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KOM MEER TE WETEN OVER ENERGIE 

 

 

WAT IS ENERGIE 

 
Energie overal om ons heen. Als we lopen, hebben we energie nodig om ons lichaam in 

beweging te zetten. Als we eten koken, hebben we energie nodig om van rauwe ingrediënten 

een heerlijke maaltijd te maken. En elke dag kijken we televisie, luisteren we muziek, 

gebruiken we water, surfen we op het internet en doen we het licht aan. Bij al deze 

activiteiten verbruiken we energie.  

 

ENERGIE METEN 

 

Energie wordt gemeten in joules (zie het Internationaal Stelsel van Eenheden - SI). 

Vermogen (P) wordt gebruikt om aan te geven met welke snelheid energie wordt omgezet; 

het wordt gemeten in watt. Eén watt staat gelijk aan 1 joule per seconde. Dit betekent dat 

voor een machine met een vermogen van 1kW in een uur 1u x 1kW = 1 kWh of 3.600.000 

joules (3600 seconden x 1000 W) nodig zijn.  

 

CO2-UITSTOOT  

 
Koolstof is het op drie na meest voorkomende element in het heelal en de bouwsteen van 

alle levende organismen op aarde. Ons lichaam bestaat bijvoorbeeld voor 18% uit koolstof. 

Fossiele brandstoffen, zoals olie, natuurlijke gassen en steenkool bestaan uit de 

overblijfselen van organismen die miljoenen jaren geleden vast kwamen te zitten onder het 

Wat weet jij 
allemaal over 
energie? 
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aardoppervlak. De koolstof in deze brandstoffen wordt gebruikt om energie te produceren 

voor industrieel en particulier gebruik. Koolstof reageert met zuurstof en vormt zo kooldioxide 

(CO2). Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden, komen grote hoeveelheden CO2 vrij in 

de atmosfeer. 

CO2 is een van de voornaamste en meest prominente broeikasgassen op aarde. Deze 

gassen houden een deel van de energie die vrijkomt uit het aardoppervlak vast voordat deze 

de ruimte in kan gaan. Hierdoor warmt de atmosfeer van de aarde op. Dit wordt het 

broeikaseffect genoemd. Er heeft altijd al CO2 in onze atmosfeer gezeten en het heeft mede 

ons klimaat gevormd, maar door menselijke activiteit is het gehalte aanmerkelijk gestegen, 

waardoor ons klimaat aan het veranderen is en we in actie moeten komen om onze energie 

slimmer te gebruiken.  

 

ENERGIE BESPAREN 

 
Je kunt energie besparen door je energieverbruik voor elektriciteit en verwarming 

terug te dringen. Door goed geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot 

vervoer, water en voedsel, afvalbeheer etc. kun je ook indirect energie besparen. 

Minder verspilde energie staat gelijk aan minder CO2-uitstoot.  

 

Neem de komende maanden regelmatig een kijkje bij het onderdeel ‘Thema’s en energie’ om 

meer te weten te komen! 

 

ACTIVITEITEN/DISCUSSIEONDERWERPEN 

 Probeer een definitie van energie op te stellen.  

 Maak een lijst met tien dingen die je dagelijks doet en die energie kosten. Kun je 
aangeven welke soort energie je hiervoor nodig hebt?  

 Denk eens na over de energie die je ouders en grootouders gebruikten toen zij zo 
oud waren als jij. Wat is er veranderd? Je kunt ook jouw energieverbruik vergelijken 
met dat van een leeftijdgenoot in een derdewereldland. 

 Wat zijn de belangrijkste energiebronnen die in jouw land worden gebruikt om 
energie te produceren? 

 Breng verschillende energiebronnen in kaart en maak onderscheid tussen 
hernieuwbare niet-hernieuwbare bronnen. 
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 Stel je eens een wereld voor zonder energievoorzieningen (geen elektriciteit, geen 
verwarming …). Hoe zou je leven dan veranderen?  

 Wat is het verschil tussen energie-efficiëntie en energiebehoud?  

 Neem het verwarmingssysteem en de elektriciteits- en gasmeters van de school eens 

onder de loep; maak er foto’s van, en onderzoek en bespreek het systeem. 

 Gebruik de Vragenlijst van U4energy om jouw huidige energieverbruik op school en 

thuis te onderzoeken. 

 Houd een audit op je school en ontdek waar energie wordt verspild. Wat zijn de 

uitkomsten? Houd thuis een vergelijkbare audit en bespreek daarna hoe je zowel op 

school als thuis op een efficiëntere manier gebruik kunt maken van energie. 

 
 

HANDIGE LINKS 

 
Zoek leermiddelen in je eigen taal over energie op in: 
 

 ‘Kids Corner Energy Education Database’: 

 
 

 Klimaatverandering:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Leermiddelendatabase U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

TIPS & WETENSWAARDIGHEDEN 

 
1. Er zijn twee soorten energie, potentieel en kinetisch. Potentiële energie is energie die ligt 

opgeslagen, terwijl kinetische energie voorkomt uit beweging. 
 

2. In 24 uur verbruikt een gloeilamp van 100 watt 2,4 kWh. 
 

3. Steenkool, olie en natuurlijke gassen zijn fossiele brandstoffen, die zijn gevormd doordat 
eens levende organismen miljoenen jaren geleden begraven zijn geraakt onder het 
aardoppervlak. 

 

4. Er zijn twee verschillende soorten energiebronnen, hernieuwbare en niet-hernieuwbare. 
 

5. Windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa, energie uit waterkracht en 
geothermische energie zijn hernieuwbare energiebronnen; ze kunnen onbeperkt gebruikt 
worden en kunnen weer worden aangevuld. 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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6. In voedsel ligt ‘chemische’ energie opgeslagen. Je lichaam zet deze energie om in andere 
vormen van energie, zoals kinetische energie, waardoor je kunt bewegen, lopen, rennen en 
spelen! 
 
 


