educatief pakket 3e graad basisonderwijs & 1e graad secundair onderwijs
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De ElektroGREENbox
is een educatief
pakket dat inzetbaar
is bij uw lessen over
duurzaamheid en zuinig
elektriciteitsverbruik.
Het pakket bestaat uit
vier hoofdstukken en een
afsluitende huistaak.

1

Groene stroom staat stil bij de opwekking van elektriciteit en maakt de
leerlingen vertrouwd met het onderscheid tussen groene en grijze stroom.

• Twee opdrachten
• Lestijden: 1 à 2

2

Lampen tegen het licht gehouden gaat in op de verschillende
soorten elektrische verlichting en maakt leerlingen bewust van het belang van
energiezuinige lampen.
• Vier opdrachten
• Lestijden: tussen 1 en 3

3

Zuinig in huis is een kaartspel dat leerlingen eenvoudige en bruikbare tips

4

Zuinig zonder moeite laat leerlingen kort kennismaken met de

5

meegeeft om thuis zuinig en duurzaam om te springen met elektriciteit.
• Eén opdracht
• Lestijden: 1 à 2

manieren waarop elektriciens meebouwen aan een duurzame wereld.
• Twee opdrachten
• Lestijden: 0,5

Ik begin eraan

is de afsluitende huistaak, waarmee jongeren de leerstof
uit het pakket in de concrete thuissituatie kunnen toepassen.
• Eén opdracht
• Duur: een halfuur tot een uur

Bij elk onderdeel horen
opdrachtenfiches voor de leerlingen
de antwoorden bij de fiches
een leerkrachtenhandleiding

•
•
•

3

Een flexibel pakket
1. De ElektroGREENbox is inzetbaar voor zowel leerlingen 3e graad
basisschool als voor leerlingen 1e graad secundair onderwijs:
•

•

•

De meeste hoofdstukken bevatten opdrachten van verschillende
moeilijkheidsgraad. U kunt er die opdrachten uitpikken die aansluiten bij het
niveau van uw leerlingen.
U beslist of u opdrachten klassikaal, individueel of in groep laat uitvoeren.
Een individuele aanpak is bijvoorbeeld ideaal als de leerlingen vertrouwd
zijn met het onderwerp of in staat zijn om er zelfstandig over na te denken.
De klassikale aanpak is dan weer geschikt om een nieuw onderwerp te
introduceren. Door de verschillende methodes te combineren brengt
u bovendien afwisseling in de lessen.
Dankzij bijbehorende uitlegkaartjes worden zelfs minder
eenvoudige opdrachten haalbaar voor de jongste
leerlingen.

2. De ElektroGREENbox is een modulair pakket:
•
•
•

Gebruik het pakket integraal, of selecteer er
(hoofd-)stukken uit.
U kunt het gebruiken als opstap of afsluiting bij
andere lessen over gerelateerde onderwerpen.
Combineer de opdrachten met ander
lesmateriaal.
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Lisa, Maxim en Arthur uit deze
ElektroGREENbox treden ook op in
Elektrokick, het immens populaire
elektrodoeboek voor jongeren tussen 10 en 14.
Uw leerlingen kunnen het boek gratis
bestellen via www.stroomopwaarts.be/
elektroclub. Haal het boek ook in uw
klasbibliotheek (gratis – max. 3 exemplaren).

Geef uw bestelling door via
www.stroomopwaarts.be/
elektrokickvoorleerkrachten

maxim

ra thur

lisa
De ElektroGREENbox maakt deel uit van
Stroom-Opwaarts, de campagne die jongeren
warm wil maken voor elektrotechnische
opleidingen en beroepen. Er zijn initiatieven
voor jongeren en hun ouders, en voor
scholen, opleidingscentra en werkgevers.
Stroom-Opwaarts is een realisatie van
Vormelek en zijn sociale partners.
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Groene
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Inhoud en doel •
van de opdracht
•

•

De leerlingen leren over de verschillende manieren om elektriciteit op te
wekken.
De leerlingen leren het onderscheid tussen groene en grijze elektriciteit.
Ze maken kennis met de voornaamste criteria om dit onderscheid te
maken: is de energiebron hernieuwbaar – worden er schadelijke stoffen
uitgestoten – veroorzaakt de productie nog andere schadelijke effecten?
De leerlingen begrijpen dat er vandaag nog altijd veel meer grijze stroom
geproduceerd wordt.

Aanpak Opdracht A. Groen of grijs?
Verdeel de klas in groepjes van elk 2 à 3 leerlingen. Wijs aan elk groepje twee
soorten elektriciteit toe. Vraag om na te gaan of het groene of grijze stroom
betreft.
Het gaat over elektriciteit op basis van
• steenkolen
• wind
• gas
• water
• kernenergie
• biomassa
• zon
Bij voorkeur krijgt elk groepje één voorbeeld van grijze stroom en één
voorbeeld van groene stroom.
Elk groepje presenteert zijn antwoorden voor de volledige klas. Groepjes
die dezelfde soort elektriciteit behandeld hebben, kunnen met elkaar in
discussie gaan.
Daarna vullen alle leerlingen de opdrachtenblaadjes in.
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Bij deze opdracht horen 8 fiches met uitleg over
• de elektriciteitscentrale
• elektriciteit op basis van steenkolen
• elektriciteit op basis van gas
• elektriciteit op basis van kernenergie
• elektriciteit op basis van zon
• elektriciteit op basis van wind
• elektriciteit op basis van water
• elektriciteit op basis van biomassa
Deze fiches kunnen op verschillende manieren worden ingezet:
u verwerkt de informatie voor een klassikale uitleg bij de
verschillende soorten elektriciteitsopwekking; deze uitleg
geeft u voor of na het groepswerk;
• u stelt de fiches ter beschikking aan de leerlingen; zij kunnen
de fiches raadplegen als ze hun opdracht uitvoeren.

•

 Het is mogelijk dat één en dezelfde fiche door meerdere
groepjes wordt geraadpleegd. Maak dus eventueel extra
kopieën van de fiches.

Opdracht B. Meer groen op komst
1. Laat de leerlingen klassikaal raden naar het percentage groene stroom.
Geef daarna zelf het antwoord.
Laat de leerlingen eventueel in een klasgesprek uitleggen waarom ze dat
percentage normaal/verbazend/goed/niet goed vinden.
2. Vertel eventueel als inleiding dat steenkoolcentrales de oudste
elektriciteitscentrales zijn voor massale elektriciteitsproductie. Hierdoor gaan
de leerlingen beseffen dat grijze stroom lange tijd normaal geweest is.
Deze vraag kan aansluiten bij een bredere discussie over gewoontes
veranderen (bijvoorbeeld: je weet dat snoepen niet gezond is en toch doe je
het? – waarom lukt het niet altijd om slechte gewoontes af te leren? – wat kan
helpen om slechte gewoontes af te leren?)
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Groene stroo

A. Groen of grijs?
Er zijn verschillende manieren om elektriciteit te maken. Sommige
daarvan hebben schadelijke gevolgen voor mens en aarde. We zeggen
dan dat die elektriciteit grijs is. Elektriciteit is groen als de productie
geen of weinig schade berokkent.

Opdracht – Welke elektriciteit is groen? Welke is grijs?
Stel eerst altijd deze drie vragen:
langzaam op?
of raakt het gebruikte materiaal
1. Is de energiebron hernieuwbaar
teit?
trici
elek
vrij bij de productie van
2. Komen er schadelijke stoffen
mens en natuur?
voor
elen
nad
ere
3. Zijn er nog and
: grijs of groen.

