
   
 

   

3 innovatieve energieconcepten gaan naar de SMARTCirculair finale 

 Stg. SMARTCirculair 20-21 
 

Energie OntwerpChallenge lesmateriaal voortgezet onderwijs  

 

Inleiding 

Licht speelt een grote rol in allerlei dingen die we dagelijks doen. Hoe lees je een boek in het donker? 
Hoe ziet een piloot waar de landingsbaan is zonder verlichting aan de zijkanten? Niet alleen voor de 
mens, maar ook voor de natuur is licht heel belangrijk. Zonder zonlicht kunnen planten niet groeien 
en dieren delen hun dagen in op basis van de hoeveelheid daglicht.  

In de Energie OntwerpChallenge bouwen jullie in een groep van 5 á 10 leerlingen jullie eigen 
energiesysteem! Bij de keuze van de energiebron kun je denken aan:  

• Wind: windmolen, vliegers, slingers, dak windtube, hybride 
• Zon: zonnepanelen, flexibel ‘zonnematje’ 
• Warmte: zonnecollectoren, aardwarmte 
• Water: watermolen, onderwatervliegers, turbine, waterstof (als energiedrager) 
• Beweging: fietsen, dansen, traplopen, touwtjespringen 
• Biomassa: sloophout, bermgras, poep (ja, er zit energie in poep! Echter vanwege de hygiëne 

raden wij ten zeerste af om met deze optie te experimenteren in de klas.) 

Als inspiratiebron vind je in dit lesmateriaal een mogelijke oplossingsrichting, namelijk een opstelling 
waarbij je met zo min mogelijk stromend water of water wat toch al stroomt (zoals een fontein, 
sloot of beek) voldoende energie opwekt om een ledlamp licht te laten geven. 

Deze uitdaging draagt op geheel eigen wijze een steentje bij aan de energie- en 
klimaatdoelstellingen en de SDG’s (SDG = Sustainable Development Goals). Immers als er volop 
goedkope, toegankelijke energie beschikbaar is voor iedereen, hebben we een groot deel van de 
SDG’s opgelost, waaronder welvaart, educatie, schoon water, voedsel, gezondheid, sanitair en 
circulaire economie. 

Doelstellingen 

In deze uitdaging: 

• Onderzoeken jullie hoe het komt dat een ledlamp licht geeft; 
• Onderzoeken jullie hoe je met stromend water een ledlamp licht kan laten geven; 
• Ontwerpen en maken jullie een oplossing om een ledlamp licht te laten geven door zo 

efficiënt mogelijk gebruik te maken van stromend water. 

Handige materialen 

• Verschillende typen ledlampen om mee te experimenten 
• Voedingsspanning 6V/DC, voedingsstroom 12 mA, fitting E10, lengte 24 mm 
• Elektriciteitskabeltjes draad (met krokodillenklemmen) 
• Materiaal om de opstelling te bouwen die de elektriciteit gaat leveren 
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• Water 
• Weegschaal om te bepalen hoeveel water er wordt gebruikt 

 

Aan de slag met de Energie OntwerpChallenge 

Je kunt de Energie OntwerpChallenge aanpakken aan de hand van de stappen van de ontwerpcyclus. 
Jullie maken kennis met de uitdaging, verkennen en onderzoeken het onderwerp, bedenken 
verschillende oplossingen en experimenteren daarmee, kiezen de beste oplossing, testen het 
ontwerp, verbeteren het ontwerp en presenteren de oplossing. Tijdens het hele proces jullie een 
logboek bij met jullie onderzoeksresultaten, bevindingen, schetsen etc. 

Kennismaking 

• Zoek afbeeldingen en bronnen over energie, elektriciteit, licht en ledlampen. 
• Bespreek de onderstaande sleutelwoorden met elkaar. 
• Bekijk verschillende soorten ledlampen, de batterij en twee elektriciteitsdraadjes en ontdek 

hoe je de ledlamp licht kan laten geven en welke het meeste licht geeft. 
• Bespreek samen hoe je met zo min mogelijk water energie kan opwekken.  

Bronnen 

Duurzame doelen 
• De Sustainable Development Goals 

o Alles wat je moet weten over de SDG's  
o Junior Global Goals 

• Film over de energietransitie Morgenland; Op weg naar nieuwe energie 
 
Waterkracht als energiebron 

• Waterkracht is al eeuwen in gebruik 
• Milieucentraal: Waterkracht 
• OneWorld: Voor- en nadelen van waterkrachtcentrales 

 
Experimenteren 

• Conrad 
o Experimenteerset: Experimenteren met LED’s 
o Duurzame energie bouwpakketten 

• TETEM 
o MAKE-IT toolkit; Circuit buddies 

• Een DIY video ter inspiratie: Elektriciteit opwekken door waterstroom 
• SMARTCirculair Toolkit met veel verschillende inspiratievideo’s 
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Sleutelwoorden 

• Licht heb je nodig om te kunnen zien. Licht bestaat uit zeer kleine deeltjes, namelijk fotonen. 
Voorbeelden van lichtbronnen: de zon, een lamp of een kaars. 

