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Inleiding 

 
 

Voor u liggen de Energielessen die als losse module horen bij het Ontdek Kasteel. Deze energielessen zijn 

bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 om kennis te maken met het thema energie. In deze 

achtergrondinformatie leest u meer over de opzet, het materiaal, de inhoud, de verantwoording en 

achtergrondinformatie. Deze module is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van EPZ. 

 

 

Opzet 

 
 

De lessen van groep 6, 7 en 8 hebben allen globaal dezelfde opzet. Iedere groep start met een of 

meerdere basislessen. In deze basisles(sen) wordt de basis gelegd voor de overige lessen. Het is een les 

om het thema te introduceren en om de noodzakelijke voorkennis te activeren. Indien u in uw reguliere 

methode al aan de doelen uit deze les heeft gewerkt, kunt u deze les overslaan.  

 

Na de basisles(sen) volgen de lessen. Deze lessen bestaan uit zelfstandig door de leerlingen uit te voeren 

activiteiten die door de leraar worden ingeleid en afgesloten met een korte nabespreking.  

 

Deze lessen bevatten ook verdiepingsopdrachten. Dit zijn opdrachten die gebruikt kunnen worden voor 

leerlingen die eerder klaar zijn en voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. 

 

De lessen van groep 6 en 7 sluiten af met extra opdrachten en de lessen van groep 8 sluiten af met 

verdiepingsopdrachten.  

 

Waar mogelijk zijn de lessen opgezet aan de hand van de stappen die horen bij onderzoekend en 

ontwerpend leren. Vooral het voorspellen heeft binnen deze stappen een belangrijke plaats. Dit komt 

waar mogelijk naar voren. Vanuit het Ontdek Kasteel bent u gewend dat de kinderen vooral met hun 

handen werken. In de activiteiten van groep 6 en 7 is dit terug te vinden. Echter de stof voor groep 8 

leent zich hier minder voor. Vandaar dat deze lessen afwijken van de werkwijze die u in het Ontdek 

Kasteel gewend bent 
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Materiaal 

 
 

Het materiaal bestaat uit: 

 Leerkrachtinformatie  

 Werkbladen  

 Antwoordkaarten 

 Verdiepingsopdrachten 

 

Leerkrachtinformatie  

In de leerkrachtinformatie staat per les aangegeven: 

 Lesduur 

 Doel 

 Benodigdheden 

 Gerelateerde woorden 

 Introductie van de activiteit 

 

Werkbladen 

De werkbladen is het materiaal waar de leerlingen mee werken. Hier staan ook de doelen op, zodat 

leerlingen weten wat zij gaan leren en de gerelateerde woorden. En staat aangegeven wat de leerlingen 

nodig hebben. 

 

Antwoordkaarten  

Opdrachten waar een eensluidend antwoord bij gegeven kan worden, zijn voorzien van een 

antwoordkaart. Bij 1 les kunnen dus meerdere antwoordkaarten beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen 

leerlingen alvast een opdracht nakijken, zonder dat ze het antwoord op de volgende vraag al zien.  

 

Verdiepingsopdrachten  

Deze opdrachten kunt u gebruiken voor leerlingen die eerder klaar zijn en voor leerlingen die extra 

uitdaging kunnen gebruiken. Bij deze opdrachten horen soms ook antwoordkaarten als het opdrachten 

betreft met een eensluidend antwoord.  
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Inhoud  

 
 

Groep 6 : Jouw energie & stroomkringen  

 

 Basisles: Energie 

 Les 1: Bouwen van open en gesloten stroomkringen 

 Les 2: Energie Electro-spel maken 

 Les 3: Kan deze stroomkring ook? 

 Les 4: Van batterij naar 220V 

 Extra opdrachten  

 

 

Groep 7: Energie in de nabije omgeving 

 Basisles: Elektriciteit (Statische elektriciteit of Elektrische stroom) 

 Les 1 Stroom in huis  

 Les 2 Achter de schermen 

 Les 3 Wat als het misgaat? 

 Les 4 Energieverbruik 

 Extra opdrachten 

 

Groep 8: Manieren om energie op te wekken en bij jou thuis te krijgen 

 

 Basisles: Inleiding 

 Basisles: Elektriciteit opwekken 

 Basisles: Verschil in energiebronnen 

 Les 1 Energiebronnen 

 Les 2 Van Centrale naar Huis 

 Les 3 Restproducten 

 Les 4 Duurzaamheid 

 Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst 

 Verdiepingsles: Beroepen 

 Verdiepingsles: Uitwisseling  

 Verdiepingsles: Lagerhuis 

 

In de bijlage staat een overzicht van de lessen per groep: titel, lesduur en doelen. 
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Verantwoording 

 
 

De doelen van de Energielessen sluiten aan bij volgende kern- en tussendoelen: 

 

Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals 

licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

Stroom 

 stroom gaat rond in een gesloten circuit 

 sommige materialen geleiden stroom, andere niet  

 elektriciteit kan gevaarlijk zijn voor de mens 

 

 

Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

Energie  

 handmatig, wind, water 

 elektriciteit, hout 

 olie, gas en zon 

 

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren 

en te evalueren. 