Omcirkel daarna het juiste antwoord

chillende soorten
che met extra uitleg over de vers
Tip: vraag aan je leerkracht een ﬁ
ig.
oud
eenv
zo
eens
racht
elektriciteit. Dan wordt deze opd

Elektriciteit op basis van steenkolen
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

nee WANT

Steenkool is een fossiele brandstof die miljoenen jaren geleden ontstaan is uit versteende
plantenresten. Op heel veel plaatsen in de wereld zijn er steenkoollagen. Maar de best bereikbare
lagen zijn ondertussen al ontgonnen en het wordt altijd maar moeilijker om nieuwe lagen te
bereiken. Anders gezegd: de voorraad steenkool raakt langzaam op.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

ja WANT

Bij de verbranding van steenkool komt er CO2 vrij.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN
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Elektriciteit op basis van gas
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

nee WANT

Aardgas is een fossiele brandstof die miljoenen jaren geleden ontstaan is uit plantaardige resten.
Hoe meer gas we gebruiken voor de productie van elektriciteit, hoe sneller de voorraad op raakt.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ nee

ja WANT

Aardgas dat verbrand wordt, produceert schadelijke stoffen, zoals CO2. De hoeveelheid schadelijke
stoffen is wel veel lager dan bijvoorbeeld bij steenkool.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN

Elektriciteit op basis van kernenergie
✔ Energiebron hernieuwbaar?

❏ ja

❏ nee WANT

hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

ja WANT

Na de kernsplijting blijft er nog heel wat afval over. Dat afval blijft nog duizenden jaren radioactief
en is dus al die tijd heel gevaarlijk voor de mens. Daarom moet het op een heel veilige manier worden
opgeslagen (bijvoorbeeld in betonnen bunkers, diep onder de grond).
❏ hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN
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Elektriciteit op basis van zon
✔ Energiebron hernieuwbaar?

ja

❏ nee WANT

Het licht van de zon is onuitputtelijk: of we veel of weinig zonnepanelen installeren, de zon zal altijd
blijven schijnen. De zon is dus een hernieuwbare energiebron.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN

Elektriciteit op basis van wind
✔ Energiebron hernieuwbaar?

ja

❏ nee WANT

Windenergie is onuitputtelijk: de wind stopt nooit met waaien. Wind is een hernieuwbare
energiebron.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

nee

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN
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Elektriciteit op basis van water
✔ Energiebron hernieuwbaar?

ja

❏ nee WANT

Het water dat gebruikt wordt om kracht te leveren, komt weer in de rivier terecht. Het water gaat
dus niet verloren. Op deze manier gebruikt, is water een hernieuwbare energiebron.
❏ hierover staat niets in de fiche

nee

✔ Schadelijke uitstoot?

❏ ja WANT

❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

❏ ja WANT

hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN
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Elektriciteit op basis van biomassa
✔ Energiebron hernieuwbaar?

ja

❏ nee WANT

Op onze planeet wordt er voortdurend biomassa aangemaakt. Op een natuurlijke manier (denk maar
aan mest) of bijvoorbeeld doordat we aan landbouw doen. Daarom is biomassa een hernieuwbare
energiebron.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Schadelijke uitstoot?

nee

❏ ja WANT

Bij de verbranding van biomassa komt er CO2 vrij. Toch is die uitstoot niet schadelijk: een boom
bijvoorbeeld zal maar zoveel CO2 vrijgeven als hij zelf heeft kunnen opnemen.
❏ hierover staat niets in de fiche

✔ Andere nadelen voor mens en natuur?

❏ nee

ja WANT

Voor de teelt van bijvoorbeeld koolzaad, suikerriet en maïs, is er veel oppervlakte nodig. Die
oppervlakte kan niet meer gebruikt worden voor voedselteelt. Brandstof op basis van deze soort
gewassen kan dus in sommige streken van de wereld tot hongersnood leiden.
❏ hierover staat niets in de fiche

cONcLUSIE:

GRIJS – GROEN
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B. Meer groen op komst

✔ Hoeveel % van de stroom die in Vlaanderen geproduceerd wordt, is vandaag groen?
❏ 1%

6%

❏ 18%

❏ 32%

✔ Waarom wordt er vandaag nog altijd meer grijze dan groene stroom geproduceerd, denk je?
Vroeger was er niet zoveel aandacht voor het milieu en dus voor groene stroom. Men vond het dus
heel ‘normaal’ om grijze stroom te produceren. Gevolg: we weten heel goed hoe we grijze stroom
moeten produceren. Maar nu het besef er is dat we dringend moeten overschakelen op groene
stroom, stellen we vast dat die productie nog niet zo heel goed functioneert. Op dit ogenblik is het
bijvoorbeeld nog niet mogelijk om groene stroom in grote hoeveelheden te produceren. We zijn dus
wel nog afhankelijk van grijze stroom. Dat kan maar veranderen als de maatschappij bereid is om
veel geld te geven aan onderzoek in groene stroom en bereid is om grijze stroom af te bouwen.

Zeker vertellen aan je ouders!!
Wist je dat
ze elektriciteit koopt?
... je kunt kiezen of je groene of grij
groene stroom, hoe meer de
... hoe meer mensen kiezen voor
groene stroom te maken?
producenten verplicht worden om
maal geen nieuwe installatie
... je voor groene elektriciteit hele
nodig hebt?
t over groene elektriciteit
... op www.vreg.be alle uitleg staa
kopen?
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De leerlingen leren dat er verschillende soorten lampen bestaan
en dat er tussen de verschillende soorten een groot verschil is in
elektriciteitsverbruik.
De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de eenheid van
elektriciteitsverbruik (kWh) en met het toestel dat het verbruik meet (de
kilowattuurmeter).
De leerlingen leren dat elektriciteit kan worden omgezet in licht en
warmte.
De leerlingen leren dat een groot deel van het elektriciteitsverbruik door
verlichting wordt ingenomen en dat met energiezuinige verlichting veel
kan worden bespaard.

Aanpak Opdracht A. Wat kost verlichting?
Voor deze opdracht hebben de leerlingen informatie van thuis nodig. Geef
deze opdracht dus een dag eerder dan de rest van de opdrachten.
Alternatief: noteer uw eigen elektriciteitsverbruik en laat de leerlingen met
die gegevens werken; of vertrek van het gemiddelde verbruik in een gezin
met vier leden (3500 kWh).
Als de leerlingen het eigen elektriciteitsverbruik noteren, kan er vergeleken
worden (bijvoorbeeld kleinere gezinnen versus grotere gezinnen).
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Opdracht B. Licht of warmte?
Voer vooraf samen met de leerlingen deze eenvoudige warmteproef uit:
• laat een lamparmatuur met een gloeilamp een kwartier lang branden (gebruik een
gsm of chronometer om te timen)
• laat de leerlingen in de buurt van de lamp komen om de vrijgekomen warmte te
voelen (voorzichtig!)
• steek daarna een spaarlamp in de lamparmatuur en herhaal de opdracht
Deze proef kan ook gelijktijdig gebeuren met twee lamparmaturen.
Opgelet! Gebruik twee lampen die evenveel licht produceren. Dit betekent dat de
lumenwaarde gelijk moet zijn. (Deze waarde staat sinds kort vermeld op elke
verpakking.)
Beantwoord daarna de vragen bij deze opdracht klassikaal.