• LED is een afkorting van Licht Emitterende Diode. Het is een miniatuurlamp die relatief veel 
licht geeft t.o.v. de benodigde energie. Ook slijten ledlampen nauwelijks. 

• Energie is nodig om dingen te laten gebeuren. Zonder energie zou een auto niet rijden, een 
trompet geen geluid maken, een kaars niet branden en een ledlamp geen licht geven. 

• Waterkracht is de energie die kan worden opgewekt uit water; dat kan door gebruik te 
maken van hoogteverschillen en/of van stromend water. Het vallende of stromende water 
drijft een turbine aan (bijvoorbeeld een waterrad), die op zijn beurt weer een generator van 
elektriciteit aandrijft. 

• Elektriciteit bestaat in vele vormen, waaronder bliksem en statische elektriciteit. In het 
dagelijks leven bedoelen we met elektriciteit vaak elektrische stroom in een netwerk van 
metalen draden. In deze draden verplaatsen elektronen zich van de plek met een 
elektronenoverschot naar de plek met een elektronentekort. Deze beweging brengt energie 
over om bijvoorbeeld je mobiele telefoon op te laden. 

• Stroomkring: een stroomkring is een elektrische stroom die in een gesloten kring loopt en 
nergens wordt geblokkeerd. In zo’n kring kan een ledlamp zitten. Die gaat licht geven door 
de stroom die erdoor heen loopt. Je kunt de stroom in een stroomkring blokkeren, 
bijvoorbeeld met een schakelaar. Als de schakelaar op “uit” staat, hou je de stroom van 
elektronen tegen en geeft de ledlamp geen licht. 

• Energieomzettingen: een vorm van energie kan worden omgezet in andere vormen van 
energie. Zo zet een windmolenturbine bewegingsenergie van de wind om in mechanische 
energie van een draaiende as en een generator zet deze mechanische energie om in 
elektrische energie. 

Verkennen en onderzoeken 

• Jullie verkennen de onderzoeksvraag (het probleem) en bedenken deelvragen. De volgende 
vragen helpen jullie op gang: 
– Hoe werkt een ledlamp?  
– Hoe kan ik een ledlamp licht laten geven?  
– Hoe kan ik met water elektrische energie maken? 
– Hoe zorgen we dat stromend water door onze opstelling stroomt? 

• Jullie bedenken verschillende oplossingen. In deze oriëntatiefase opperen jullie ideeën, 
proberen deze uit en bespreken de voor- en nadelen. Jullie doen voorspellingen en 
formuleren verwachtingen. Hierbij maken jullie gebruik van de achtergrondinformatie die 
jullie in de introductiefase hebben gevonden. 
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Ontwerpen, maken en testen 

• Het beste idee wordt uitgewerkt voor de Energie OntwerpChallenge. Eerst maken jullie een 
ontwerp (schets) van de opstelling. In jullie ontwerp nemen jullie de resultaten mee uit de 
onderzoekfase. 

• Jullie testen de opstelling en trekken conclusies.  
• Als jullie het nodig vinden verbeteren jullie de opstelling.  

– Soms zijn er kleine aanpassingen nodig. Dat hoort bij ‘Ontwerpen, maken en testen’.  
– Soms zijn er grote aanpassingen nodig. Jullie gaan dan op zoek naar een andere 

oplossing. Begin weer bij ‘Verkennen en onderzoeken’. 
• Herhaal het testen en verbeteren net zo lang tot jullie tevreden zijn. 

Presenteren 

Jullie gaan het eindproduct en het ontwerpproces presenteren. De finale en de beoordeling van de 
jury bestaat uit vier onderdelen: 
 

1. Presentatie aan de jury 
2. Rapport met berekeningen ter verantwoording van de haalbaarheid (constructief en 

financieel) en evt. opschaalbaarheidskansen 
3. Animatie en/of filmpje 
4. 3D presentatie van het prototype  

 
Jullie pitchen in 4 minuten het product aan de regiojury en – indien voorgedragen aan de landelijke 
finale – aan de landelijke vakjury. Tijdens deze pitch moet de jury overtuigd worden dat het idee het 
beste is en een oplossing biedt voor de uitdaging. Na de pitch zal de jury vragen stellen. 
 
De jury let voor de producten op de volgende criteria: 

• Creatief, inventief, vernieuwend 
• Innovatie in techniek en energieopbrengst 
• Bijdrage aan circulariteit 
• Opschaalbaarheid en operationele toepassing 

 
De jury let voor de presentatie en rapportage op de volgende criteria: 

1. Totstandkoming ontwerp en prototype 
2. Verantwoording gekozen materialen of gekozen combinaties 
3. Verantwoording pijlers: innovatie, circulariteit, energieopbrengst, CO2 footprint 
4. Eindresultaat 

 
Voor verdere informatie kun je terecht op Energie OntwerpChallenge VO. 
Dit lesmateriaal is mogelijk gemaakt i.s.m. Stichting Techniekpromotie. 