Energiebronnen 

 eigen lichaam, wind en water, gas, hout  

 elektriciteit 

 batterij, zonnecel  

 magnetisme 
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Koppeling met bedrijfsleven 

 
 

Bedrijf+School 

 

Op Bedrijf+School – initiatief van Huis van de Techniek (voorheen Technocentrum Zeeland) -  vindt u 

als leerkracht van een Zeeuwse basisschool bedrijven en organisaties die gastlessen en 

bedrijfsbezoeken voor u willen verzorgen op technisch gebied. De bedrijfsgegevens staan online, er 

zijn 300 bedrijven die deelnemer zijn (peildatum 2016).U kunt deze bedrijven rechtstreeks 

benaderen en in onderling overleg een bedrijfsbezoek of gastles plannen. Voor de bedrijfsbezoeken 

kunt u voor het vervoer gebruik maken van de Techniekbus. Deze is te reserveren via de site. 

www.bedrijfplusschool.eu 

 

 

Techniek Ambassadeurs 

 

Techniek Ambassadeurs Bedrijf+School zijn MBO of HBO technici, werkzaam bij een van de 

deelnemers van Bedrijf+School. De Ambassadeurs zijn opleid door Technocentrum Zeeland. 

Inmiddels zijn er ruim 80 Techniek Ambassadeurs (peildatum 2016). Vanuit hun bedrijf worden ze 

ingezet om Zeeuwse jongeren middels onder andere gastlessen en bedrijfsbezoeken te 

enthousiastmeren en inspireren om een technische richting te kiezen. Ze kunnen iets vertellen over 

hun bedrijf/beroep en ze doen tijdens een gastles of een bedrijfsbezoek een doe-activiteit met de 

leerlingen. Bij een bedrijfsbezoek wordt er ook een rondleiding gegeven. De exacte inhoud van de 

gastles of het bedrijfsbezoek wordt in overleg met de leerkracht bepaald. 

 

De Techniek Ambassadeurs kunnen rechtstreeks benaderd worden via de site van Bedrijf+School.  

Hun gegevens zijn te vinden op 

www.techniekambassadeurszeeland.nl 

 

Voor een impressie van de doe-activiteiten van de 

Techniek Ambassadeurs, bekijk het filmpje 

https://vimeo.com/33771809 

 

 

 
  

http://www.bedrijfplusschool.eul/
http://www.techniekambassadeurszeeland./
https://vimeo.com/33771809
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Excursie naar EPZ 

 

EPZ organiseert basisschoolexcursies speciaal voor groepen 7 en 8. U kunt met uw klas een bezoek 

brengen aan het bezoekerscentrum van EPZ waar de leerlingen zelf op ontdekkingsreis gaan door de 

wereld van energie. Door de ‘Minister van Energie speurtocht’ leren zij spelenderwijs meer over de 

verschillende manieren van energieopwekking, veiligheid en werken in de techniek. EPZ is 

aangesloten bij Bedrijf + School, daarom is vervoer naar het bezoekerscentrum gratis.   

 

Voor meer informatie en een aanmeldformulier kijkt u op www.epz.nl/bezoekepz. 

 

 

Techniekclip “de Muziek van Techniek” 

 

Technocentrum Zeeland heeft een Techniekclip laten maken, om jongeren op een eigentijdse 

manier te laten kennismaken met verschillende beroepen in de techniek. Tien Zeeuwse bedrijven 

en organisaties werkten mee aan de realisatie ervan. Evenveel technische beroepen passeren de 

revue: systeembeheerder, technisch tekenaar, uitvoerder, analist, interieurontwerper, 

automonteur, lasser, logistiek planner, techniek docent en stralingscontroleur.   

 

U kunt de clip bekijken op  

https://vimeo.com/34554611 
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http://www.epz.nl/bezoekepz
https://vimeo.com/34554611
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Groep 6 

 
 

Basisles Energie 

Lesduur : 25 minuten 

Doel: 

De leerlingen 

 weten dat je energie nodig hebt om te kunnen spelen en werken. 

 weten dat je energie uit eten haalt. 

 kunnen berekeningen maken over energie. 

 kunnen verbanden leggen tussen stroom in huis en energie rond hen. 

 

Les 1 Bouwen van open en gesloten stroomkringen 

Lesduur: 30 minuten  

Doel: 

De leerlingen  

 kunnen verschillende stroomkringen maken. 

 kunnen verschillende stroomkringen voorspellen. 

 

Les 2 Energie Electro-spel maken 

Lesduur: 45 minuten 

Doel: 

De leerlingen kunnen hun kennis over stroomkringen omzetten in het bouwen van een electro-spel. 

 

Les 3 Kan deze stroomkring ook? 

Lesduur: 30 minuten 

Doel: 

De leerlingen  

 weten het verschil tussen parallel en serieschakeling. 

 kunnen het geleid vermogen van materialen testen. 

 kunnen het geleid vermogen testen door verschillend materiaal in een eigen stroomkring te 

gebruiken. 

