
Wat is energie? 

Energie is de kracht die alles in ons universum in beweging houdt. De oude Grieken noemden 
het ook wel ‘werkzame kracht’. Energie komt uit verschillende bronnen en heeft verschillende 
vormen. De ene vorm kan vaak worden omgezet in een andere vorm van energie: zo kan 
elektriciteit worden omgezet in licht. 

Energiebronnen      energie is afkomstig van de volgende bronnen: zon, wind, water, 
spierkracht, kernreactie en brandstoffen.

Brandstoffen    brandstoffen zijn bijvoorbeeld hout en voedsel, maar ook fossiele 
brandstoffen als steenkool, aardgas, aardolie en turf.

Fossiele brandstoffen  brandstoffen die uit de resten van gefossiliseerde planten en dieren 
zijn ontstaan. Het winnen en gebruiken van deze brandstoffen is 
vervuilend voor de aarde en ze raken in snel tempo op. We noemen 
het ook wel niet-hernieuwbare energie.

Energievormen    energiebronnen leveren energie in de volgende vormen: warmte, 
licht, beweging, koeling, magnetisme en elektriciteit. Verschillende 
energievormen kunnen omgezet worden in andere vormen van 
energie.

Goed dat je met je groep aan de slag gaat met energie! Codename: Energy is geschikt als 
spannend en leerzaam uitstapje, als ideale start of juist als daverend slotakkoord van een 
lessenserie over energie en duurzaamheid. Met een goede voorbereiding haal je het maximale 
uit het bezoek aan het Drents Museum. In dit blad met informatie voor de leerkracht vind je 
allerlei tips om een boeiende lessenserie over energie te maken. 

Door Codename: Energy worden leerlingen zich bewust van het belang van duurzaamheid.  
Dat gebeurt met een positieve insteek. De boodschap is namelijk dat leerlingen zelf invloed 
hebben op hoe onze planeet er in de toekomst uit zal zien. 

Informatie voor de leerkracht

WAT IS ENERGIE?



Filmpjes met extra uitleg

Groep 5/6:
•   Wat is energie? (01:12 min)   

Groep 7/8:
•   Energie en energiebronnen (07:21 min)

•   Schadelijke gevolgen van fossiele 
brandstoffen (01:40 min) 

•   Zonne-energie (14:45 min) 

•   Klimaatverandering (04:21 min)

•   Het broeikaseffect (01:34 min) 

•   Windenergie of zonne-energie in Drenthe 
(03:30 min)

Meer weten over fossiele brandstoffen uit Drenthe?

Turf:
•   Originele beelden van de turfwinning in de jaren ’20 bij Nieuw-Amsterdam (04:05 min) 

Aardolie:
•   Polygoonjournaal uit 1976 over het ontstaan van een ‘stoomspuiter’ in een oliepomp  

bij Schoonebeek (02:57 min)

•   Documentaire over de ‘stoomspuiter’ bij Schoonebeek, 1976 (10:31 min)

•   Heropening van het olieveld bij Schoonebeek (10:30 min) 
 

•   Andere Tijden-aflevering over hoe het vinden van olie Schoonebeek veranderde (29:37 min) 

•   Informatiekranten over aardolie en aardgas, voor spreekbeurten en werkstukken

•  Nederland als olie- en gascentrum van West-Europa

Aardgas:
•   Eerste aardgasveld in Drenthe, bij Coevorden   

•   Polygoonjournaal uit 1948 over het boren naar aardgas bij Coevorden (01:09 min) 

•  Aardgas in de klas (alles over aardgas)

Boortoren

Turfwinning

http://www.youtube.com/watch?v=V4zVzQRsOxA 
http://www.youtube.com/watch?v=NZKh0tGxa_A 
http://www.jeugdjournaal.nl/artikel/717392-we-maken-de-aarde-kapot.html
http://www.jeugdjournaal.nl/artikel/717392-we-maken-de-aarde-kapot.html
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3066/Zonne-energie
http://www.youtube.com/watch?v=kYcm3GRXKfA 
http://www.schooltv.nl/video/het-broeikaseffect-de-aarde-warmt-op/
http://www.youtube.com/watch?v=3n0G1z6qwGE 
http://www.youtube.com/watch?v=3n0G1z6qwGE 
http://www.youtube.com/watch?v=hEAEgyAHzL8 
http://www.youtube.com/watch?v=_YIyTbkVMZ8 
http://www.youtube.com/watch?v=_YIyTbkVMZ8 
http://www.youtube.com/watch?v=t_HS-kxLupY 
http://www.youtube.com/watch?v=DwNx3Up7eDU
https://anderetijden.nl/aflevering/692/Lang-leve-de-NAM
http://www.nam.nl/algemeen/mediatheek-en-downloads/schoolkranten.html
 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederland-het-olie-en-gascentrum-van-west-europa
https://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/coevorden/60407/eerste-aardgas-komt-toch-echt-uit-coevorden-monumentje-240.html
http://www.youtube.com/watch?v=Jt68p_qnGvU&index=7&list=PL5X5Uv5arwuPMaKd8iq-w3v-rI2XW8mzU 
http://aardgasindeklas.nl/nieuwsvandenam/nieuws/#


