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Voorbereidende les 
Stroom geeft energie 

 
 

Lesactiviteit:  Stroom geeft energie 
Groep: 6 en 7 
Lesdoel: Na deze les kennen deze leerlingen minstens vijf verschillende energiebronnen en weten ze 
of deze duurzaam zijn. 
Benodigdheden: Schoolbord/whiteboard/digibord o.i.d. (inclusief krijt/stiften); evt. papier en 
schrijfmateriaal zodat de leerlingen (aan)tekeningen kunnen maken. 
Lesduur: 20 min 
 

Fase Leeractiviteit 
Didactische 
werkvormen 

Materialen 

Oriëntatie/ 
opening 

Docent vertelt dat de leerlingen een workshop 
zullen krijgen over elektriciteit en vraagt welke 
energiebronnen leerlingen kennen. Deze 
worden op het bord geschreven. 

Interactief 
kringgesprek 

Schoolbord/ 

whiteboard/ 

digibord 

Tijdsduur 3 minuten 

Kern 

Docent schrijft in elk geval de volgende 
bronnen op het bord (en evt. extra bronnen die 
de leerlingen bedacht hebben): 
1. Zonnepanelen 
2. Windmolen 
3. Kerncentrale 
4. Kolencentrale 
5. Biomassacentrale 
6. Aardgascentrale 
7. Stuwdam 
 
De leerlingen worden nu in zeven groepjes 
verdeeld die ieder 1 energiebron doen. Zij 
bedenken waar de energie vandaan komt (bijv. 
de zon of steenkolen) en of die duurzaam is (en 
waarom dan) 

Groepswerk 

Schoolbord/ 
whiteboard/ 
digibord 
Evt. papier en 
schrijfmateriaal zodat de 
leerlingen (aan)tekeningen 
kunnen maken. 

Tijdsduur 10 minuten 

Afsluiting 

Elk groepje krijgt 1 minuut om te vertellen wat 
hun energiebron was en waarom die wel of 
niet duurzaam is. (Zie hints voor antwoorden 
op het volgende blad) 

Presentatie Geen 

Tijdsduur 7 minuten 
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1. Zonnepanelen – zon  

Duurzaam, want de zon raakt nooit op en er is geen CO2-uitstoot. De materialen om 
zonnepanelen te maken raken wel op en zijn soms giftig  

2. Windmolen – wind  
Duurzaam, want de wind raakt nooit op en er is geen CO2-uitstoot. Wel vliegen veel vogels 
zich dood tegen de molens  

3. Kerncentrale – uranium  
Enigszins duurzaam want het stoot geen CO2 uit, maar resulteert wel in gevaarlijk radioactief 
afval. Bovendien kan uranium op raken  

4. Kolencentrale – kolen  
Niet duurzaam, want kolen raken op en er is veel CO2-uitstoot  

5. Energiecentrale – biomassa/hout  
Niet zo erg als kolen, maar ook niet duurzaam. Biomassa wordt namelijk sneller opgestookt 
dan dat de bomen weer kunnen aangroeien en als je bijvoorbeeld maïs kweekt voor een 
energiecentrale, eindigt die maïs niet in de magen van hongerige kinderen. Bovendien is er 
nog steeds CO2-uitstoot en komen giftige stoffen vrij bij de verbranding van hout (dat is de 
‘lekkere’ geur van een kamp- of haardvuur)  

6. Stuwdam – water/zwaartekracht  
Enigszins duurzaam, want het water zelf stoot geen CO2 uit en raakt niet op. Maar als je een 
stuwdam maakt, overstroom/vernietig je veel natuur. Al die rottende overstroomde bomen 
stoten wel veel CO2 uit  

7. Aardgascentrale – gas(fles)  
Niet duurzaam, want gas raakt op en er is veel CO2-uitstoot 

 


