

Duur: Dit leerscenario bestaat uit 4 hoofdonderdelen met een totale duur van 90 minuten. 

Leeftijd leerlingen: 13 - 15 jaar. 

Het scenario kan ook worden aangepast voor leerlingen van de basisschool. Duur 120 minuten.  

Leeftijd leerlingen: 10 - 12 jaar 

Relevante trends 

Leerdoelen en beoordeling 

Relevante trends die door het scenario worden geadresseerd. Zie bijv. 
http://www.allourideas.org/trendiez/results  

Projectgebaseerd leren: Leerlingen krijgen op feiten gebaseerde taken, moeten 
problemen oplossen en werken in groepen. Dit soort leren overstijgt meestal de 
traditionele vakken. 
Samenwerkend leren: Sterke gerichtheid op groepswerk. 

Levenslang leren: Leren stopt niet bij het verlaten van de school. 

Mobiel leren: We krijgen toegang tot kennis via smartphones en tablets. Altijd en 
overal leren. 

STEM-onderwijs: Meer aandacht voor wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde. 

Visueel zoeken en leren: Beelden en multimedia zijn krachtiger dan verbale 
prikkels. Open source onderwijs: Leraren kopiëren, delen, bewerken en 
hergebruiken gratis lesmateriaal. 
BYOD (Bring your own device): Leerlingen brengen hun eigen mobiele apparatuur mee naar 
het klaslokaal. 

Lesmateriaal: Verschuiving van schoolboeken naar webbronnen en open source 
materiaal.  

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen? Welke vaardigheden ontwikkelen de leerlingen en hoe 
uiten zij die binnen de context van het scenario? (bijv. vaardigheden van de 21e eeuw). Hoe wordt 
de voortgang van de prestaties beoordeeld? Krijgen de leerlingen toegang tot informatie over hun 
vorderingen zodat zij zich kunnen verbeteren? 

De belangrijkste doelstelling van dit scenario is om meer kennis te vergaren over energie en de 
manieren waarop we deze kunnen produceren. 

Vaardigheden die leerlingen ontwikkelen: 

• Analytisch denken - vergelijken verschillende soorten energieproductie met elkaar 

• Communicatie en samenwerking - ronden hun taken af in groepsverband 

• Creativiteit - maken hun eigen brochures 

• Digitaal burgerschap - maken gebruik van ICT en nieuwe technologieën 

De voortgang wordt beoordeeld met een online quiz en feedback van de leerlingen. 

 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Rol van de leerling 

Bij welke activiteiten wordt de leerling betrokken? 

Leerlingen worden betrokken bij de volgende activiteiten: groepswerk, lezen, kijken, luisteren, 

onderzoeken, demonstreren en brochures ontwerpen. 

Leerlingen zullen: 

1. Discussiëren over energie en de diverse manieren waarop de productie ervan nu 

plaatsvindt. Ze gaan met elkaar in discussie over bio-economie en manieren om energie te 

produceren in de toekomst (inclusief menselijk en dierlijk afval), evenals over hoeveel 

mensen weten over bio-economie. Dit gebeurt via een korte video waarin de leerlingen een 

interview afnemen over dit thema met voorbijgangers. 

2. Luisteren en kijken naar informatie over bio-economie en biomassa. 

3. Oefenen fossiele brandstoffen te onderscheiden van biomassa en hernieuwbare 

energiebronnen (onderzoek, praktijk, ontwerpbrochure, huidige brochure). 

4. Afronding: Quiz over energie/bio-economie. 

Tools en hulpmiddelen 

Welke hulpmiddelen, met name technologieën, zijn nodig? 

De uitvoering van deze les vereist drie laptops of pc's en, indien mogelijk, een printer om het 

prototype van de brochure van elke groep af te drukken. Internetverbinding is wenselijk, maar 

de les kan offline worden uitgevoerd. 

Voor de online quiz moeten de leerlingen beschikken over een eigen apparaat (smartphone) 

met internetverbinding. 

De voor de les benodigde tools (zie bijlagen): 

• Inleidende presentatie 

• Video: interviews 

• Presentatie over bio-economie en biomassa 

• Nuttige aantekeningen over praktisch werk 

• Hand-outs voor de groepen (3): biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare 
energie 

• Hand-out (1): Hoe maak ik een brochure? 

• Kahoot-quiz 

Resultaten van dit scenario: 

• Alle leerlingen leren over "bio-economie" en implementeren deze in het dagelijks 

leven. Alle leerlingen leren over biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare 

energiebronnen. 

• Alle leerlingen ontdekken aan de hand van praktisch werk en werkbladen positieve 

en negatieve feiten over biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare 

energiebronnen. 

• De meeste leerlingen leren hoe ze een webbrochure in PDF-format moeten schrijven. 

• Sommige leerlingen presenteren hun webbrochure over biomassa, fossiele 

brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen. 

file:///C:/Users/eleni.myrtsioti/Desktop/23018/NL/BLOOM-LS-TEAM4-How-to-change-online_NL.docx%23_bookmark8
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Leeromgeving 

Waar vinden de lessen plaats (klaslokaal, plaatselijke bibliotheek, museum, buiten de school, in een 
online omgeving?). 

De les vindt plaats in een klaslokaal. 

Scenario voor het klaslokaal van de toekomst 

Gedetailleerde beschrijving van de activiteit 

Voor leerlingen in de leeftijd van 13 - 15 jaar 

Het leerscenario is onderverdeeld in 4 hoofdonderdelen (90 min, leeftijd leerlingen: 13 - 15 

jaar) 

 

1) INTRODUCTIE (9 min) 
Gebruik voor dit deel de inleidende presentatie uit Bijlage 1. 

• De leraar begint de les met een eenvoudige vraag aan de klas: "Wat denken 
jullie dat de wereld in de komende 50 jaar zal veranderen?" De meeste 
leerlingen komen met een antwoord in de trant van: technologie, robots, auto's, 
enz. De leraar geeft dan het verlossende antwoordt: "Poep zal de wereld 
veranderen!" 

• De leraar peilt de kennis van de leerlingen over bio-economie en biomassa. 

• Optioneel: De leraar toont, indien mogelijk, een video met interviews over de 
algemene kennis van het publiek over bio-economie en legt de belangrijkste 
feiten over dit thema uit. De klas bespreekt de inhoud van de video. Tijdens de 
discussie kan elke leerling zijn of haar mening geven en kort iets over het 
onderwerp zeggen. Hier enkele leidende vragen: 

o Weten mensen genoeg over bio-economie? Waardoor komt dat? Waar 
hangt dat vanaf? 

2) BIO-ECONOMIE 101 (15 min) 
Gebruik voor dit deel de presentatie over bio-economie uit Bijlage 2. 