Opdracht C. Op zoek naar de zuinigste lamp
In deze twee oefeningen vergelijken de leerlingen de belangrijkste soorten lampen die in
huis gebruikt worden.
De eerste oefening kan klassikaal gemaakt worden. De tweede oefening, die hetzelfde
stramien volgt, kunnen de leerlingen dan individueel of in duo’s oplossen.
Het is interessant om deze opdracht te koppelen aan opdracht B, waaruit de leerlingen
hebben afgeleid dat afhankelijk van het type lamp de elektriciteit vooral wordt omgezet
in licht of in warmte.
Deze opdracht kan ook worden uitgevoerd aan de hand van concrete verpakkingen van
lampen. Hou er dan wel rekening mee dat het altijd moet gaan om lampen met dezelfde
lichtsterkte (lichtsterkte wordt uitgedrukt in lumen – deze informatie staat sinds kort
verplicht op alle verpakkingen).

Opdracht D. Welke lamp is écht het goedkoopst?
De leerlingen gaan in deze opdracht aan het rekenen. Zij zullen de volledige kostprijs
voor een gloeilamp en een spaarlamp met elkaar vergelijken. De volledige kostprijs bevat de aankoopprijs van de lamp plus het verbruik.
De opdracht wordt onderverdeeld in 6
stappen. Laat de leerlingen deze stappen vooraf zelf bedenken en ze pas
daarna naar de opdrachtenblaadjes
kijken. Of laat ze onmiddellijk op de
blaadjes werken. Geef zo nodig bijkomende uitleg bij de zes stappen.
Het is mogelijk om deze oefening
ook uit te voeren met concrete
verpakkingen. Voor een realistische vergelijking gebruikt u
verpakkingen van lampen die
evenveel licht geven (de lumenwaarden moeten dus gelijk
zijn).
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A. Wat kost verlichting?
✔ Vraag 1

Elektriciteit is niet gratis. Enkele keren per jaar krijgen je ouders een elektriciteitsrekening. Hoeveel je ouders moeten betalen, hangt af van het verbruik. Hoe groter het
verbruik, hoe hoger de rekening. Da’s logisch. Elektriciteitsverbruik wordt uitgedrukt in
kilowattuur, afgekort tot kWh.
Een verbruik van 1 kWh = 1 uur lang heb je 1000 W (of 1 kW) verbruikt. Of je hebt 10 uur
lang 100 W verbruikt.

➜ Hoeveel bedraagt het jaarlijkse elektriciteitsverbruik bij jou thuis?
(Tip: Een gezin met vier personen (ouders en twee kinderen) verbruikt per jaar ongeveer
3500 kWh.)
kWh
✔ Vraag 2

Het verbruik kun je zelf volgen via de kilowattuurmeter, die in elk huis staat. Vaak vind je
die meter in de kelder, in de gang of in de garage.

➜ Waar staat de kilowattuurmeter bij jou thuis?

✔ Vraag 3

De kilowattuurmeter houdt al het verbruik bij: van de koelkast, van de tv die speelt of in
stand-by staat, van de wasmachine die wordt aangezet, van de gsm-lader die in het stopcontact wordt gestoken, ... en natuurlijk ook van alle lampen die branden. Wist je dat 15%
van het elektriciteitsverbruik voor verlichting dient?

➜ Bereken 15% van het verbruik bij jou thuis.
15% van

kWh =
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B. Licht of warmte?
Voer met je leerkracht de warmteproef uit. Beantwoord dan deze vraagjes:
✔ Vraag 1

Welke lamp voelt het warmst aan?
de gloeilamp
❏ de spaarlamp

✔ Vraag 2

Welke lamp is de zuinigste: de lamp die het minste warmte geeft, of de andere lamp?
Waarom?

De spaarlamp, de lamp die het minste warmte geeft dus.
De elektriciteit die door de lamp gaat, wordt niet alleen omgezet in licht maar ook in warmte. Hoe
warmer een lamp wordt, hoe minder zuinig de lamp is. Want de elektriciteit wordt voor een groot
deel omgezet in warmte en niet in licht. Een deel van de elektriciteit wordt dus niet nuttig ingezet.

C. Op zoek naar de zuinigste lamp?
VERVANG DE BUREAULAMp
De lamp boven je bureau is stuk. Je gaat naar de winkel om een nieuwe te kopen. Je wilt
dat de nieuwe lamp minstens evenveel licht geeft als de oude. Maar dat is niet alles: van
alle lampen met een minstens even grote lichtsterkte wil je de zuinigste kopen.
✔ Vraag 1

Welke lamp koop je?
(De oude lamp had een lichtsterkte van 700 lumen.)
❏ lamp 1:

❏ lamp 2:

❏ lamp 3:

❏ lamp 4:

lamp 5:

type: gloeilamp
verbruik: 60 W
lichtsterkte: 700 lumen
type: spaarlamp
verbruik: 15 W
lichtsterkte: 800 lumen
type: gloeilamp
verbruik: 25 W
lichtsterkte: 200 lumen
type: spaarlamp
verbruik: 11 W
lichtsterkte: 570 lumen
type: ledlamp
verbruik: 12,5 W
lichtsterkte: 800 lumen
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✔ Vraag 2

Welke lamp verbruikt het meest?
lamp 1
❏ lamp 2
❏ lamp 3
❏ lamp 4
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
gloeilamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp

✔ Vraag 3

Welke lamp verbruikt het minst?
❏ lamp 1
❏ lamp 2
❏ lamp 3
lamp 4
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
❏ gloeilamp
spaarlamp
❏ ledlamp
Waarom koop je deze lamp toch niet?

De lamp heeft een lichtsterkte van 570 lumen. Dat is te weinig, want je wilt een lamp met een
lichtsterkte van 700 lumen of meer.
✔ Vraag 4

Welke lamp geeft het minste licht?
❏ lamp 1
❏ lamp 2
lamp 3
❏ lamp 4
❏ lamp 5
Welk type lamp is het?
gloeilamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp
Heeft deze lamp ook het laagste verbruik?
❏ ja
nee
Het verbruik bedraagt 25 W
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VERVANG HEt SpOtJE IN DE WOONKAMER
Nu is een van de spotjes in de woonkamer stuk. Weer ga je op zoek naar een nieuwe lamp.
De opdracht is dezelfde: het moet een lamp zijn die minstens evenveel licht geeft als de
oude. En je wilt de zuinigste kopen.
✔ Vraag 1

Welke lamp koop je?
(De oude lamp had een lichtsterkte van 1000 lumen.)
❏ lamp 1:

❏ lamp 2:

lamp 3:

✔ Vraag 2

type: spaarlamp
verbruik: 18 W
lichtsterkte: 1100 lumen
type: halogeenlamp
verbruik: 50 W
lichtsterkte: 1000 lumen
type: ledlamp
verbruik: 15 W
lichtsterkte: 1200 lumen

Welke lamp verbruikt het meest?
❏ lamp 1
lamp 2
❏ lamp 3
Welk type lamp is het?
halogeenlamp
❏ spaarlamp
❏ ledlamp

✔ Vraag 3

Welke lamp verbruikt het minst?
❏ lamp 1
❏ lamp 2
lamp 3
Welk type lamp is het?
❏ halogeenlamp
❏ spaarlamp
ledlamp
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D. Welke lamp is écht het goedkoopst?
Je weet nu dat de ledlamp de kampioen in zuinigheid is. Op de tweede plaats staat de
spaarlamp. Ver daarachter komt de halogeenlamp. En helemaal achteraan bengelt de
slokop van de bende: de gloeilamp.
Maar dan begin je de prijzen van de lampen te vergelijken. Hemeltje! Je ziet dat een
gloeilamp € 0,45 kost; een spaarlamp met dezelfde lichtsterkte kost maar liefst € 6 en de
ledlamp, die kost zelfs € 9!
Dan is de keuze toch snel gemaakt, denk je: het geld dat je bespaart door een zuinige
lamp te kopen, ben je kwijt door de veel hogere aankoopprijs van de lamp zelf. Maar klopt
dat wel?
Bereken de totale kostprijs van verlichting met een gloeilamp en verlichting met een
spaarlamp.
Met deze informatie lukt dit:
•
De gloeilamp gaat 1000 branduren mee.
De spaarlamp gaat 5000 branduren mee.
Dit betekent dat je een gloeilamp 1000 uur lang kunt laten branden (bijvoorbeeld
500 dagen lang elk dag 2 uur). De spaarlamp gaat vijf keer langer meegaan.
•
De lamp moet twee jaar lang elke dag zes uur branden.
•
De gloeilamp heeft een vermogen van 25 W.
De spaarlamp heeft een vermogen van 5 W.
•
De gloeilamp kost € 0,45.
De spaarlamp kost € 6.
•
Elektriciteit kost € 0,21 per kWh.
VOLG VOOR DE BEREKENING DE VOLGENDE StAppEN
Stap 1:

