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Beste docent, 
 
Leuk dat u meedoet met het samenwerkingsproject “Science Lab: Energie in huis” van Balans 
Kinderboerderij De Veenweide en burgerinitiatief Energie Actief Soest. Een bijzonder project, 
omdat wij als NME Centrum samenwerken met een groep vrijwilligers, die inwoners van Soest 
stimuleren en ondersteunen om energie te besparen. We denken dat de leerlingen van uw 
school door deze samenwerking nog meer plezier zullen beleven aan het project Science Lab. 
Hart van het project Science Lab zijn duurzaamheidsproefjes op de Kinderboerderij. Daarin ligt 
het accent op energie. We denken dat het belangrijk is, dat kinderen goed voorbereid naar die 
proefjes toekomen en daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Om u daarbij te 
ondersteunen, hebben we een aanpak voorbereid. We willen u vragen daaraan mee te werken. 
Deze aanpak bestaat uit: 

1. Een voorbereidende les 
2. Een thuisopdracht voor de leerlingen 
3. Bespreken van de uitkomsten van de thuisopdracht 
4. Een nagesprek na de proefjes 

 

Wij hebben een plan, maar u bepaalt… 
In deze handleiding hebben we de proefjes van Science Lab ingebed in een breder project met 
voorbereiding en follow-up. Wij denken dat het project daardoor nog leuker wordt en hebben 
daarom geprobeerd het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar u bepaalt natuurlijk hoe 
u Science Lab gaat inzetten. Dat kan betekenen dat u de verschillende onderdelen naar uw hand 
zet. U weet, met uw ervaring als docent, beter dan wij hoe u het beste met het materiaal kunt 
omgaan. Het kan ook betekenen, dat u ervoor kiest uiteindelijk alleen de proefjes op de 
Kinderboerderij te doen. Wij zouden dat natuurlijk jammer vinden, er zit wat ons betreft wel een 
idee achter het totale pakket. We hopen dan ook van harte dat u van deze handleiding gebruik 
maakt. Maar één ding is duidelijk: u bepaalt. 

1. Een voorbereidende les 
Doel van de les: In de voorbereidende les is het doel, dat de leerlingen inzicht krijgen in de 
samenhang tussen het gebruik van energie en het klimaatvraagstuk. Daarbij gaan we uit van 
hun eigen beleving en leefomgeving en willen we “uitzoomen” naar de waarom-vraag: Waarom 
is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met energie? 

Uw rol als docent 
Voor ons staan de proefjes van Science Lab in het bredere kader van het vraagstuk van 
klimaatverandering. Met de proefjes krijgen de leerlingen inzicht in mogelijkheden om energie 
te besparen en in manieren om energie op te wekken zonder CO2 uitstoot. Voorafgaand aan de 
proefjes zullen we daaraan in een korte introductie voor uw leerlingen ingaan. Maar we willen 
u vragen om ook in een voorbereidende les aandacht te besteden aan de relatie 
klimaatverandering – energiegebruik. De klassikale vragen, die we hieronder aanreiken, kunnen 
daarbij uitgangspunt zijn, maar u kunt zelf het beste bepalen hoe u voor uw leerlingen de 
verbinding legt tussen het gebruik van energie thuis en verandering van het klimaat.  
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Uitvoering: Omdat kinderen bij het woord “energie” een eigen beeld en beleving hebben, 
kiezen we ervoor om dat als uitgangspunt te nemen. 

Vraag 1:  
Waar denk je aan bij het woord Energie? 

Aandachtspunt: hoe kun je verband aangeven tussen energieke dingen doen (hollen, sporten, 
…), waar de leerlingen vast mee komen en energie in huis? 

Vraag 2: 
Noem eens vijf dingen, die bij je thuis staan, waar je energie voor nodig hebt? 

 
Aandachtspunt: kijk in hoeverre de leerlingen zelf onderscheid maken in energie t.b.v. 
verwarming (gas) en energie om licht en apparaten te laten werken (elektriciteit). 

Vraag 3: 
Waar gebruik je energie voor in je huis? Welke energiebronnen heb je daarvoor nodig? 

 
Hier willen we de aandacht richten op de verschillende vormen van energie, die je in je huis 
gebruikt. Dus: gas voor verwarming, elektriciteit voor licht en apparatuur.  
 
Aandachtspunt 1: hier kunt u ook vertellen dat elektriciteit uiteindelijk ook weer voor een 
groot deel wordt gemaakt met gas en kolen. 
 
Aandachtpunt 2: hier zit een aanknopingspunt om onderscheid te maken tussen 
energieopwekking door fossiele brandstoffen (met CO2 uitstoot) en duurzame energiebronnen. 
Dit onderscheid zullen de leerlingen ook weer tegenkomen tijdens de proefjes. 

Brug naar de thuisopdracht: de energierekening 
Als brug naar de thuisopdracht (zie volgende paragraaf) kan de energierekening worden 
genoemd: die bestaat uit twee delen: gas en elektrisch. In de vragen hiervoor is daarnaar 
toegewerkt. De energierekening kan dus dienen als praktische vertaling naar de thuissituatie.  

 
Aandachtspunt: de energierekening kan ook nog gebruikt worden om aan te geven dat 
zorgvuldig omgaan met energie niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. Energiebesparing zorgt voor een lagere energierekening. 