• De leraar geeft een korte lezing over bio-economie, biomassa en de manier 
waarop we dierlijk afval kunnen gebruiken om energie op te wekken. 

• De klas definieert feiten over bio-economie. 
o Definieer biomassa, waar het voor gebruikt kan worden en bespreek de 

verschillende soorten. Leg uit hoe je biomassa omzet in energie. Leg de 
positieve en negatieve aspecten uit van energieproductie uit biomassa. Leg 
uit hoe je menselijk en dierlijk afval kunt bewerken tot nieuwe producten. 

3) GROEPSWERK (56 min.) 

• Gebruik voor dit deel de volgende hulpmiddelen uit Bijlage 3. 
o Hand-out over biomassa -> voor groep 1 
o Hand-out over fossiele brandstoffen -> voor groep 2 
o Hand-out over hernieuwbare energie -> voor groep 3 
o Nuttige aantekeningen over praktisch werk 
o Hand-out: Hoe maak ik een brochure? 

• De leraar splitst de klas op in 3 groepen. 
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Gedetailleerde beschrijving van de activiteit 

• Elke groep leest het door de leraar uitgedeelde lesmateriaal over fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen en biomassa (zie Bijlage 3). 

• Elke groep krijgt een thema: 1) Fossiele brandstoffen als energie; 2) Biomassa 
als energie; 3) Hernieuwbare energiebronnen. Elke groep krijgt materiaal voor 
hun onderzoek en een laptop om te zoeken op het internet. 

• Na voltooiing van het onderzoek voert elke groep het praktische werk uit 
als uitgelegd in het materiaal. 

• Elke groep maakt een brochure met daarin de belangrijkste kenmerken van 
een bepaald thema en de voor- en nadelen van zijn energiebron. Daarna 
presenteren ze hun werk. 

 

4) EVALUATIE (10 min) 
Het laatste deel is de evaluatie via een online quiz. Tot slot nemen de leerlingen deel 
aan een online Kahoot-quiz. U kunt gebruikmaken van deze Kahoot-quiz [in het 
Engels] of deze aanpassen aan uw klas. 

Voor leerlingen in de leeftijd van 10 - 12 jaar (VERSIE VOOR LEERLINGEN V/D 
BASISSCHOOL) 

Het leerscenario bestaat uit 4 verschillende onderdelen (120 min, leeftijd leerlingen: 10 - 12 

jaar) 

 
1) INTRODUCTIE 

• Om het onderwerp te introduceren, maakt de klas een brainstorming 
mindmap. De leerlingen onthullen met de hulp van de leraar de informatie die 
ze over het onderwerp hebben verzameld. Enkele evt. belangrijke punten zijn: 
verschillende soorten energie, hernieuwbare energie, verminderen, 
hergebruiken, recyclen. 

• De leraar introduceert de nieuwe woordenlijst. Leerlingen kijken eerst 
naar een korte video [in het Engels] over de gevaren van 
energieverspilling. 

• De leraar introduceert het thema bio-economie. Leerlingen krijgen tevens een 
video te zien. [in het Engels] 

• Gebruik voor deze sectie de presentatie uit Bijlage 4. 
 
2) BIO-ECONOMIE 101 

• Leerlingen nemen deel aan een activiteit om hun woordenschat over bio-economie te 
oefenen. 

• Gebruik hiervoor de activiteit in bijlage 5. 
 
3) GROEPSWERK 

• Leerlingen worden verdeeld in heterogene groepen van 4 personen. De 
groepen bespreken het thema en denken na over verschillende vragen: 
o Wat wordt bedoeld met "vuilnis is een bron van rijkdommen?" 
o Wat kunnen wij doen om ons milieu te beschermen? 
o Wat is de cyclus van normaal afval? 
o Wat is de cyclus van menselijk afval? 

• Nadat de leerlingen hun hypothesen hebben gedeeld, legt de leraar de cyclus 
van normaal afval en die van menselijk afval uit en hoe we deze kunnen 
benutten voor een beter milieu. 

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=1382ce0b-9528-4b74-82bb-fba346796379
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Gedetailleerde beschrijving van de activiteit 

• Gebruik voor deze sectie de presentaties uit Bijlage 6. 

• Toon de leerlingen de volgende video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww  
[in het Spaans] 

4) EVALUATIE 

• Wanneer de leerlingen de woordenlijst van de lesunit, het proces en het belang 
van biomassa hebben bestudeerd, organiseert de leraar een Kahoot-quiz, zodat 
ze hun kennis kunnen verbreden. 
o https://goo.gl/JgtS48 [in het Engels] 
o https://goo.gl/Wvuxc8 [in het Engels] 

• Optionele activiteit: Leerlingen in groepjes van vier maken een videoboodschap, 
waarin ze uitleggen hoe belangrijk het is om van het afval te profiteren. 

Leeractiviteiten 

Link naar de leeractiviteiten met "Learning Designer" (http://learningdesigner.org) 

 
https://v.gd/OJQSfJ (middelbaar onderwijs) (volledige tekst beschikbaar in Bijlage 7) 
https://v.gd/q2AJAz (versie basisonderwijs) (volledige tekst beschikbaar in Bijlage 8) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://goo.gl/JgtS48
https://goo.gl/Wvuxc8
http://learningdesigner.org/
https://v.gd/OJQSfJ
https://v.gd/q2AJAz
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Bijlagen 

Bijlage 1: Versie middelbaar onderwijs - Inleidende presentatie 
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Bijlage 2: Versie middelbaar onderwijs - Presentatie over bio-
economie 

 
 
 
 



Dit project wordt gefinancierd door Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek

en Innovatie, onder subsidieovereenkomst nr. 773983. De Europese Commissie en personen die

namens de Commissie optreden zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de volgende

informatie wordt gebruikt. De opvattingen in deze publicatie vallen volledig onder de

verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van

de Europese Commissie

Wat verstaan we onder biomassa en bio-

economie?



Vandaag de dag...

 Gebruiken we fossiele brandstoffen als belangrijkste hulpbron

 Deze brandstof is niet duurzaam



Dit project wordt gefinancierd door Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek

en Innovatie, onder subsidieovereenkomst nr. 773983. De Europese Commissie en personen die

namens de Commissie optreden zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de volgende

informatie wordt gebruikt. De opvattingen in deze publicatie vallen volledig onder de

verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van

de Europese Commissie



Wat is biomassa?

 De basis van de bio-economie

 Gewassen, reststromen hout, zeeleven, enz.



Wat kunnen met biomassa doen?





Biogebaseerde 

economie-Bio-economie

Economy which is based on using biomass as a renewable resources for 

the production of materials and energy



Hoe zetten we biomassa om in

energie?
Thermische omzetting - verbranding van biomassa (hout, briketten, ...) 