Bereken hoeveel uren de lamp in het totaal zal branden
365 X 2 = 730 dagen X 6 uur = totaal aantal uren 4380

Stap 2:

Bereken hoeveel lampen je zult nodig hebben
De gloeilamp gaat 1000 uur mee ➜ Je hebt 5 gloeilamp(en) nodig.
De spaarlamp gaat 5000 uur mee ➜ Je hebt 1 spaarlamp(en) nodig.

Stap 3:

Bereken de kostprijs van de aankoop van de lamp
Gloeilamp: 5 X € 0,45 = € 2,25
Spaarlamp: 1 X € 6 = € 6

Stap 4:

Bereken het elektriciteitsverbruik
Gloeilamp: 25 W X 4380 uur = 109.500 Wu = 109,5 kWh
Spaarlamp: 5 W X 4380 uur = 21.900 Wu = 21,9 kWh
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Stap 5:

Bereken de elektriciteitskosten
Gloeilamp: 109,5 kWh X € 0,21 = € 22,99
Spaarlamp: 21,9 kWh X € 0,21 = € 4,599

Stap 6:

Bereken de totale kosten (aankoop + elektriciteit)
Gloeilamp: 2,25 + 22,99 = € 25,24
Spaarlamp: 6 + 4,599 = € 10,59

Welke lamp is het goedkoopst
en zul je dus kopen?
❏ de gloeilamp
de spaarlamp

Wist je dat ...
?

... stand-bylampjes steeds leds zijn

g met
... dat er vandaag kerstverlichtin
ledlampjes bestaat?
p
... dat er een opwindbare zaklam
bestaat?

ynamo:
Die zaklamp werkt zoals je ﬁetsd
triciteit. Zo’n
beweging wordt omgezet in elek
altijd licht
zaklamp is extra handig omdat je
ze zelf weer
je
laad
is,
plat
erij
hebt: als de batt
ien.
op door aan het hendeltje te draa
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De leerlingen maken kennis met energiezuinige en energieverslindende
toestellen in huis en met energiezuinig en energieverslindend gedrag. In
alle gevallen staat het elektriciteitsverbruik centraal (en wordt dus niet
ingegaan op water- of gasverbruik).
De leerlingen kunnen met de opgedane kennis zelf hun gedrag bijsturen
en krijgen tips mee voor hun ouders.
Concreet spelen de leerlingen het kaartspel ‘Zuinig in huis’ en proberen
ze zoveel mogelijk punten bijeen te sparen. Het groepje met de meeste
punten wint.

Aanpak Het kaartspel ‘Zuinig in huis’ bevat 52 kaarten. Op elke kaart staat een situatie. Deze kan energiezuinig zijn en levert dan 4 punten op. Als de situatie
energieverslindend is, is de waarde van de kaart -2. Er zijn ook neutrale kaarten, die geen punten opleveren.
Er zijn 24 ‘positieve’ kaarten. In het totaal zijn er dus 96 punten te winnen. Er
zijn 24 ‘negatieve’ kaarten (er kunnen dus 48 punten verloren worden). De 4
resterende kaarten zijn neutrale kaarten.
De waarde van een kaart staat niet aangegeven op de kaart zelf. De waarde
staat op de bijgevoegde handleiding.
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Het spel zelf
1. Verdeel de klas bij voorkeur in vier groepjes. Op die manier kan elke
groep evenveel kaarten nemen. Anders blijven er gewoon enkele
kaarten ongebruikt.
2. Om beurten trekt één groepje een kaart.
3. De groepsleden overleggen kort wat ze met de kaart doen: houden (als
ze denken dat het een ‘positieve’ kaart is) of wegleggen (als ze denken
dat het een ‘negatieve’ of ‘neutrale’ kaart is).
4. De weggegeven kaarten komen niet terug in het spel.
5. Als alle kaarten zijn uitgedeeld, presenteert elk groepje zijn kaarten en
legt uit waarom ze die gehouden hebben.
6. De leerkracht vermeldt de waarde van elke besproken kaart en geeft
bijkomende uitleg.
7. De score wordt bijgehouden op het bord.
8. Het groepje met de meeste punten wint.

Na het spel

1. De weggel
egde kaarten
worden klass
ikaal besproke
2. De leerling
en formulere
n.
n
vo
o
r
zichzelf vijf g
minder elektr
oede voornem
iciteit te verb
ens om thuis
ruiken. Het ka
gaan doen (bij
n gaan om za
voorbeeld het
ken die ze zelf
licht altijd uit
die ze aan hu
doen), of om m
n ouders gaan
aatregelen
vragen (bijvo
aanvullen met
orbeeld de die
bijvoorbeeld
pvriezer altijd
een trui).
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kaart 1
1

kaart 6
6

Diepvriezers van energieklasse
A++ zijn de meest zuinige. Toestellen met label A++ verbruiken
tot 50% minder elektriciteit dan
toestellen met een A-label.

diepvriezer
energieklasse A++

koelkast energieklasse B

kaart 2
2

halflege diepvriezer

kaart 7
7

Een diepvriezer die niet helemaal
gevuld is, verbruikt meer dan een
volle diepvriezer. Je kunt de lege
ruimtes vullen met bijvoorbeeld
dikke wintertruien. (Wist je dat
de statische elektriciteit uit wollen truien verdwijnt als ze een
paar uur in de diepvriezer hebben
gelegen?)

kaart 8
8

Een diepvriezer die in een koele
ruimte staat, verbruikt minder
dan een diepvriezer in een warme
ruimte.

koelkast met
openstaande deur

diepvriezer in een
zonnige ruimte

kaart 4
4

9

Een warme schotel ‘verplicht’ de
koelkast veel harder te werken
en is dus slecht voor het verbruik. Laat een schotel dus eerst
afkoelen en zet hem dan pas in de
koelkast.

dampende schotel
in de koelkast

kaart 5

diepvriezer op -17 °C

Een koelkast waarvan de deur
openstaat, verbruikt veel meer.
Laat de koelkast dus nooit langer
open dan nodig. (Tip: laad eerst
alle boodschappen uit en plaats
ze dan pas in de koelkast. Uitladen en tegelijk in de koelkast
plaatsen kost veel meer tijd.)

kaart 9

Een ijslaagje van 2 mm doet de
diepvriezer al 10% meer verbruiken. Hoe vermijd je een ijslaagje?
Door de diepvriezer altijd snel
en goed af te sluiten. En door het
toestel regelmatig te ontdooien.

diepvriezer met een
ijslaagje op laden

5

De ideale temperatuur voor de
koelkast is 4 °C. Als je de koelkast
op een lagere temperatuur zet,
verbruik je alleen meer. Je voedsel blijft er niet langer vers door.
Opgelet! 5 °C of meer doet het
voedsel sneller bederven.