 

Les 4 Van batterij naar 220V 

Lesduur: 40 minuten  

Doel:  

De leerlingen krijgen inzicht in omzetting van energie in apparaten uit hun dagelijkse omgeving. 

 

Extra opdrachten 

Lesduur: 90 minuten 

Doel:  

De leerlingen 

 kunnen een elektrisch circuit maken dat goed werkt. 

 Kunnen met verschillende materialen (hout, metaal) en gereedschappen (zaag, boor)een 

bouwwerk maken. 
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Groep 7 

 
 

Basisles Elektriciteit 

Lesduur: 30 of 55 minuten 

Doel:  

De voorkennis van de leerlingen over elektriciteit wordt geactiveerd: De leerlingen kunnen 

uitleggen hoe een stroomkring werkt en wat statische elektriciteit is. 

 

Les 1 Stroom in huis 

Lesduur: 45 minuten 

Doel:  

De leerlingen 

 ontdekken en beschrijven de werking van een stekker en stopcontact. 

 kunnen het gebruik van diverse kleuren stroomdraden verklaren 

 

Les 2 Achter de schermen 

Lesduur: 45 minuten 

Doel: 

De leerlingen 

 kennen de functie en toepassing van de kleuren van stroomdraden. 

 kunnen eenvoudige werkzaamheden met het gereedschap een elektricien uitvoeren.  

 

Les 3 Wat als het misgaat 

Lesduur: 50 minuten 

Doel: 

De leerlingen weten waarom er voorzichtig moet worden omgegaan met elektrische stroom. 

 

Les 4 energieverbruik 

Lesduur: 60 minuten 

Doel: 

De leerlingen  

 weten hoe stroom gebruikt wordt. 

 weten hoe stroomgebruik kan worden afgelezen en beperkt. 

 

Extra opdrachten  

Lesduur: 55 minuten 

Doel: 

De leerlingen passen het geleerde over stroomkringen toe in praktische opdracht.  
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Groep 8 

 
 

Basisles: Inleiding 

Lesduur: 25 minuten (klassikaal of zelfstandig) 

Doel: 

De leerlingen 

 weten met welk onderwerp ze deze periode aan de slag gaan. 

 hebben mogelijk eigen onderzoeksvragen geformuleerd. 

 

Basisles: Elektriciteit opwekken 

Lesduur: 35 tot 40 minuten (klassikaal of zelfstandig) 

Doel:  

Leerlingen  

 weten wat een elektriciteitscentrale is. 

 weten wat fossiele brandstoffen zijn. 

 weten waarom energie opwekken met fossiele brandstoffen eindig is. 

 kennen het verschil tussen elektriciteitscentrales die elektriciteit maken vanuit stoom en 

centrales die op een andere manier elektriciteit opwekken.  

 

Basisles: Verschil in energiebronnen 

Lesduur: 35 minuten (klassikaal) of 30 minuten (zelfstandig) 

Doel: 

De leerlingen weten dat er verschillende manieren zijn om elektriciteit op te wekken.  

 

Les 1 Energiebronnen 

Lesduur: 50 minuten (zelfstandig) 

Doel: 

De leerlingen 

 weten hoe elektriciteit wordt opgewekt in een van de elektriciteitscentrales. 

 kunnen de informatie uit de instructiekaart omzetten in een infokaart voor de klasgenoten. 

 

Les 2 Van Centrale naar Huis 

Lesduur: 50 minuten (Zelfstandig) 

Doel 

De leerlingen 

 weten hoe energie bij hen thuis komt. 

 weten dat energie boven- en ondergronds getransporteerd wordt. 

 weten wat hoogspanning is en wat een hoogspanningsmast is. 

 

Les 3 Restproducten 

Lesduur: 20 minuten (zelfstandig) 

Doel:  

De leerlingen weten wat restproducten zijn en welke restproducten horen bij verschillende 

manieren van energie opwekken.  
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Les 4 Duurzaamheid 

Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) 

Doel: 

De leerlingen 

 weten wat de gevolgen zijn van energieverbruik. 

 weten wat duurzaamheid is. 

 weten wat groene stroom is. 

 

Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst 

Lesduur: 25 minuten (zelfstandig) 

Doel: 

De leerlingen 

 weten waarom je zuinig met elektriciteit moet zijn. 

 kunnen mogelijkheden bedenken om elektriciteit op te wekken.  

 

Verdiepingsles: Beroepen 

Lesduur: 50 minuten (klassikaal) 

Doel: 

De leerlingen maken kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met energie.  

 

Verdiepingsles: Uitwisseling 

Lesduur: 50 minuten (klassikaal) 

Doel: 

De leerlingen leren over de energiebronnen waar de klasgenoten zich in verdiept hebben.  

 

Verdiepingsles: Lagerhuis 

Lesduur: 2 x 50 minuten (voorbereiding en uitvoering) 

Doel:  

De leerlingen  

 kunnen argumenten gebruiken om een stelling te onderbouwen.  

 kunnen hun stelling over energie mondeling verdedigen tegenover medeleerlingen met een 

(opgelegde) andere mening. 

 

  

 

 

 

 

 

 