Biobrandstof - vergisting van biomassa, zoals suikerriet, tarwe of maïs 

Verschillende chemische processen die methaan produceren





Kernwoorden
Biomassa - Organisch materiaal dat gebruikt wordt als brandstof, met 

name in krachtcentrales voor de opwekking van elektriciteit.

Bio-economie - Economie gebaseerd op het gebruik van biomassa als 

hernieuwbare bron voor de productie van materialen en energie.
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Bijlage 3: Versie middelbaar onderwijs - Hand-outs 

HAND-OUT OVER BIOMASSA  

WAT IS BIOMASSA? 
Biomassa is een organisch materiaal afkomstig van planten en/of dieren en is tevens een 

hernieuwbare energiebron. Als energiebron kan biomassa worden gebruikt om warmte te 

produceren, ofwel direct via verbranding, ofwel indirect na omzetting in verschillende vormen 

van biobrandstof (bijv. methaan). Gewassen zoals maïs en suikerriet worden vergist om 

brandstof te produceren bijv. voor voertuigen. Biodiesel, een andere transportbrandstof, wordt 

geproduceerd uit plantaardige oliën en dierlijke vetten. 

SOORTEN BIOMASSA 
 

 

Biomassa komt in veel verschillende vormen 

voor. Een van de meest gebruikelijke soorten 

van biomassa zijn de resten van gewassen die 

na de oogst overblijven. Een ander type 

biomassa is afkomstig uit de agrarische 

sector, zoals maïs of tarwe en de dagelijkse 

uitwerpselen (poep) van dieren (en mensen). 

Dan is er ook nog aquatische biomassa uit 

verschillende soorten zeewier. Dit product is 

zeer geschikt om diverse materialen en 

energie te produceren, afhankelijk van de 

behoefte en de samenstelling van het 

gebruikte zeewier. 

Afbeelding 1: Soorten biomassa 
 
 
 
 

Afbeelding 2: Alledaagse producten gemaakt van biomassa 
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WAT IS DE KEERZIJDE? 
De productie van biomassa voor energie en bouwmaterialen vraagt om veel ruimte. Dit probleem 

kan leiden tot ontbossing of het gebruik van de meeste van onze landbouwgronden voor het 

verbouwen van biomassa voor energiedoeleinden i.p.v. voedsel. Als we biomassa willen 

gebruiken voor bouwmaterialen, dan moeten we de massa verdelen in de meest eenvoudige 

componenten (eiwitten, vetten, koolhydraten, enz.). Dit kan een duur proces zijn dat verder 

onderzoek behoeft. 

 

HAND-OUT OVER FOSSIELE BRANDSTOFFEN 
WAT ZIJN FOSSIELE BRANDSTOFFEN? 
Een fossiele brandstof is een energiebron die wordt gevormd door natuurlijke processen, zoals 

de ontbinding van dode organismen die energie bevatten afkomstig van zeer oude fotosyntheses. 

De organismen en de daaruit voortvloeiende fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren oud, 

soms zelfs meer dan 650 miljoen jaar. Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot ernstige 

milieuproblemen, omdat de verbranding van fossiele brandstoffen kooldioxide produceert, een 

van de grootste veroorzakers van het broeikaseffect op onze planeet. 

 

SOORTEN FOSIELE BRANDSTOFFEN 
Er zijn drie soorten fossiele brandstoffen die allemaal geschikt zijn voor de energievoorziening: 

steenkool, olie en aardgas. Steenkool is een vaste fossiele brandstof die in de loop van miljoenen 

jaren is gevormd door de afbraak van dode landvegetatie. Steenkool is, in vergelijking met de 

andere twee fossiele brandstoffen, ruimschoots voorhanden. Olie is een vloeibare fossiele 

brandstof en wordt verreweg het meest gebruikt. Olie vindt zijn toepassing in auto's, vliegtuigen, 

wegen, daken en nog veel meer. Aardgas is een gasvormige fossiele brandstof die veelzijdig, 

overvloedig aanwezig en relatief schoon is in vergelijking met steenkool en olie. Net als olie 

wordt het aan de oppervlakte gebracht door middel van boringen. 

 

WAAROM GEBRUIKEN WE HET? 
Fossiele brandstoffen zijn goedkope en betrouwbare energiebronnen die we dagelijks 

gebruiken. De technologie om de energie op te wekken uit fossiele brandstoffen is goed 

ontwikkeld en wordt in alle uithoeken van de wereld toegepast. Iedereen kan van fossiele 

brandstoffen gebruikmaken. Het enige dat je nodig hebt is een vuurbron (aansteker of lucifer). 

Door de verbranding komt energie vrij. Omdat de technologie voor de benutting van fossiele 

brandstoffen goed ontwikkeld is, is de energie die hierdoor geproduceerd wordt relatief 

goedkoop, zeker in vergelijking met de energie uit hernieuwbare energiebronnen of biomassa. 

De meeste producten van vandaag de dag bevatten kunststoffen. Deze worden geproduceerd uit 

fossiele brandstoffen, in dit geval uit olie. Omdat kunststoffen en andere materialen uit fossiele 

brandstoffen wijd verspreid zijn, biedt de olie-industrie werk aan miljoenen mensen wereldwijd. 

Een van de belangrijkste redenen waarom zoveel landen fossiele brandstoffen als hun 

belangrijkste energiebron zien, is omdat deze overal te vinden zijn. 
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WAT IS DE KEERZIJDE? 

Het grootste nadeel van fossiele brandstoffen is uiteraard de vervuiling die ze veroorzaken. Bij 

de verbranding van fossiele brandstoffen komt kooldioxide vrij, een van de belangrijkste 

oorzaken van de opwarming van de aarde. Omdat fossiele brandstoffen er miljoenen jaren over 

hebben gedaan om van levende organismen te veranderen in brandstof, praten we hier over een 

eindige energiebron die uitgeput kan raken, wat binnenkort ook het geval zal zijn. We gebruiken 

steeds meer fossiele brandstoffen en moeten daarom op zoek naar nieuwe fossiele bronnen. Dit 

wordt met de dag moeilijker. Sommige fossiele brandstoffen kunnen materialen bevatten die 

schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Door het verbranden van fossiele brandstoffen 

komt er smog vrij die ons en de levende wereld om ons heen vergiftigt. 