koelkast op 4 °C

kaart 3
3

Een koelkast van energieklasse
B verbruikt veel meer dan de
zuinigste (A++). Sinds juli 2010
mogen er alleen nog koelkasten
van energieklasse A en hoger
gemaakt worden.

kaart 10
10

Een diepvriezer moet op -18 °C ingesteld staan. Bij een hogere temperatuur (-17 °C, -16 °C, ...) worden
de voedingswaren onvoldoende
koud gehouden. Bij een lagere
temperatuur (-19 °C, -20 °C, ...)
stijgt het elektriciteitsverbruik;
maar de voedingswaren blijven er
niet langer houdbaar door.

koelkast met vriesvak
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Een koelkast met vriesvak
verbruikt heel wat meer dan een
koelkast zonder. Heb je al een
diepvriezer? Kies dan zeker voor
een koelkast zonder vrieselement.

kaart 11
11

kaart 16
16

Een koelkast die naast de oven
staat, verbruikt heel wat meer
dan wanneer die op een koele
plek opgesteld staat.

koelkast vlak
naast de oven

halflege wasmachine

kaart 12
12

kaart 17
17

Een koelkast moet 10 tot 12 cm
van de muur staan. Dan is er
voldoende ventilatieruimte om
de warmte van de motor af te
voeren. Hoe sneller de warmte
weg kan, hoe zuiniger het toestel
werkt.

koelkast (bijna)
tegen de muur

droogmachine
energieklasse C

kaart 13
13

bevroren stuk vlees wordt
in de koelkast gezet

wasmachine van
energieklasse A

18

droogrekje met was

Dit is al een energiezuinige
wasmachine. Maar het kan nog
beter: de zuinigste wasmachines hebben een AAA-label. Bij
wasmachines zegt het label iets
over het elektriciteitsverbruik en
daarnaast over het waterverbruik
en het was- en droogresultaat.

kaart 15
15

Een droogmachine van klasse A is in
de aankoop duurder dan één van klasse C, maar het verbruik is maar half
zo hoog. Wat je meer betaalt bij de
aankoop, win je op termijn dus terug.
De enige droogmachine van klasse A
is er een met een warmtepomp. Die
verbruikt veel minder omdat ze de
warmte die vrijkomt bij het drogen,
opvangt en hergebruikt.

kaart 18

Vlees (of ander voedsel) ontdooi
je het best in de koelkast. Door
de koude die vrijkomt bij het ontdooien, zal de koelkast minder
moeten aanslaan om de temperatuur laag te houden. Ontdooien
kan ook in de microgolfoven
maar dan verbruik je wel heel wat
stroom.

kaart 14
14

Een wasmachine die niet helemaal
gevuld is, verbruikt evenveel elektriciteit als een gevulde. Wacht dus met
wassen tot je de machine volledig
kunt vullen.

De zuinigste manier om was te
drogen is het droogrekje. Bovendien
blijven je kleren dan langer mooi en
krimpen ze veel minder. Als je toch
een droogmachine wilt gebruiken,
laat je de wasmachine stevig zwieren
(1200 toeren per minuut). Dan is de
was al heel wat minder vochtig en
hoeft de droogmachine niet zo lang
te draaien.
Tip: plaats twee sneldroogballen
in de droogmachine. Dan is je
was een kwart sneller droog.
Sneldroogballen kosten 10 euro
en zijn onder meer in ecowinkels
en via het internet te koop.

kaart 19
19

Hoe warmer je wast, hoe meer
stroom je verbruikt. Met de
moderne wasmiddelen hoef je
trouwens geen ‘kookwas’ meer te
doen. Voor witte was (ondergoed
en handdoeken) volstaat 60 °C.

wasmachine
die wast op 90 °C

stoomstrijkijzer

25

Een stoomstrijkijzer strijkt beter en
dus sneller. Je verbruikt dus minder
stroom met een stoomstrijkijzer.

kaart 20
20

kaart 25

Met een reflecterende strijkovertrek strijk je plooien sneller plat. Je
verbruikt dus minder stroom.

25

strijkplank met
reflecterende overtrek

eierkoker

kaart 21
21

kaart 26

De energiezuinigste vaatwasmachines zijn van klasse A. Ze kosten
wat meer, maar ze zijn heel wat
zuiniger. De duurdere aankoopprijs zul je dus terugverdienen.
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vaatwasmachine
energieklasse A

kaart 27

Een half gevulde vaatwasser
verbruikt niet minder stroom dan
een volle. Laat de machine dus pas
draaien als ze helemaal gevuld is.
Er zijn zelfs vaatwassers waar je
zelf kunt aangeven welke lades
gereinigd moeten worden.

27

half gevulde vaatwasmachine wordt opgezet

kaart 28

Is de vaat niet erg vuil? Gebruik
dan het spaarprogramma. Het kost
minder energie en je vaat is even
proper.

28

vaatwasmachine op
spaarprogramma

vrouw die sinaasappelen
met de hand perst

kaart 24
24

man die met de
hand afwast

Vers gezette koffie kun je warm
houden op het koffiezetapparaat
zelf. Maar dat vraagt energie.
Beter giet je de koffie onmiddellijk over in een thermoskan.

thermoskan

kaart 23
23

Een koffiezetapparaat met
koffiepads heeft ook een standbystand. Je verbruikt dus ook
stroom zonder één kopje te zetten. Haal de stekker dus snel uit
het stopcontact.

koffiezetapparaat dat
werkt met koffiepads

kaart 22
22

Een eierkoker verbruikt minder
stroom dan wanneer je je eieren
op een elektrisch fornuis kookt.
Maar als je een gasfornuis hebt,
is een eierkoker wel duurder in
het verbruik.

Sinaasappelsap is sneller geperst
met een elektrische centrifuge.
Maar je verbruikt wel heel wat
elektriciteit. Bovendien kost het
heel wat moeite om de centrifuge
weer schoon te maken. Een handcentrifuge is heel wat handiger
en goedkoper.

kaart 29

Wordt het water thuis met gas of
elektriciteit verwarmd? Met waterverwarming op elektriciteit is het
voordeliger om de afwas met de
vaatwasser te doen. In het andere
geval is handafwas het beste. Gebruik natuurlijk niet te veel water.
Spoelen onder een lopende kraan
is bijvoorbeeld niet nodig.
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microgolfoven

26

Een microgolfoven verbruikt tot
75 keer minder energie dan een
gewone oven. Er is één uitzondering: bereidingen met veel vocht
maak je beter niet klaar in de
microgolfoven, omdat je dan wel
veel stroom verbruikt.

kaart 30
30

kaart 35

Met één klik op de knop schakel
je alle elektrische toestellen uit.
Een gemakkelijke manier om
sluipverbruik uit te schakelen.
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stekkerdoos met
aan-uitknop

ingeschakelde computer
die niet gebruikt wordt

kaart 31
31

stand-byknopje van
de tv brandt

kaart 36

Een tv die niet speelt maar in
stand-bymodus staat, verbruikt
toch energie. Dat heet sluipverbruik (of sluimerverbruik). Je
schakelt de tv helemaal uit via
de uit-knop op het toestel zelf of
door hem uit het stopcontact te
halen. Een brandend lichtje (vaak
rood) verraadt dat het toestel in
stand-bymodus staat.
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plasma-tv

kaart 37

Een plasma-tv verbruikt meer
elektriciteit dan een tv met lcdscherm. Ook de grootte van het
scherm speelt een rol: een tv met
een scherm van 105 cm verbruikt
ongeveer twee keer zoveel energie als een tv met een scherm van
66 cm.
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een lampenkap met
spaarlamp

kaart 33
33

Een gsm-lader in het stopcontact
verbruikt altijd elektriciteit, ook
al zit er geen gsm ingeplugd.
Daarom is een gsm-lader altijd
warm.
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Verlaat je een ruimte waar
lampen branden? Schakel dan
alle lichten uit. Zelfs als je al een
kwartiertje later terugkomt.