Codename: Energy geeft op een verassende, eenvoudige en snelle manier inzicht in wat energie is, en 
welke gevolgen ons energiegebruik voor de toekomst heeft. Alles wat je bedenkt en doet op het gebied 
van energie heeft invloed op de wereld. Wat vorige generaties hebben bedacht en gedaan, bepaalt hoe 
wij er nu voor staan. En wat wij doen en bedenken heeft gevolgen voor de mensen na ons. We staan nu 
(weer) op een keuzemoment: van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen. Wat doen 
we? Op speelse en avontuurlijke wijze inspireert Codename: Energy leerlingen om na te denken over de 
gevolgen van ons energiegebruik en over de mogelijkheden voor het gebruik van minder en duurzame 
energie. 

Voor wie is Codename: Energy? 

Codename: Energy is geschikt voor groep 6 tot en met 8 en voor families met kinderen. Codename: Energy is 
van dinsdag tot en met zondag geopend (in schoolvakanties ook op maandag open). Met een museumkaartje 
kan iedereen er in. Voor ouders of grootouders met kinderen van 8 tot en met 14 jaar een leuke en leerzame 
ervaring. Kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang tot het Drents Museum. Wil je met jouw klas het 
onderwijsprogramma van Codename: Energy volgen? Dat kan voor maar € 4,- per leerling.

WAAROM NAAR CODENAME: ENERGY?

Wetenschappers meten energie in joules.  

Een joule geeft je genoeg en
ergie om een appel  

een meter omhoog te tillen. 



Debat in de klas over energie 

Er zijn veel vraagstukken rondom energie en duurzaamheid die zich uitstekend lenen voor debatten. 
Hieronder een aantal suggesties voor debatstellingen en tips om op de juiste de wijze een debat in de 
klas te organiseren.

•   Debatstellingen over het milieu (Groep 5/6)
•    Tips voor een goed debat in de klas
•   Verdedig – of bestrijd – de stelling ‘Landen in Azië en Afrika hebben verhoudingsgewijs lang niet 

zoveel fossiele brandstoffen gebruikt als landen in Europa en Noord Amerika. Daarom hoeven deze 
landen voorlopig hun gebruik van fossiele brandstoffen niet te minderen.’ (Groep 7/8)

•   Verdedig – of bestrijd – de stelling ‘Gaswinning in Groningen moet niet geminderd worden,  
ondanks het risico op meer en zwaardere aardbevingen.’ (Groep 7/8)

 Interviewopdracht

De (over)grootouders van de leerlingen hebben de tijd meegemaakt dat er nog veel minder fossiele 
brandstoffen en elektriciteit werden gebruikt. Ze hebben gezien hoe het gebruik van energie is 
veranderd. 
1.   Verdeel de leerlingen in groepjes en laat ze een van hun grootouders (en wanneer mogelijk hun 

overgrootouders) of een oudere buurvrouw of buurman interviewen over de veranderingen in het 
energiegebruik. 

2.  Laat ze eerst op school een lijst van vragen opstellen en neem deze met hen door. 
3.  Tijdens of na schooltijd nemen ze het interview af in de vorm van een video.
4.   Op school laten de groepjes hun video-interviews aan elkaar zien. Laat de leerlingen op 

overeenkomsten letten. 
5.   Bespreek nadat jullie alle interviews hebben bekeken wat de  overeenkomsten waren en noteer 

ze op het bord. Kijk met de leerlingen of de uitkomsten overeenkomen met wat ze op school over  
energiegebruik hebben geleerd.