 

 

Afbeelding 1: - Fossiele brandstoffen: a) steenkool; b) ruwe olie; c) aardgas 

 

  
Afbeelding 2: - Dagelijkse producten gemaakt van fossiele brandstoffen 
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HAND-OUT OVER HERNIEUWBARE ENERGIE 
 

WAT IS HERNIEUWBARE ENERGIE? 
Hernieuwbare energie is energie die wordt gewonnen uit duurzame bronnen, dus bronnen die zich 

op menselijke tijdschaal op natuurlijke wijze vernieuwen. Hernieuwbare energiebronnen hebben 

een enorme geografische spreiding, dit in tegenstelling tot andere energiebronnen, die slechts in een 

beperkt aantal landen geconcentreerd zijn. De meeste hernieuwbare energiebronnen produceren 

elektriciteit die, afhankelijk van de noodzaak, kan worden omgezet in warmte of mechanische 

energie met een hoog rendement. 

 

SOORTEN HERNIEUWBARE ENERGIE 

Er zijn vele vormen van hernieuwbare energie, zoals zonlicht, wind, getijden, golven en 

geothermische warmte. Zonne-energie is de directe omzetting van zonlicht door middel van panelen 

of collectoren. Windenergie kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren met behulp van 

grote windmolens. We kunnen ook gebruikmaken van getijden en golven om energie uit de zee of 

rivieren te oogsten, bijv. m.b.v. (stuw)dammen. Geothermische energie (of aardwarmte) is 

gebaseerd op gebruikmaken van de warmte onder het aardoppervlak en wordt ingezet voor diverse 

verwarmingsdoeleinden. 

 

WAAROM GEBRUIKEN WE HET? 
Omdat we steeds minder fossiele brandstoffen hebben, zal de prijs uiteindelijk stijgen. Dat is de 

belangrijkste reden waarom we andere energiebronnen moeten vinden als vervanging. Omdat de 

zon altijd zal opkomen en de wind altijd zal waaien, is de betrouwbaarheid van deze hernieuwbare 

energiebronnen veel groter dan die van fossiele brandstoffen. Bijna alle plannen voor hernieuwbare 

energie hebben een lagere CO2-uitstoot dan die voor fossiele brandstoffen. Dit betekent dat 

hernieuwbare energiebronnen een lagere impact hebben op het broeikaseffect. Eenmaal 

operationeel, zullen meeste centrales op hernieuwbare energie lagere exploitatiekosten hebben dan 

hun broertjes die op fossiele brandstoffen draaien. We hoeven alleen maar regelmatig van materiaal 

te wisselen en we hebben elektriciteit. Daarom bieden hernieuwbare energiebronnen veel 

mogelijkheden voor de werkgelegenheid. Een van de grootste voordelen is dat iedereen een 

hernieuwbare energiegenerator in, op of bij zijn huis kan plaatsen, zoals zonnepanelen op het dak 

of een kleine windmolen in de achtertuin. 

 

WAT IS DE KEERZIJDE? 
Omdat hernieuwbare energie een relatief nieuw terrein is, is er meer onderzoek nodig. Er moet dus 

flink worden geïnvesteerd om het product efficiënter te maken. Hoewel we voor de opwekking van 

onze energie gebruikmaken van hernieuwbare bronnen (bijv. zon, wind, rivieren), produceren deze 

slechts een bepaalde hoeveelheid energie in een bepaalde tijd. Daarom hebben we voor de 

energievoorziening voor onze steden heel veel ruimte nodig voor grote energieparken. Dat heeft een 

andere impact op de natuur. Dat betekent dat we bossen moeten kappen en stromingen van rivieren 

moeten omleggen, zodat we de hernieuwbare energiebronnen optimaal kunnen benutten. 
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                                                      Afbeelding 1 - Soorten hernieuwbare energiebronnen 

 
                                             Afbeelding 2: - Voorbeeld van een duurzaam energiepark 

 

 

Nuttige aantekeningen over praktisch werk 
1) Fossiele brandstoffen 

Geef een voorbeeld van het omzetten van fossiele brandstoffen in energie aan de hand van 

een model van een dieselmotor (indien beschikbaar). 

2)  Hernieuwbare energie 
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Gebruik een model van een zonnecentrale of een stuk speelgoed op zonne-energie. De meeste 

huidige rekenmachines zijn uitgerust met zonnecellen, dus u kunt die gebruiken als 

voorbeeld van het omzetten van hernieuwbare energie in elektriciteit. Een van de beste 

voorbeelden is een waterkrachtcentrale. Heeft uw land een waterkrachtcentrale? Gebruik 

die dan als voorbeeld. 

3) Biomassa als energie 

Een citroen produceert voldoende elektriciteit om een LED-lampje te laten branden. Knijp in 

de citroen en steek er een paar (3 of meer) koperen draden en een paar (3 of meer) spijkers 

in (bij voorkeur van zink). Koper fungeert als de anode en het zink als de kathode van uw 

citroenbatterij. 

 

 
 

 

 

HAND-OUT: HOE MAAK IK EEN BROCHURE? 

Hiervoor is Office Word 2013 of een latere versie vereist voor ieder apparaat die uw leerlingen 

gebruiken. Ga daarna naar: http://templatelab.com/brochure-templates/ 

Selecteer het gewenste sjabloon voor de brochure en sla het op als een Word-bestand. U kunt het 

bewerken in Word en uw eigen afbeeldingen en tekst eraan toevoegen. Sla het geheel na 

bewerking op als een PDF-bestand en druk het eventueel af. 

 

 
 
  

http://templatelab.com/brochure-templates/
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Bijlage 4: Versie basisonderwijs - inleidende presentatie 

 

 

  



ENERGIE



ENERGIE

MECHANISCHE

ENERGIE
CHEMISCHE

ENERGIE

E

ELEKTRISCHE 

ENERGIE LICHTENERGIE

THERMISCHE 

ENERGIE
NUCLEAIRE 

ENERGIE



• Alle levende wezens hebben de energie van de zon en van 
voedsel nodig om te leven.

• Gereedschap gebruikt de energie van mensen of van dieren om 
te werken.

• Veel machines gebruiken de energie van elektriciteit om te 
werken.

• De meeste transportmiddelen gebruiken de energie van 
brandstofverbranding om in beweging te komen.

Alle levende wezens leven op energie
Machines en gereedschap werken op energie



• Energie verdwijnt nooit. Deze krachtbron kan worden omgezet 
van één vorm van energie in een andere, maar zal nooit totaal
verdwijnen.

• Energie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als chemische 
energie in batterijen. Wanneer de batterijen in een zaklamp 
worden geplaatst, zet de zaklamp de chemische energie om in 
lichtenergie.

Wat gebeurt er met energie wanneer

deze wordt gebruikt?



• NIET-HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
• HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

BELANGRIJKSTE ENERGIEBRONNEN

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


• Niet-hernieuwbare energie is energie uit bronnen die 
beperkt zijn. Als deze bronnen sneller worden 
geëxploiteerd dan ze worden gevormd, raken ze op.

• Dit zijn de fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie, 
aardgas en uranium.