man die naar buiten gaat
en het licht uitknipt

kaart 34

gsm wordt
uitgeschakeld

Een spaarlamp verbruikt 5 keer
minder energie dan een gloeilamp en gaat langer mee. De
moderne spaarlampen geven al
onmiddellijk veel licht (bij oudere
modellen duurt het wat langer
voor de lamp op volle sterkte
brandt).

kaart 38

gsm-lader in
stopcontact, geen gsm
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De rode lichtjes van de stereo
branden: dat betekent dat het
toestel niet helemaal uitgeschakeld is, maar stand-by staat. Het
toestel verbruikt dus stroom ook
al werkt het niet.

stereo-installatie met
brandende stand-byknopjes

kaart 32
32

Werk je een tijdje niet aan de
computer? Dan kun je het toestel
op stand-by (sluimer) zetten. Ook
het scherm heeft zo’n sluimerstand. Als je de computer langere
tijd niet gebruikt, schakel je hem
natuurlijk gewoon helemaal uit.

kaart 39

Een gsm die niet gebruikt wordt,
verbruikt toch energie. Heb je
je gsm niet nodig of wil je even
met rust gelaten worden? Zet
je gsm dan niet op ‘stil’, maar
schakel hem helemaal uit. Dan
hoef je hem minder snel weer op
te laden.

39

kamer met donkere
muren

27

Ruimtes met donkere muren
en plafonds moeten veel meer
verlicht worden dan ruimtes met
lichte kleuren.

kaart 40
40

kaart 45

Een lamp installeer je ‘strategisch’:
plaats dus verlichting naast of
boven de zetel waar je veel leest
of gamet.

45

manueel oplaadbare
zaklamp

leeslamp vlak naast een
comfortabele leeszetel

kaart 41
41

een toilet met
automatische verlichting

kaart 46

Vergeet je ook zo vaak om het licht
in de wc uit te doen? De elektricien
kan je helpen. Hij of zij kan een
sensor installeren. Dat toestelletje merkt het op dat er iemand
binnenkomt en schakelt dan
automatisch het licht aan. Als het
toestelletje vaststelt dat er geen
beweging meer is, wordt het licht
automatisch weer uitgeschakeld.
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energieteller

kaart 42
42

op het domoticapaneel schakelt
man stand ‘lezen’ in

De elektricien kan met een ‘slimme’ installatie ervoor zorgen dat
je niet meer elektriciteit verbruikt
dan nodig. Zodra je bijvoorbeeld
begint te lezen, druk je op de knop
‘lezen’. Automatisch wordt de
leeslamp ingeschakeld en worden
de andere lampen uitgeschakeld
of gedimd.

kaart 43
43

Een energieteller of energiemeter
meet hoeveel stroom je verbruikt. Gebruik hem bijvoorbeeld
om te zien hoeveel de tv op een
dag verbruikt als je het toestel in
stand-by laat staan en hoeveel
het verbruik is als het toestel na
gebruik volledig wordt uitgeschakeld. Dankzij de energieteller kun
je het verbruik veel beter controleren en dus beheersen. Je kunt
de energieteller huren (bijvoorbeeld bij Eandis of Infrax of via de
gemeente). Het toestelletje is ook
te koop in elektronicazaken.

kaart 47

Een tl-lamp is een erg energiezuinige lamp. Ze geeft vijf keer meer
licht dan een gloeilamp. Bovendien heeft ze een veel langere
levensduur op voorwaarde dat
ze niet vaak in- en uitgeschakeld
wordt.

47

De lamp op de buffetkast is misschien wel mooi, maar zorgt niet
voor extra bruikbaar licht. Je doet
ze daarom beter uit.

lamp boven de tafel én
lamp op de buffetkast

tl-lamp

kaart 44
44

Een zaklamp die je zelf kunt
opladen, is goed voor het milieu.
Zo’n zaklamp is ook handig,
want ze werkt altijd: even tussen
de handen rollen en ze is weer
opgeladen.

kaart 48

Halogeenlampen zijn niet
energiezuinig. Ze verbruiken wel
minder dan gloeilampen, maar
toch nog altijd veel meer dan een
spaarlamp of ledlamp. Er komen
trouwens hoe langer hoe meer
ledlampen in de winkel die perfect
passen in spotverlichting.

48

halogeenlampjes

zonnepanelen

28

Zonne-energie is helemaal groen:
er komen geen schadelijke stoffen vrij bij de productie ervan; en
de zon is een duurzame, hernieuwbare energiebron.

kaart 49
49

elektriciteitscentrale
op stoom en gas

kaart 51

Elektriciteit die wordt opgewekt
met stoom en gas, is niet groen: er
komen schadelijke stoffen vrij bij de
productie ervan en er wordt een kostbare fossiele brandstof verbruikt. Als
‘gewone’ verbruiker kun je bewust
kiezen voor groene stroom en dus
kiezen voor het milieu.

In de zomer kan het soms erg
warm worden. Zorg ervoor dat
het zonlicht niet kan binnendringen (bijvoorbeeld door de gordijnen of de rolluiken dicht te doen).
Helpt dat nog niet voldoende?
Kies dan voor een ventilator. In
de buurt van de ventilator voelt
het heel wat frisser aan. Een
ventilator verbruikt veel minder
dan een airconditioningstoestel,
dat de elektriciteitsfactuur met
een kwart doet stijgen.

51

ventilator

kaart 50
50

kersenpitkussentje

Ook in de winter hebben we het
graag lekker warm. Maar het is dan
niet altijd eenvoudig om alle ruimtes
op te warmen. In de slaapkamer bijvoorbeeld is het meestal wat frisser.
Erg is dat niet: de ideale temperatuur
bedraagt er toch niet meer dan 16 °C.
Als het er warmer is, slaap je minder
goed. Is het er kouder dan 16 °C? Raak
dan niet in de verleiding om een
elektrische bijverwarming te gebruiken: als je zo’n toestel in de koudste
maanden elke dag twee uur laat
branden op de middelste stand, kost
je dat al gauw 60 euro. Er zijn veel
leukere manieren om een warm bed
te krijgen: neem bijvoorbeeld een
opgewarmd kersenpitkussentje mee
in bed. Als je het onder je voetzolen
legt, stroomt de warmte het snelst
door je hele lijf. Een extra deken of
een slapende poes aan het voeteneinde ‘werkt’ natuurlijk ook.

kaart 52
Elektrische auto’s verbruiken
natuurlijk veel meer elektriciteit
dan gewone auto’s. Toch zijn ze
beter voor het milieu, omdat ze
geen schadelijke stoffen uitstoten. Vandaag rijden er op onze
wegen nog maar weinig elektrische auto’s, maar dat zal de komende decennia wel veranderen.

52

elektrische auto
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❏ Dit vraag ik
aan

mama of pap

a.

2.

❏ Dit kan ik zel
f

doen.

❏ Dit vraag ik
aan

mama of pap

a.

3.

Het is beter voor het
milieu als ook thuis minder
elektriciteit verbruikt wordt.
Daarom maak ik deze vijf
goede voornemens.

❏ Dit kan ik zel
f

doen.

❏ Dit vraag ik
aan ma

ma of papa.

4.

❏ Dit kan ik zel
f

doen.

❏ Dit vraag ik
aan ma

ma of papa.

5.