6.   Laat de leerlingen in dezelfde groepjes een denkbeeldig interview uitschrijven met dezelfde vragen 
als het vorige interview, maar dan met een van hen zelf. Het interview speelt zich af in de toekomst, 
in 2067. Hoe is in vijftig jaar tijd ons energiegebruik veranderd? De leerlingen bedenken met elkaar 
de antwoorden en ‘spelen’ vervolgens het van tevoren uitgeschreven interview terwijl ze het filmen. 
Laat de leerlingen voor het filmen nadenken over het decor en over de kleding van de geïnterviewde. 
Het is natuurlijk de bedoeling dat het lijkt alsof het interview echt in de ‘toekomst’ is opgenomen.

 ACTIVITEITEN VOOR IN DE KLAS  
(ZOWEL VOOR ALS NA HET BEZOEK)

http://www.debatindeklas.nl/2010/03/29/debatstellingen-over-het-milieu/   
http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/96/discussie-in-de-klas


 WAT LEVERT EEN BEZOEK MET DE KLAS  
AAN CODENAME: ENERGY OP?

Codename: Energy is leuk, maar vooral ook leerzaam! Na een bezoek weten je leerlingen wat energie 
is, hoe energie wordt gebruikt, hoe het gebruik in de toekomst gaat veranderen en welke rol zij zelf 
spelen bij het energievraagstuk. Bij deze bewustwording van hun rol in het voortbestaan van de aarde 
leren ze  begrippen als hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen, duurzaamheid en de 
opwarming van de aarde. 

De inhoud van Codename: Energy sluit naadloos aan op de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de 
wereld’ 39, 42 en 49 en daarmee op de methoden voor natuur & techniek en aardrijkskunde.  
De onderwerpen van deze kerndoelen zijn onder andere: leerlingen leren met zorg om te gaan 
met het milieu, de invloed van de mens op de milieuproblematiek, het klimaat, het broeikaseffect, 
energiebronnen (olie, gas) en energievormen als licht, geluid, elektriciteit en warmte.

 De zon maakt duizenden keer meer energie dan we nodig 

hebben. In de zonnestral
en die per jaar alleen op de 

Amerikaanse autowegen vallen, zit al twee keer zoveel 

energie als in alle, gas, o
lie en kolen die in dezelf

de tijd 

op de hele wereld verbrand worden.

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L39.html
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L42.html
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L49.html


Goede boeken over energie en duurzaamheid voor in de klas

•  Arnold, Nick, Extreme energie, uit de serie ‘Waanzinnig om te weten’ (Kluitman; Alkmaar 2011).
•   Lier, Bas van, Hoeveel papier gaat er in een boom; en andere vragen van kinderen over duurzaam  

(Gottmer; Haarlem 20 12).
•   Morgan, Sally, Energie – Nu en in de toekomst, uit de serie ‘Toekomst Tech’ (Corona; Harmelen 2000). 
•   Raum, E., Aardappelklokken en auto’s op zonne-energie; duurzame en niet-duurzame energie 

(Biblion; Leidschendam 2010).
•   Spilsbury, Richard en Louise Spilsbury, Basisboek Science – Energie  

(Corona/ Ars Scribendi; Etten-Leur 2016).
•  Stringer, J., Energie, uit de serie ‘Aarde & Milieu’ (Corona/Ars Scribendi; Etten-Leur 2006).

Andere interessante locaties bezoeken? 

•  Duurzaamheidscentrum Assen
•  Duurzaamheidscentrum Hibertad in Hardenberg
•  Oliemuseum en Zandstrooiboerderij in Schoonebeek
•  Aardolie en aardgasmuseum in Twist (vlak over de grens in Duitsland)
•  Veenpark en veenmuseum in Barger-Compascuum

In de klas aan de slag met duurzaamheid? 

De onderstaande websites bevatten een hoop ideeën om thuis en op school duurzamer te leven: 
•  Energy Challenges daagt leerlingen uit om hun omgeving duurzamer te maken
•  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
•   Voorbeelden van duurzaamheidprojecten door milieubewuste scholen
•  Energie besparen op school

EN VERDER... 

De oerknal kun je nog steeds op tv zien. De honderden 
kleine lichtpuntjes die je ziet dansen  worden veroorzaakt 
door microgolven die de laatste echo’s (of golven) zijn van  

die gigantische energieuitbarsting. 

Alle weetjes in deze lesbrief komen uit Extreme Energie van Nick Arnold.

http://duurzaamheidscentrumassen.nl/
http://www.hibertad.nl/
http://www.zandstrooiboerderij.nl/site/
http://www.erdoel-erdgas-museum-twist.de/
http://www.veenpark.nl/
https://energychallenges.nl/
http://www.ivn.nl
https://duurzameschool.nl/bo/
http://www.watch-e.nl/energie-besparen-op-school-7-handige-tips/