• Ze worden onder de grond gevonden.
• Ze zijn miljoenen jaren geleden gemaakt en er zijn 

miljoenen jaren nodig om meer te maken.

NIET-HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


Niet-hernieuwbare 

energieën

Steenkool, aardolie, 

aardgas, en uranium

Ze raken op

Ze worden onder de 

grond gevonden.

Ze zijn miljoenen 

jaren geleden 

gemaakt.



• STEENKOOL is een vaste stof. Het is een zwart gesteente dat 
voornamelijk uit koolstof bestaat. Het wordt ondergronds
gevormd en via mijnbouw gewonnen.

• Het transport van steenkool vindt plaats per trein en boot.
• Steenkool wordt voornamelijk gebruikt in elektriciteitscentrales 

om elektriciteit te produceren en als brandstof voor sommige 
industrieën.

STEENKOOL



• AARDOLIE is een zwarte vloeistof. Het wordt ondergronds 
gevormd en via oliebronnen gewonnen.

• Het transport van aardolie naar de diverse raffinaderijen 
vindt plaats per tanker en via pijplijnen.

• Aardolie is de bron voor de stookolie, diesel en benzine die 
wij gebruiken voor onze verwarming en auto.

• Aardolie wordt gebruikt in industrieën, huizen en 
voertuigen..

AARDOLIE



• AARDGAS is een mengsel van gassen. Het gas bevindt zich 
onder de grond en wordt via gasboring naar boven gehaald.

• Aardgas wordt via een pijplijn getransporteerd.

• Aardgas wordt gebruikt in woningen voor verwarming en 
koken, en in de industrie.

AARDGAS



• Uranium is een radioactief metaal en wordt gevonden in 
rotsen.

• Het wordt gebruikt in kerncentrales voor de warmteproductie 
in nucleaire reacties.

• Uit deze warmte wordt elektriciteit geproduceerd.

URANIUM



Deze zijn:

• Hydro-elektrische energie (uit water)

• Windenergie

• Zonne-energie

• Geothermische energie

• Biobrandstoffen

• Deze energiebronnen zijn altijd beschikbaar.  

• Ze raken nooit op.

RENEWABLE ENERGY SOURCES



Hernieuwbare energieë

Wind, water, zon, 

geothermisch, 

biobrandstoffen

Ze raken NOOIT op.

Ze zijn altijd

beschikbaar.



• Deze energie wordt gewonnen uit stromend of 
vallend water (van een dam).

• Het water wordt opgevangen in een reservoir. 
Het passeert vervolgens een turbine. De 
turbine gaat draaien en genereert elektriciteit.

• De hydro-energie wordt zo omgezet in stroom.

HYDROelektrische ENERGIE



• Zonnepanelen vangen energie van de zon.

• Zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit dat 
wordt gebruikt voor verlichting of verwarming.

ZONNE-ENERGIE



• We halen windenergie uit de beweging van de 
lucht.

• De kinetische energie van de wind zet een turbine 
in beweging en produceert elektrische energie.

• De windenergie wordt zo omgezet in elektriciteit.

WINDENERGIE



• Geothermische energie wordt ook wel aardwarmte 
genoemd.

• Deze vorm van energie is schoon en duurzaam.

• Geothermische energie is de warmte uit de aarde. Deze vorm 
van energie is schoonen duurzaam..

GEOTHERMISCHE ENERGIE



• Biobrandstoffen zijn afkomstig uit plantaardige en dierlijke producten.

• Biobrandstoffen kunnen vast (biomassa), vloeibaar (biovloeistoffen) of 
gasvormig (biogassen) zijn.

• Deze energie wordt omgezet in elektriciteit en warmte.

Biobrandstoffen





Op weg naar een biogebaseerde 
samenleving
• De bevolking op aarde groeit en we hebben meer voedsel nodig.

Klimaatverandering is zowel een realiteit als een bedreiging. Het 
antwoord is simpel: We moeten onze biologische hulpbronnen 
absoluut beter gaan benutten, zodat er meer voedsel wordt 
verbouwd met een lagere impact per geproduceerde eenheid op 
het milieu en het klimaat. Hiervoor moeten we blijven werken aan 
hernieuwbare biologische materialen ter vervanging van de 
producten uit fossiele ruwe olie (zoals div. artikelen, chemicaliën en 
kunststoffen).



Poep is "power"



https://www.youtube.com/watch?v=aqFpDU-Tboc&t=


Biomassa-energie
• Wist je dat je uit poep elektriciteit kunt winnen? Echt waar!

• Gas uit de poep van 500 koeien kan genoeg elektriciteit 
produceren om 100 huizen van stroom te voorzien.

• Dat is een krachtig hoop stront!



Poep is een vorm van biomassa

• Poep is een vorm van 
“biomassa”. Biomassa is de 
benaming voor alle levende, 
of recentelijk nog levende 
plantaardige en dierlijke 
materialen en is een bron 
van energie.

http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Poep is een vorm van biomassa

• De meest algemene vorm van 
biomassa-energie op aarde is 
het verbranden van hout. Wij 
verbranden hout in open 
haarden om warm te blijven, 
of in houtkachels om ons 
voedsel te koken.



Poep is een vorm van biomassa
• Naast hout en poep kan 

biomassa ook worden 
samengesteld uit stengels 
van tarwe, maïs of 
suikerriet. Andere 
kandidaten zijn rijstschillen, 
bakolie en overige vormen 
van afval en voedselresten.



Biomassa versus fossiele brandstoffen
• De materialen voor biomassa kunnen steeds opnieuw worden 

gekweekt, vandaar dat ze hernieuwbare bronnen worden 
genoemd..

Biomassagebaseerde 

hernieuwbare 

energieën

Wind, water, zon, 

geothermisch, 

biobrandstoffen

Ze raken NOOIT op.

Ze zijn altijd 

beschikbaar.

http://greenliving.nationalgeographic.com/renewable-energy-sources-2519.html


Biomassa versus fossiele brandstoffen
+ Biomassa doet er slechts maanden of enkele jaren over om te groeien en 

brandstof te worden, dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals 

steenkool, olie of gas, die er miljoenen jaren over doen.

STEENKOOL 

OLIE 

GAS



Hoe verloopt het
proces?



Biomassa en biogas

• Biogas energie 
ontstaat door het 
verbranden van het 
gas afkomstig van 
dierlijke 
uitwerpselen en 
rottende planten.

http://205.254.135.24/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Biomassa en biogas

+ Het ruwe material verspreidt 
methaan en kooldioxide. Bij 
verbranding in een luchtdichte 
container worden deze gassen 
opgevangen in een proces dat 
vergassing wordt genoemd, en 
vervolgens gebruikt om energie 
te produceren.



