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Docentenhandleiding  

Energie en duurzaamheid 
 

 

Programma 2-3 havo/vwo 
Inleiding 
Hoe voorzie je een modern en dichtbevolkt land als Nederland duurzaam van schone energie? Eén 
ding is zeker: zonder innovaties gaat het niet. In het verleden slaagden we erin op vernieuwende 
wijze fossiele brandstoffen te winnen en te benutten. Tegenwoordig draait het om wind- en zonne-
energie. Of dienen zich alternatieven aan, en wat zijn de risico’s voor de toekomst? 
 
Tijdens het onderwijsprogramma Energie en duurzaamheid duiken de leerlingen in de wereld van 
energie en proberen ze te achterhalen waar en hoe er bespaard kan worden. Hoe duurzaam leven de 
leerlingen zelf? Aan de hand van een practicum en opdrachten komen leerlingen meer te weten over 
huidige energiebronnen en (alternatieven voor) onze fossiele energiebronnen. 
 
Het programma is ontwikkeld voor de klassen 2-3 havo/vwo. Het programma is zeer geschikt voor 
Jet-Netscholen. De museale begeleiding van het twee uur durende programma is in handen van de 
museumdocent. 
 

Programma in vogelvlucht 
A. Rondleiding (35 minuten) 

De leerlingen worden verdeeld over groepjes van maximaal 15 personen en krijgen een 
interactieve rondleiding door de vaste presentatie.  Tijdens de rondleiding worden 
verschillende stellingen voorgelegd aan de leerlingen om het thema te introduceren. 
 

B. Workshop in educatieruimte (60 minuten) 
Er worden projectteams gevormd van maximaal 4 leerlingen. Ieder team krijgt een specifieke 
energiebron toegewezen: windenergie, waterenergie of zonne-energie.  
De opdrachten bestaan uit introducerende vragen, een practicum, terugkoppelende vragen 
en meningsvormende vragen. 

 
Met de opgedane kennis en inzichten uit de rondleiding moeten de leerlingen zelf bepalen 
welke risico’s van hun energiebron van belang zijn en keuzes maken. Vervolgens gaan 
leerlingen aan de slag om hun eigen energiebron te bouwen. 

 
C. Afsluiting (20 minuten) 

Elk projectteam presenteert haar bevindingen aan de rest van de klas: de gemaakte keuzes 
en het besparende effect op de energiehuishouding. In hun pitch probeert het team het 
publiek te overtuigen van de kracht van hun duurzame bron.  
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Leerdoelen  

 De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van energiewinning door de tijd heen;  

 De leerlingen maken kennis met museumobjecten; 

 De leerlingen ontdekken de werking van (duurzame) energiebronnen.  

 De leerlingen vormen een mening over huidige fossiele energiebronnen en eventuele 
alternatieven; 

 De leerlingen zijn in staat om een eigen duurzame oplossing te ontwerpen en te presenteren. 
 
Aansluiting kerndoelen 
Het onderwijsprogramma Energie en duurzaamheid past bij de vakken natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Het programma sluit aan bij de kerndoelen van de domeinen Mens en natuur en Mens en 
maatschappij (bijlage 1). 
 

Voorbereidings- en verwerkingsles 
Het is geen vereiste om een voorbereidende of verwerkende les te geven, al verhoogt dit de waarde 
natuurlijk wel. Er zijn enkele lessuggesties beschikbaar voor behandeling op school (bijlage 2). 
 
 

Bezoek aan het museum 
Voorwaarden 

 Scholen zijn verplicht vooraf te boeken.  

 Er is gelegenheid voor het volledige programma, wanneer u op tijd aanwezig bent. 

 Begeleiding: 
□ Aantal deelnemers per dagdeel: maximaal 72 leerlingen = 2 groepen.  
□ Leerlingen zijn voor aankomst ingedeeld in groepen van maximaal 36 leerlingen.  
□ De groepen kunnen na elkaar jassen en tassen opbergen in de garderobe. De eerste 

groep wordt hierna direct begeleid naar de educatieruimte. Vervolgens heeft de 
tweede groep de mogelijkheid om jassen en tassen op te bergen in de garderobe. De 
tweede groep start daarna ofwel met de educatieworkshop of de rondleiding. 