❏ Dit kan ik zel
f
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Inhoud en doel
van de opdracht •

De leerlingen leren dat de technologie bijdraagt tot energiezuinig en
duurzaam wonen.
De leerlingen maken specifiek kennis met domotica.
Domotica is een verzamelnaam voor elektronicatoepassingen die heel
wat functies in huis automatiseren (zoals verlichting, verwarming,
beveiliging). Domotica wordt hoe langer hoe populairder, omdat het een
bijdrage levert tot een lager stroom- en brandstofverbruik.
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Aanpak Voer vooraf de volgende opstapoefening uit.
• Vertrek van een voorbeeld uit de leefwereld van de leerlingen. Bijvoorbeeld: ze
•
•
•
•

•
•
•
•

vergeten altijd opnieuw het licht in het toilet uit te doen.
Leg de link naar het elektriciteitsverbruik: er wordt meer verbruikt dan nodig; dit
kost geld en is belastend voor het milieu.
Ga in een klasgesprek op zoek naar manieren die ervoor zorgen dat het licht altijd
wordt uitgedaan (belonen, een herinneringsblad op de wc-deur, ...).
Misschien suggereert een leerling dat automatisatie een oplossing zou
bieden. Anders doet u deze suggestie zelf: het licht wordt automatisch in- en
uitgeschakeld.
Analyseer in een klasgesprek de verschillende stappen van zo’n automatisatie:
• stap 1: detecteren dat iemand binnenkomt
• stap 2: het licht aandoen
• stap 3: detecteren dat iemand de ruimte verlaat
• stap 4: het licht uitdoen
Bewijs dat zo’n automatisatie niet zo spectaculair is: schuifdeuren die opengaan,
de bel die rinkelt als klanten binnen- of buitengaan, de liftdeur die niet sluit als
een persoon of een voorwerp voor het ‘oog’ staat, ...
Vertel dat een systeem waarbij verlichting in huis automatisch in- en
uitgeschakeld wordt, een voorbeeld is van domotica.
Vertel dat domotica nog veel meer kan.
De leerlingen zijn nu klaar voor de eerste opdracht.
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Opdracht A.

Zuiniger leven dankzij domotica
Deze opdracht kan aansluiten bij lessen over duurzaamheid en zuinig
leven (dus breder dan enkel elektriciteitszuinig gedrag): ze kan deze lessen
afsluiten of dienen als introductie.
Zijn uw leerlingen al vertrouwd met maatregelen om duurzamer te leven?
Dan kunnen ze deze opdracht zelfstandig (alleen of in duo’s) afwerken.
Achteraf worden de vragen klassikaal besproken.
Anders is het beter om de oefening klassikaal aan te pakken. In een klasgesprek wordt besproken in welke zin er sprake is van duurzaamheid/besparingen.

Opdracht B.
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A. Zuiniger leven dankzij domotica
Hier volgen enkele voorbeelden van wat een domoticasysteem kan doen. In elk voorbeeld helpt
domotica om te besparen. Leg uit hoe.
1.

Het domoticasysteem kan vaststellen of er in de kamer iemand aanwezig is. Als er niemand
aanwezig is, wordt de verwarming automatisch lager gezet.

Minder verwarmingskosten.
Bijkomende uitleg: Vaak vergeten we de verwarming lager te zetten als we een kamer verlaten.
Dankzij domotica wordt de verwarming automatisch wat lager gezet als de kamer leeg is.
2.

Het domoticasysteem stelt vast dat iemand de kamer binnenkomt. Dan wordt het licht automatisch aangeknipt. Als die persoon later de kamer weer verlaat, gaat enkele tellen later het licht
weer uit.

Minder elektriciteitsverbruik.
Bijkomende uitleg: Een kamer hoeft alleen verlicht te worden als er iemand aanwezig is. Anders
wordt er nodeloos elektriciteit verkwist.
3.

Als een venster geopend wordt, registreert het domoticasysteem dat. Automatisch wordt de
verwarming uitgeschakeld.

Minder verwarmingskosten.
Bijkomende uitleg: Als het raam openstaat, gaat de warmte van de radiator verloren. Slecht voor het
milieu omdat er meer energie wordt verbruikt en bovendien slecht voor de portemonnee.
4.

Op zonnige dagen gaan de zonneschermen automatisch dicht als de temperatuur te hoog
wordt. Maar als het niet te warm wordt in huis, blijven de zonneschermen open. Dan kan de zon
het huis lekker opwarmen en is er nauwelijks of geen bijkomende verwarming nodig.

Minder elektriciteitsverbruik omdat de airconditioning (bijna) niet hoeft te werken.
Minder verwarmingskosten omdat het huis kan proﬁteren van de natuurlijke warmte.
Bijkomende uitleg: Als het op zonnige dagen te warm wordt in huis, schakelen we al snel de
airconditioning in. Maar die verbruikt veel elektriciteit. Beter is het om de zon buiten te houden. Een
domoticasysteem kan dat automatisch doen. In de lente of de herfst laten we de zon liever binnen,
omdat de zonnewarmte gebruikt kan worden om het huis op te warmen.
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5.

In het weekend en ’s nachts kost elektriciteit vaak minder. Het domoticasysteem ‘weet’ wanneer
het lagere tarief begint en schakelt pas dan de vaatwasser, de droogkast of de wasmachine in.

Minder elektriciteitsverbruik.
Bijkomende uitleg: ’s Nachts kost elektriciteit minder. Maar ’s nachts slaap je en ga je natuurlijk de
vaatwasser en andere huishoudtoestellen niet inschakelen. Een domoticasysteem kan dat automatisch voor jou doen. Natuurlijk moet je wel ’s avonds de wasmachine, droogkast of vaatwasser
vullen.
6.

Normaal gezien springt de verwarming om vijf uur ’s avonds aan. Een halfuurtje later, om
halfzes, kom je thuis van je werk. In die tijd is je huis al een beetje opgewarmd. Maar vanavond
ga je na het werk eerst nog naar de supermarkt. Je zult dus pas rond halfzeven thuiskomen. Om
halfvijf neem je je gsm of iPad. Daarmee kun je ‘instructies’ geven aan het domoticasysteem. Je
instructie voor vandaag is: “De verwarming pas inschakelen om zes uur.”

Minder verwarmingskosten.
Bijkomende uitleg: Domoticasystemen werken automatisch, maar je kunt ook ‘instructies’
doorsturen. Als de verwarming bijvoorbeeld pas later moet worden aangezet, omdat je later
thuiskomt, kan dat handig zijn. Tegenwoordig bestaan er systemen die je van op afstand kunt
regelen met je gsm.
7.

Het domoticasysteem laat de rolluiken automatisch zakken als het schemert.

Minder verwarmingskosten.
Bijkomende uitleg: Een rolluik houdt de koude buiten. Als het schemert, laat het domoticasysteem
het rolluik automatisch zakken.
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B. Op zoek naar de domotica-vakman of -vakvrouw
Om minder energie en stroom te verbruiken, beslissen je ouders om bij de verbouwingen domotica te
laten installeren. Welke vakman/vakvrouw kan dit in orde brengen?
❏ de metselaar
de elektricien
❏ de verwarmingstechnicus
❏ de loodgieter
❏ een vakman is niet nodig; als je handig bent, doe je dat toch gewoon zelf
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Inhoud en doel
van de opdracht

•
•

De leerlingen houden een inspectieronde bij hen thuis en gaan voor 30
situaties na of er al dan niet voldoende duurzaam met elektriciteit wordt
omgesprongen.
De leerlingen zetten een kruisje in de passende kolom en maken onderaan het
totaal.
betekent: “Zo doen we het! We springen in deze 		
		
situatie duurzaam en zuinig met 		
		
elektriciteit om.”

betekent: “Zo doen we het nu (nog) niet. We kunnen
			 deze situatie nog verbeteren.”