Biomassa en biogas

• Biogasenergie wordt gebruikt om 
water te verwarmen tot het gaat 
stomen, zodat turbines gaan 
draaien en elektriciteit wordt 
opgewekt. Het plantaardige en 
dierlijke afval dat overblijft, wordt 
verwerkt tot meststof voor 
planten.



Laat de biomassa branden

• De beste reden voor het 
gebruik van 
brandstoffen op basis 
van biomassa en biogas 
is dat ze duurzaam zijn, 
d.w.z. zolang mensen de 
"brandstofgewassen" 
die ze oogsten maar 
blijven herplanten.

http://www.keepbanderabeautiful.org/sustainability.html


Laat de biomassa branden

• Bovendien vormen de plantaardige en dierlijke resten die 
ooit als afval werden beschouwd en op stortplaatsen 
terechtkwamen nu een waardevolle energiebron.

• Het probleem met energie uit biomassa is dat het 
verbranden van hout en afval luchtverontreiniging 
veroorzaakt.

http://www.ecology.com/energy/


Laat de biomassa branden

• Bovendien vormen de plantaardige en dierlijke 
resten die ooit als afval werden beschouwd en op 
stortplaatsen terechtkwamen nu een waardevolle 
energiebron.

http://www.ecology.com/energy/


Laat de biomassa branden

• De mens maakt al duizenden jaren lang gebruik van 
biomassa-energie. Vandaag de dag gebruikt bijna 
een derde van de planeet nog steeds een of andere 
vorm van deze energie, wat bewijst dat biomassa 
een duurzame, goedkope en alternatieve 
energiekeuze is.



Problemen?

• Het probleem met 
energie uit biomassa is 
dat het verbranden van 
hout en afval 
luchtverontreiniging 
veroorzaakt.



• Het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen veroorzaakt twee problemen:

1. Deze bronnen zijn beperkt. Ze kunnen opraken.

2. Deze bronnen produceren giftige stoffen, zoals kooldioxide en andere gassen die 
schadelijk zijn voor mens en milieu.

• Vervuiling veroorzaakt de opwarming van de aarde en zure regen.

• De uitstoot van de industrie en het verkeer belandt in de atmosfeer, condenseert 
en komt naar beneden in de vorm van zure regen. (zwaveldioxide en
stikstofoxide)

PROBLEMEN MET NIET-HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN



• Onze levensstijl heeft invloed op ons 
energieverbruik.

• Wij kunnen energie besparen door minder afval te 
produceren.

• Volg de 3 R's:

ENERGIEBESPARING



Dit betekent MINDER KOPEN, zodat je minder weggooit.

1e R: REDUCE (verminderen)

Repareer dingen 

wanneer ze kapot 

gaan.

Gebruik geen 

wegwerpartikelen.

Vermijd verpakkingen.
Koop groot in, indien mogelijk.



+ Dit betekent GEBRUIK DINGEN OPNIEUW i.p.v. ze weg te gooien.

2e R: REUSE (hergebruiken)

Gebruik de beide kanten van 

een vel papier. 

Neem water mee naar school 

in een herbruikbare fles.

Maak een

potloodpot uit een 

metalen blik 
Geef je oude speelgoed weg.



• Dit betekent scheid het afval (of vuilnis) en 
gooi het in de daarvoor bestemde bak.

• Producten recyclen gebruikt veel minder 
energie dannieuwe producten maken...

3e R: RECYCLE (recyclen)

Papier en karton Glas Metaal en plastic



Bedankt voor jullie 
aandacht
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Bijlage 5: Versie basisonderwijs - Woordenlijst 

OVER ENERGIE 

Sessie 1. Activiteit 3. Praktijk 

1. Corrigeer de foute zinnen en verander het onderstreepte woord. 
a) Wij kunnen de vervuiling verminderen om onze planeet te beschermen. 
b) De vier “R's” staan voor: Reduce, Reuse, Recycle. 
c) De niet-hernieuwbare bronnen gaan nooit op. 

 

2. Teken een paar voorwerpen die volgens jou verminderd, hergebruikt en gerecycled 
kunnen worden. 

 
REDUCEREN                             HERGEBRUIK                        RECYCLEN 

 
3. Vul de missende werkwoorden in. Kies de correcte optie. 
a) Wij kunnen energie  om onze planeet te beschermen. (besparen/verspillen) 
b) Veel van de energie die wij thuis  is niet-hernieuwbaar. (gebruiken/beschermen) 
c) De drie R's  het milieu. (beschadigen/beschermen) 
d) Wij kunnen energie besparen wanneer we de lichten  . (uitdoen/weghalen) 
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Bijlage 6: Versie basisonderwijs - Presentatie groepswerk 

 
 

 

  



Vuilnis is 
een bron
van 
rijkdommen...

Wist je dat een 

ieder van ons 

per dag meer 

dan kilo afval 

genereert?



Stedelijke hygiëne, recycling en 
milieu



En dat het grootste deel ervan weer gebruikt 
kan worden?

Wist je dat een 

ieder van ons 

per dag meer 

dan kilo afval 

genereert?



Papier en

karton

¿Qué tiramos a la basura?
Organisch 

materiaal

Glass

45%

22%

7%

10%

4%

2%

10%



Voor recycling moet je leren hoe je afval scheidt

Reduceren

Hergebruik

Recyclen

De drie R's



Bomen Kiezelzand Olie, bomen, 

bauxiet en ijzer



Er is een centrum voor de verwerking van stedelijk 
afval

Centrum voor de 

verwerking

van stedelijk 

afval



Grey bin Yellow bin

Afval dat we niet kunnen recyclen



ORGANISCH 

MATERIAAL

DE REST 

GAAT

NAAR DE

COMPOSTEERIN

STALLATIE

Om er compost 

van te maken

GECONTROLEERDE STORTING

Wat kunnen we doen met het vuilnis dat 

we niet kunnen recyclen?



Wij maken compost van organisch afval



Eerst drogen we de compost



Er ontstaan bergen!

GECONTROLEERDE 

STORTING



Het afval dat wordt

begraven in de 

gecontroleerde stortplaats 

wordt afgebroken en 

omgezet in een gas, het zg. 

BIOGAS, dat vervolgens 

wordt gebruikt

voor de productie van 
elektriciteit!



A
fv
a
l Compost

Materialen
recyclen

Elektriciteit

Het afval is een bron van rijkdommen, 
zoals:



En uiteindelijk vormt het een groen
gebied...



Bedankt voor 
jullie 

aandacht





LATEN WE MET DE REIS 
BEGINNEN...

O JOUW GROTE BOODSCHAP BELANDT VIA EEN PIJP 

IN EEN RIOOLBUIS (ONDERGRONDSE TUNNEL)

O DAAR WORDT HET GEHEEL WEGGESPOELD NAAR 

EEN AFVALWATERINSTALLATIE



O JE POEP VERMENGD ZICH IN HET RIOOL MET WATER 

EN ANDERE UITWERPSELEN, ZODAT ER EEN DIKKE, 

BRUINE ONDERGRONDSE RIVIER ONTSTAAT.