2. Thuisopdracht 
Doel van de thuisopdracht: De thuisopdracht is bedoeld om het geleerde in de voorbereidende 
les te verbinden met het dagelijks leven van de leerling. Het gaat erom dat de leerling ziet, dat 
het probleem van klimaatverandering ook in zijn eigen leefomgeving speelt (bewustwording) en 
dat hij/zij er ook wat aan kan doen (handelingsperspectief). 
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Uitvoering: Voor de thuisopdracht krijgen de kinderen een vragenlijst mee. Daarin staan twee 
soorten vragen: 

 Open vragen over energie. Dat zijn de dezelfde vragen, die u tijdens de voorbereidende 
les heeft behandeld. De bedoeling is dat de leerlingen thuis kijken wat hun ouders 
antwoorden. 

 Vragen over energiebesparing en over zonnepanelen en zonnecollectoren. In de 
proefjes van Science Lab komen de leerlingen dat ook tegen. De bedoeling is dat de 
leerlingen de vragenlijst samen met hun ouders invullen door de bolletjes in te kleuren 
bij de stellingen, die bij hun situatie thuis passen. Zo wordt duidelijk of er nog kansen 
zijn om energie te besparen.  

 
Aandachtspunt: het is misschien goed uit te leggen dat de tweede reeks vragen is bedoeld om 
te kijken wat er in je huis nog gedaan kan worden. Het is geen wedstrijd wie het meeste heeft 
gedaan. Het bespreken van de antwoorden gebeurt ook niet per leerling, maar op basis van 
algemene uitkomsten. Het is dus belangrijk om eerlijk te antwoorden.  
Zie ook hoofdstuk 3: Bespreken van de uitkomsten van de thuisopdracht. 
 
De bedoeling is dat de leerlingen de ingevulde vragenlijst weer meenemen naar school.  
 
 

Energie Actief Soest en de vragenlijst 
Energie Actief Soest is een volledig onafhankelijk burgerinitiatief dat 
nauw samenwerkt met de gemeente Soest. Ons enige doel is om 
inwoners van Soest te stimuleren tot energiebesparing en ze daarbij 
zoveel mogelijk te helpen. Zie www.energieactiefsoest.nl.  

 
Energie Actief Soest wil graag weten of ouders aan de slag willen met energiebesparing. Uit 
onderzoek blijkt, dat veel mensen niet goed weten waar ze moeten beginnen als ze denken 
over energiebesparende maatregelen. Energie Actief Soest kan en wil graag helpen om die 
drempel weg te nemen.  
 
De vragenlijst laat zien of er bij mensen thuis kansen zijn om aan de slag te gaan met 
energiebesparende maatregelen. Het kan zijn, dat ouders dan meer willen weten. Dan kunnen 
ze dat laten weten, door het kader in te vullen, waarmee ze toestemming geven aan Energie 
Actief Soest om contact op te nemen. Energie Actief Soest zal uitsluitend met die mensen 
contact opnemen. 

  

http://www.energieactiefsoest.nl/
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3. Bespreken uitkomsten van de thuisopdracht 
Doel van de les: met het bespreken van de uitkomsten van de thuisopdracht wordt het 
mogelijk een aantal opvallende uitkomsten met elkaar te bespreken. Daardoor krijgt de 
uitkomst thuis context.  
 
Uitvoering: In de les bespreekt u de uitkomsten klassikaal. De eerste drie vragen zijn open 
vragen en gaan over energie “in het algemeen”.  Het zijn bovendien de vragen, die u zelf met de 
leerlingen heeft doorgesproken in de voorbereidende les. Kwamen de ouders van de kinderen 
op dezelfde antwoorden als jullie in de klas? Bij de tweede reeks vragen gaat het om het 
bespreken van wat er thuis al is gebeurd en wat er nog kan.  U kunt de vragen misschien het 
beste “interactief” met uw leerlingen bespreken. 
 
Aandachtspunt: het is waarschijnlijk dat niet alle leerlingen de thuisopdracht hebben gedaan 
en/of het formulier hebben meegenomen. Dat is op zich niet erg, want het is niet de bedoeling 
om er een wedstrijd van te maken. We zeiden dat al eerder. U bespreekt in de les de 
opvallendste uitkomsten. Dat doet u aan de hand van de wel ingeleverde formulieren. 
 

Kosten en baten 
Als bijlage 1 hebben we een afbeelding opgenomen van Milieu Centraal, die een overzicht geeft 
van de kosten en het rendement van investeren in energiebesparende maatregelen. Let op: het 
overzicht geeft een indicatie van de kosten, want die veranderen steeds.  
Misschien is in de kosten en baten een verklaring te vinden voor de populariteit van bepaalde 
maatregelen? Is het gewoon om energiebesparende maatregelen te nemen, of is het bijzonder? 
Zijn er maatregelen die opvallend vaak zijn genomen en welke bijna nooit?  

4. Nagesprek na de proefjes 
Doelstelling van de les: Tijdens de proefjes hebben uw leerlingen werkbladen ingevuld. Er is 
echter geen gelegenheid de goede antwoorden met de leerlingen te bespreken. Daarom 
hebben we voor u als docent een versie gemaakt met alle goede antwoorden. Wij denken dat 
het de moeite waard is in een les na de proefjes die antwoorden nog even met de leerlingen 
door te nemen. 
 
Uitvoering: Hoe u precies invulling geeft aan deze les laten we graag aan u zelf over. De goede 
antwoorden zijn daarbij de basis. 
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Bijlage 1:  Kosten en baten van investeren in energie besparen 

 
 
Deze afbeelding komt van Milieu Centraal, van hun onafhankelijke website met informatie over 
milieuvraagstukken: www.milieucentraal.nl.  
 
  

http://www.milieucentraal.nl/