□ Leerlingen zijn voor aankomst ingedeeld in groepen van maximaal 36 leerlingen. 
□ Per 15 leerlingen is een docent/begeleider mee vanuit school.  
□ Van de begeleiders en docenten wordt een actieve en ondersteunende houding 

verwacht. 

 Museumregels: 
□ Het meenemen van eten of drinken in de tentoonstellingsruimtes is niet toegestaan. 

Uitzonderingen zijn het museumcafé en de binnentuin. Vanwege de tijd, 
consumpties graag voorafgaand of na afloop van het museumbezoek gebruiken.  

□ Leerlingen mogen in het museum foto’s maken zonder hun flits te gebruiken.  
□ Tijdens het museumbezoek laten de leerlingen hun jassen en tassen achter in de 

garderobe.  
□ Docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag 

van de door hen begeleide leerlingen en dienen te allen tijde toezicht te houden op 
de door hen begeleide leerlingen.  
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Bijlage 1 

Energie en duurzaamheid 
 

 
Aansluiting kerndoelen 
Het onderwijsprogramma Energie en duurzaamheid past bij de vakken natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Het programma sluit aan bij de kerndoelen van de domeinen Mens en natuur en Mens en 
maatschappij. Hieronder vindt u een omschrijving van deze kerndoelen. 
 
Domein Mens en natuur 
30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. 
32. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar 
natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en 
materie. 
33. De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische 
producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten (en op planmatige wijze 
een technisch product te ontwerpen en te maken). 
 
Domein Mens en maatschappij 
42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes 
op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en 
milieu.  
 
 

  



 

4 
 

Bijlage 2 

Energie en duurzaamheid 

Voorbereidingsles 

Wilt u meer informatie over de collectie en de museumactiviteiten, bezoek dan onze website. 
Vervolgens kunt u naar aanleiding van de collectie –bijvoorbeeld in een groepsgesprek– vragen 
behandelen: Wat is wetenschap? Wat zijn natuurwetenschappen? Wat doen onderzoekers? Waren 
de mensen vroeger dommer dan wij? Hebben geleerden altijd gelijk?  
 
Geschiedenis van elektriciteit en duurzaamheid  
Daarnaast kunt u met de leerlingen fragmenten van SchoolTV bekijken die gaan over de geschiedenis 
van elektriciteit en duurzaamheid: https://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-elektriciteit-
het-verschijnsel-elektriciteit-was-al-bij-de-oude-grieken-bekend/ 
 
Mindmap 
Ook kunt u ervoor kiezen een mindmap te maken van alles wat de leerlingen al weten over het 
onderwerp. Wat weten ze nog niet en wat zouden ze wel nog graag willen weten? Laat ze hierover 
onderzoeksvragen opstellen. Hier komt u in de verwerkingsles op terug. 
 

 
Verwerkingsles 

U kunt een klassengesprek houden over de opdrachten die de leerlingen in het museum hebben 
gedaan, zoals het ontwerpen van een duurzame energiebron en de verschillende resultaten van de 
verschillende groepjes. Ook is er extra verdieping mogelijk, bijvoorbeeld: 
 
Persoonlijke voetafdruk 
Bekijk met de leerlingen fragmenten van SchoolTV die gaan over elektriciteit en duurzaamheid. 
https://www.schooltv.nl/video/persoonlijke-voetafdruk-duurzaam-leven/ 
 
Ook kunt u aandacht besteden aan hoe de leerlingen zelf duurzamer kunnen zijn en waar ze kunnen 
besparen op energie. Dit kan onder andere door het voeren van een klassengesprek, maar ook door 
ze zelf in kaart te laten brengen wat ze verbruiken en in groepjes te discussiëren wat beter kan. Dit 
zou u klassikaal kunnen trekken, door uiteindelijk een gezamenlijk doel te stellen dat ze kunnen 
behalen. 
 
Vervolg mindmap 
Als u ervoor heeft gekozen de leerlingen onderzoeksvragen te laten opstellen in de voorbereidings-
les, bespreek deze dan met de leerlingen. Zijn de vragen beantwoord? Zo niet, laat ze zelf onderzoek 
doen om antwoord te vinden op te vragen en laat ze dit aan het einde van de les aan elkaar 
presenteren. 
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