O WANNEER JE HET TOILET DOORTREKT, SPOELT DE 

POEP DOOR DE LEIDINGEN NAAR HET RIOOL EN KOMT 

UITEINDELIJK IN EEN 

AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE TERECHT.



O HET VIEZE WATER WORDT OVER STENEN MET GOEDE 
BACTERIËN GESPROEID. DE GOEDE BACTERIËN 
DODEN DE SLECHTE BACTERIÉN (POEP).

O WANNEER DE GOEDE BACTERIËN DOODGAAN, 
BELANDEN ZE IN EEN BEZINKTANK WAARNA ZE 
WORDEN AFGEVOERD NAAR DE RIVIER.



O MAAR HOE KUNNEN WE VAN DE POEP 

PROFITEREN?

O IS POEP OOK EEN BRON VAN 

RIJKDOMMEN?



NU BEN JIJ AAN DE BEURT!

Laten we het onderzoeken



Nuttige links

O http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_gu
ide_v1.lowres.pdf

O https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chick
en-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818

O http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-
energy/

O http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-
energy-source-fact-file-2/

http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_guide_v1.lowres.pdf
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chicken-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818
http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-energy/
http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-energy-source-fact-file-2/
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Bijlage 7: Studieopzet: Versie middelbaar onderwijs 

Beschrijving 

Context 

Thema: Energie/bio-economie 

Totale leertijd: 90 minuten 

Aantal leerlingen: 18 

Beschrijving: Tijdens deze workshop leren de leerlingen meer over bio-
economie en de impact hiervan op het dagelijks leven. Aan de hand van 
discussies, praktisch werk en het maken van een webbrochure komen 
de positieve en de negatieve feiten over biomassa, 
fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen aan bod. 

Doelstellingen 

• Toepassing van bio-economie in het dagelijks leven 

• Energieproductie uit fossiele brandstoffen, biomassa en 
hernieuwbare energiebronnen met elkaar vergelijken 

• Belang van het gebruik van biomassa als hulpbron voor de 
productie van energie 

• Zoeken naar nieuwe milieuvriendelijke manieren van 
energieproductie 

• Webbrochure ontwerpen 

Resultaten 

Definiëren (kennis): Alle leerlingen leren over bio-economie en de 

impact hiervan op het dagelijks leven. Alle leerlingen leren over 

biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen. 

Uitvinden/ontdekken (kennis): Alle leerlingen ontdekken aan de 

hand van praktisch werk en werkbladen positieve en negatieve feiten 

over biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare 

energiebronnen. 

Ontwerpen (synthese): De meeste leerlingen leren hoe ze een 

webbrochure in PDF-format moeten schrijven. 

Samenvatten (synthese): Sommige leerlingen presenteren hun 

webbrochure over biomassa, fossiele brandstoffen en hernieuwbare 

energiebronnen.  

Spelen (psychomotorische vaardigheden): Alle leerlingen nemen 

deel aan een quiz over 

energie/bio-economie. 

Onderwijs- en leeractiviteiten 

Discussie over 

energie en de 

manier waarop 

energie nu 

wordt 

geproduceerd. 

Discussie over 

bio-economie, 

energieproductie 

in de toekomst 

(inclusief 

menselijk afval en 

Bespreek    5 minuten       18 leerlingen           Met begeleiding 
Start de presentatie en stel de volgende vragen. Wat denk je dat de 

wereld in de komende 10 jaar zal veranderen? Wat is onze toekomst 

m.b.t. energieproductie? Daarna, specifeer waarom je denkt dat 

menselijk afval (poep) de wereld zal veranderen. 

Lees Kijk Luister  2 minuten      18 leerlingen        Zonder 
begeleiding 

Toon een video over hoeveel mensen weten wat 
bio-economie is. 

Bespreek 2 minuten     18 leerlingen       Met begeleiding 

Bespreek de inhoud van de video. Hebben mensen voldoende kennis 

van bio-economie? Hoe denk je dat komt? Waar hangt het vanaf? 

Tijdens de discussie kan iedere leerling zijn mening geven. Moedig de 
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dierlijke 

uitwerpselen) en 

hoeveel mensen 

weten over bio-

economie. 

leerlingen aan om hun eigen video's over kennis 

van bio-economie in hun land te maken. 

Les over bio-

economie en 

biomassa. 

 

Toon de 

manieren om 

energie te winnen 

uit biomassa 

(PPT). 

 

Geef positieve en 

negatieve feiten 

over 

energieproductie 

uit 

biomassa. 

Lees Kijk Luister     15 minuten         Met begeleiding 
• Definieer feiten over bio-economie. 

• Geef een definitie van biomassa en waar het voor kan worden 

gebruikt. Geef voorbeelden van verschillende soorten biomassa. 

• Leg uit hoe je biomassa omzet in energie. 

• Toon de positieve en negatieve feiten van energieproductie uit 

biomassa. 

• Leg uit hoe je menselijke en dierlijke uitwerpselen kunt 

verwerken tot nieuwe producten. 

Maak bijvoorbeeld uw eigen PowerPoint-presentatie voor deze 

workshop. 

Oefening - 

Fossiele 

brandstoffen 

versus biomassa 

versus 

hernieuwbare 

energiebronnen 

Onderzoek 20 minuten      18 leerlingen        Zonder begeleiding 

Verdeel de leerlingen in 3 groepen (grootte van de groep hangt af van het 

aantal leerlingen). Elke groep krijgt een thema: fossiele brandstoffen als 

energie / biomassa als energie / hernieuwbare energiebronnen. 

Elke groep krijgt materiaal voor hun onderzoek en een laptop 
om te zoeken op het internet. 

Praktijk 10 minuten      18 leerlingen          Zonder begeleiding 

OPTIONEEL!!!!!* 
Na voltooiing van hun onderzoek voert elke groep het praktische werk 

uit als uitgelegd in het materiaal. 

Produceer    20 minuten               Zonder begeleiding 
De leerlingen werken aan het ontwerp van een brochure waarin zij de 

nadruk leggen op de voor-en nadelen van elk type energiebron. 

Bespreek 6 minuten     3 leerlingen                   Zonder begeleiding 

Eén leerling uit elke groep presenteert de resultaten van het onderzoek 

die in de brochure zijn opgenomen. 

De groepen concluderen dat biomassa en hernieuwbare energiebronnen, 

de nieuwe milieuvriendelijke manieren van energieproductie, schoner 

zijn dan fossiele brandstoffen. 

Afronding: Quiz 

over energie/bio-

economie. 