•

Voor minstens 10 van de 30 situaties kleven de leerlingen een stickertje op het
toestel waarover het gaat. Zo kan deze oefening ook leven bij de leerlingen
thuis (en zelfs bij hun huisgenoten).
Opmerking: Gebruik hiervoor de bijgeleverde stickervellen. In een klas tot 21
leerlingen kunt u 20 stickertjes (1 strookje) per leerling meegeven.
In grotere klassen ontvangen de leerlingen minder stickertjes
(verminder eventueel het aantal situaties waarvoor ze stickers
moeten kleven).
De stickertjes kunnen gemakkelijk worden verwijderd, er blijft
gegarandeerd geen lijm achter.

•

Door deze oefening worden de leerlingen zich bewust van manieren om
duurzaamheid ook in hun eigen leefwereld te realiseren.
36

Aanpak •

•
•
•

Het huiswerk kan op verschillende manieren worden toegepast:
• als afsluitende huistaak nadat u een of meer van de 4 hoofdstukken
(gedeeltelijk of helemaal) hebt behandeld
• als taak bij een andere lessenreeks over duurzaamheid
• als opstapoefening bij lessen over duurzaam en zuinig
elektriciteitsgebruik.
Het huiswerkblad bevat heel wat instructies voor de leerlingen. Neem deze
vooraf met de leerlingen door.
Geef elke leerling enkele repen stickertjes mee. De leerlingen beslissen zelf
voor welke situaties ze de stickertjes gebruiken.
Achteraf bespreekt u het huiswerk klassikaal. Daarbij mag niet de nadruk
liggen op de score (dus veel
of
) van de leerlingen, maar wel op de
bewustwording. Bij eventuele quotering krijgt iedereen die de oefening
gemaakt heeft, een tien, ongeacht de behaalde score.

Tips:

Laat de leerlingen naar aanleiding van deze taak een actieplan opmaken;
daarin bepalen ze welke maatregelen zij of hun ouders op korte termijn
zullen nemen voor milieubewust elektriciteitsverbruik.
Geef deze opdracht na enkele weken opnieuw. De leerlingen die nu
een hogere score halen (meer positieve stickertjes dus), hebben actief
gewerkt rond duurzaam elektriciteitsverbruik!

/ik begin era

an

Ik begin eraan
Wordt er bij jou
thuis duurzaam
en zuinig met
Check het aan
elektriciteit om
de hand van de
gesprongen?
volgende 30 situ
aties.

Zo pak je het aan
Kruis naast elke situatie
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•
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Ik weet heel
wat dingen nie
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aan hoe het bij jullie thuis

Een kruisje in de
-kolom betekent: Zo doen
we het nu (nog) niet. We
kunnen deze situatie nog
verbeteren.
Voor minstens <xx> situa
ties kleef je ook nog een
stickertje op het toest
waarover de situatie gaat
el
.

Bijvoorbeeld: voor een
situatie zet je een kruis
je in de kolom
.
Kleef dan op het toest
el waarover de situatie
gaat (bijvoorbeeld koelk
ast of strijkijzer) een stick
ertje
met
erop. Doe dit in het totaa
l voor minstens <xx> situa
ties.

Da’s heel norma
al.
Stel de vraag
aan papa
of mama of aan
een
oudere broer
of zus.

In sommige situ
aties is het nie
t
eenvoudig om
een stickertje
te
kleven. Bijvoor
beeld: wij geb
ruiken geen eierko
ker. Waar pla
k ik
dan een sticker
tje op?

Goed om te weten:

Je kunt de stickertjes
gemakkelijk weer weghalen.
Er blijven zeker geen stukjes
achter.
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is.

Een kruisje in de
-kolom betekent:
Zo doen we het! We sprin
gen in deze situatie duur
zaam en zuinig met
elektriciteit om.

Bij de koelkast
doen
we sommige
dingen
goed, sommig
e dingen
minder goed.
Welk
stickertje pla
k ik op de
koelkast?

Kleef één plu
s- en één
min-stickertje
. Zo geef
je jezelf een plu
im. En je
wordt eraan her
innerd
dat het nog bet
er kan.
Kleef twee stic
kertjes
bij elk toestel
waar je
het goed én min
der
goed doet.

Je hoeft geen
stickertje te kle
ven als dat nie
kan. Het is voo
t
ral belangrijk
dat je onthou
welke situati
dt in
es je duurzaam
of
minder duurzaam met ele
ktriciteit omspr
ingt. Vul wel alt
de checklist op
ijd
de achterzijd
e in.

/ik begin eraan

n

Ik begin eraa

Checklist

1.

Onze diepvriezer is van klasse A+ of A++.

2.

Onze diepvriezer zit helemaal vol. Op de plekken waar er geen etenswaren zitten, hebben we
truien of doeken gestopt.

3.

Onze diepvriezer staat in een koele ruimte.

4.

We ontdooien onze diepvriezer regelmatig. Geen kans dus dat er zich een ijslaagje vormt.

5.

De temperatuur van onze diepvriezer is ingesteld op exact -18 °C.

6.

Onze koelkast is van klasse A+ of A++.

7.

De temperatuur is onze koelkast is exact 4 °C. (We kunnen dat checken met een speciale
koelkastthermometer.)

8.

Onze koelkast staat niet naast de oven of naast de radiator.

9.

We laten de deur van de koelkast nooit langer openstaan dan nodig.

10.

Een warme schotel laten we eerst afkoelen. Pas dan zetten we ze in de koelkast.

11.

Onze wasmachine is van klasse AA of AAA.

12.

We wassen bijna nooit op 90 °C.

13.

De wasmachine draait alleen maar als de trommel helemaal vol zit.

14.

De was hangen we te drogen op een droogrekje. Een droogkast hebben we niet of we
gebruiken ze bijna nooit.

15.

De strijkplank heeft een reflecterende overtrek.

16.

Onze vaatwasser is van klasse A.

17.

De vaatwasser laten we alleen maar draaien als hij vol zit.

18.

Als de afwas niet te vuil is, gebruiken we het spaarprogramma.

19.

Om eieren te koken gebruiken we een pannetje, geen eierkoker.

20.

Sinaasappels en citroenen persen we met de hand, en niet met een elektrische citruspers.

21.

Om de koffie warm te houden, gebruiken we een thermos. We laten de koffiepot dus niet op de
plaat van het koffiezetapparaat staan.

22.

We hebben stekkerdozen met een aan-uitknop (en gebruiken die knop ook, natuurlijk).

23.

We schakelen de tv altijd helemaal uit; het stand-byknopje brandt dus niet meer.

24.

We trekken de gsm-lader uit het stopcontact als de gsm opgeladen is.

25.

De computer wordt uitgeschakeld als hij enkele uren niet gebruikt wordt.

26.

We gebruiken nergens nog gloeilampen of halogeenlampen, maar spaarlampen, leds en
tl-lampen.

27.

We laten de lichten nergens branden.
Tip: kleef een sticker op de schakelaars.

28.

Als het in de winter koud is, dragen we een extra trui. We gebruiken geen elektrische
bijverwarming om het warm te krijgen.

29.

Op ons dak liggen zonnepanelen.
Tip: Vraag aan papa of mama waar de verdeelkast is en kleef er een sticker op.

30.

We ‘kopen’ groene elektriciteit.
Tip: Vraag aan papa of mama waar de verdeelkast is en kleef er een sticker op.

tOtAAL:
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Ontdek nog meer avonturen van het elektroteam op
www.stroomopwaarts.be > elektroclub.
Mis er zeker de beroepenfilmpjes niet. Daarin volg
je professionele elektriciens terwijl ze volop in actie
zijn. Nog op de website: alle info over de studies en
de toekomstmogelijkheden.