Praktijk 10 minuten              18 leerlingen                     Met begeleiding 
Als afsluiting spelen de leerlingen een Kahoot-quiz over alles dat zij 

tijdens de les hebben geleerd. 
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Bijlage 8: Studieopzet: Voornaamste aanpassing 

Beschrijving 

Context 

Thema: Wetenschap/ Energie/Biomassa  
Totale lestijd: 120 minuten  
Aantal leerlingen: 24 
Beschrijving: Tijdens deze workshop leren de leerlingen meer over bio-
economie en de impact ervan op het dagelijks leven. Aan de hand van 
discussies, praktisch werk en het maken van een webbrochure komen de 
positieve en de negatieve feiten over biomassa, fossiele brandstoffen en 
hernieuwbare energiebronnen aan bod. 

Doelstellingen 

• Toepassing van bio-economie in het dagelijks leven 

• Energieproductie uit fossiele brandstoffen, biomassa en 
hernieuwbare energiebronnen met elkaar vergelijken 

• Belang inzien van het gebruik van biomassa als hulpbron voor 
energieproductie 

• Zoeken naar nieuwe milieuvriendelijke manieren van 
energieproductie 

• Webbrochure ontwerpen 

Resultaten 

Begrip (Begrip): Leerlingen 

Leerlingen leren over bio-economie en de toepassing ervan in het 

dagelijks leven. Alle leerlingen leren over biomassa, fossiele brandstoffen 

en hernieuwbare energiebronnen. 

Toepassing (Toepassing): Uitvinden/ontdekken 

Alle leerlingen ontdekken aan de hand van praktisch werk en werkbladen 

positieve en negatieve feiten over biomassa, fossiele brandstoffen en 

hernieuwbare energiebronnen. 

Analyse (Analyse): Ontwerp 

De meeste leerlingen leren hoe ze hernieuwbare bronnen moeten 

classificeren en trekken hun conclusies over hun dagelijks leven. 

Evaluatie (Evaluatie): 
Leerlingen presenteren een reclameboodschap waarin burgers worden 

aangemoedigd om op een verantwoorde manier om te gaan met energie en 

hoe we de wereld kunnen veranderen als we overstappen op biomassa, 

biobrandstof en hernieuwbare energiebronnen. Ze nemen tevens deel aan 

een quiz over het thema energie/bio-economie. 

Onderwijs- en leeractiviteiten 

Sessie 1 

Brainstorming. 

Wat weet je over 

energie en andere 

concepten, zoals 

biomassa en 

hernieuwbare 

bronnen? 

Bespreek 10 minuten 24 leerlingen Met begeleiding 

Het thema wordt ingeleid door een klassikale brainstorming mindmap. 

Leerlingen onthullen met de hulp van de leraar de informatie die ze al over 

het thema hebben verzameld. Eventuele antwoorden zijn: verschillende 

soorten energie, hernieuwbare energie, verminderen, hergebruiken, 

recyclen. 

Lees  Kijk  Luister 40 minuten   24 leerlingen     Met begeleiding 
Introductie van de nieuwe woordenlijst. De kinderen bekijken eerst een 
korte video over de consequenties van energieverspilling, zodat ze over het 
probleem kunnen nadenken. Als de leraar eenmaal een goed beeld heeft 
van wat de leerlingen al over energie weten, introduceert hij/zij de 
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inhoudvan het thema. "Energie en andere ongebruikelijke 
voedingsbronnen" Leerlingen krijgen tevens een video over de inhoud te 
zien. 
Samenwerken 10 minuten     24 leerlingen       Met begeleiding 

Wanneer het lesgedeelte over de inhoud van de thema's is voltooid, 

krijgen de kinderen een werkblad waarmee ze kunnen oefenen. Ze 

werken in groepen van 4 en bespreken de antwoorden van de 

activiteiten in het werkblad. Wanneer ze 

klaar zijn, moeten ze hun antwoorden uitleggen. 

** DIVERSITEIT ** 
Leerlingen met leermoeilijkheden nemen aan alle activiteiten deel. 
Hiervoor worden specifieke aanpassingen doorgevoerd, afhankelijk van 
hun niveau. Enkele van deze aanpassingen zijn: 
een klasgenoot als begeleider, veel visuele ondersteuning, mondelinge 
activiteiten in plaats van schriftelijke met veel korteen duidelijke 
instructies. Ze krijgen ook meer tijd om de activiteiten af te ronden. Om 
moeilijke situaties op te lossen, werken de kinderen in heterogene 
groepen van vier, zodat ze elkaar bij het voltooien van de taken kunnen 
helpen. 

Sessie 2 

Lees Kijk Luister 30 minuten 24 leerlingen Met begeleiding De leraar 
corrigeert de inhoud van de vorige dag en start met de vraag: Hoe kan 
poep de wereld veranderen? Hoe kan vuilnis de wereld veranderen? 
De leraar legt uit hoe je een bron van rijkdommen in het vuilnis kunt 
vinden. 
Onthoud dat de elk proces begint met de drie 
"R's": Reduce, Reuse, Recycle (verminderen, hergebruiken, recyclen). 
Daarna presenteert de leraar een PowerPoint over hoe we het afval in onze 
stad kunnen benutten. 
De leerlingen bekijken tevens een video over hoe het afval wordt verwerkt 
tot compost en elektriciteit. De video is in het Spaans, maar de leraar kan 
het volume uitzetten en alleen naar de beelden kijken, waarbij hij/zij het 
proces uitlegt. 
Onderzoek 30 minuten 24 leerlingen Zonder begeleiding 
De leraar presenteert de cyclus van poep en stelt de klas na afloop de 
vraag: Is poep ook een bron van rijkdommen? 
De leerlingen proberen in groepsverband de vraag te beantwoorden en 
vatten de geleerde informatie samen. Daarna gaan ze evt. op zoek naar 
nieuwe informatie op verschillende websites die in de PowerPoint 
worden vermeld om hun laatste taak voor te bereiden, nl. een 
reclameboodschap waarin ze goede acties ter bescherming van het milieu 
promoten (een video). 
Zij maken hun eigen presentaties over de verschillende adviezen die zij de 
burgers kunnen geven om het milieu te beschermen. 

Sessie 3 

Produceer 40 minuten 24 leerlingen Zonder begeleiding 
Evaluatie Wanneer de leerlingen alles hebben geleerd wat er te leren valt 
over het thema en 
hun reclameboodschappen in groepen van 4 hebben voorbereid, 
presenteren ze hun laatste taak en stellen vragen aan elk team. 
Produceer 20 minuten 24 leerlingen Zonder begeleiding 
Na hun presentaties controleert de leraar aan de hand van een spel of de 
leerlingen de specifieke inhoud van de lesunit beheersen. 
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