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Vooraf 
Vanwege Corona werden de lessen van de Escamp University alleen nog online gegeven, wat 
het groepsproces enorm bemoeilijkte, maar we wilden toch graag mee blijven doen aan de 
Challenge. Het hield in dat de leerlingen op zaterdagochtend vanuit huis voor twee uur online 
kwamen om de les te volgen, in plaats van drie uur op locatie. Wij zijn enorm trots op degenen 
die dit al die tijd volhielden, want het was voor ons allemaal de eerste keer dat we op deze 
manier toch door konden gaan en dat is niet altijd probleemloos gegaan. Desondanks bleven 
de meeste leerlingen geduldig en gemotiveerd en deden hun best om toch hun bijdrage te 
kunnen leveren! Het resultaat is daardoor helaas niet een 3D concept, dat bleek echt niet 
mogelijk, maar we hopen dat we met de middelen die wij tot onze beschikking hadden toch 
een leuke bijdrage aan de challenge hebben kunnen leveren. Hieronder ons verslag. 
 
Algemeen 
Om de leerlingen kennis te laten maken zijn we begonnen met het kijken van de Kick Off van 
de Challenge. Het was op sommige momenten best lastig om alles te begrijpen voor onze 
leerlingen, dus we hebben een aantal zaken geprobeerd wat te vereenvoudigen. Ze waren in 
ieder geval enthousiast! We hebben ze wat uitleg gegeven over diverse vormen van duurzame 
energie, gepraat over circulariteit en de ecologische voetafdruk. De lessen daarna hebben we 
aandacht besteed aan uitleg over de stroomkring door ze te laten werken met breadboards 
en led-lampjes op diverse manieren en het maken van een citroenbatterij. Iedere les kwam er 
een van de 17 doelen aan bod en lieten we ze kennismaken met andere toepassingen van 
duurzame energie. Nu dat alles duidelijk was, werd het tijd om aan de echte challenge te 
beginnen. Dit bleek erg lastig, hoe samen te werken zonder elkaar te zien? Vier zaterdagen 
achter elkaar probeerden de leerlingen online elkaar uit te leggen welke ideeën zij hadden om 
vervolgens per team tot één concept te komen. Dit hebben ze kunnen verduidelijken door het 
in het programma Miro te tekenen, een online programma wat we helaas pas in de laatste 
twee lessen hadden ontdekt. 
Bij deze tekening hebben we de leerlingen wat uitleg laten geven in de presentatie. Helaas 
waren toen niet alle leerlingen online aanwezig om diverse redenen en we willen dan ook 
vragen of het mogelijk is om in ieder geval voor team 1 die mogelijkheid nog te krijgen 
wanneer ze hun presentatie mogen laten zien. Bij dit team waren namelijk twee kinderen 
tijdens de opname afwezig. 
We hopen dat u begrip op kunt brengen voor het feit dat we dus geen 3D model hebben 
kunnen maken, de presentatie anders is dan wij zouden willen omdat ook deze online gemaakt 
moest worden, maar u wel ziet hoe de leerlingen met de Challenge bezig zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Yosha, Bilgen en Wanda 
Escamp University Den Haag 
  



Team 1 
Alper, Nako, Noëlle, Hatice, Arda & Taha 
 
Tijdens de brainstorm kwamen er uiteenlopende ideeën naar voren: gebruik maken van de 
warmte van de zon door deze met gebogen spiegels op te vangen en dat over te brengen naar 
binnenruimtes, een ‘tank’station voor elektrische auto’s, de apparaten van een sportschool als 
energiebron gebruiken, iets met hergebruiken van oude fietswielen, iets met de trillingen in 
de weg zoals de ‘danstegels’ waarmee energie opgewekt kan worden.  
 
Er werd besloten om met het idee van het ombouwen van tank- naar oplaadstations aan de 
slag te gaan. Als deze er zouden zijn, zouden meer mensen elektrische auto’s gaan rijden was 
het idee. Er moest in ieder geval voldoende energie opgewekt worden om dit zo voor elkaar te 
krijgen dat het niet uren zou duren voordat een auto opgeladen was. Hiervoor moeten er 
verschillende energiebronnen zijn, want alleen de zon, of wind zou niet genoeg zijn.  
 
Even kwam het idee naar voren om een sportschool te koppelen aan het tankstation en de 
energie van de bewegingskracht van de sporters om te zetten via de fitnessapparaten naar 
het oplaadstation. (Dit idee zien we niet terug in het eindresultaat wat ons als begeleiders 
wel iets verbaasde, maar wellicht had dit te maken met de afwezigheid van drie teamleden en 
wisseling vd begeleider de laatste les) 
 
Uiteindelijk is er gekozen om een oplaadstation neer te zetten wat opgebouwd is uit 
gerecyclede bouwmaterialen en niet alleen gebruik maakt van zonnepanelen en windmolens, 
maar ook bewegingsenergie omzet uit de trillingen van de weg.  
 
  



Team 2 
Raphael, Shakiela, Yousef, Zakariya, Sarah, Rayan 
 
De ideeën tijdens de brainstorm van team 2 liepen aardig uiteen: water onder een huis door 
laten stromen en daar energie uit opwekken, bewegingskracht van fietsen opslaan, een kubus 
van zonnepanelen om mee te kunnen nemen, een auto met zonnepanelen en een windmolen, een 
scooter op bewegings- en zonne-energie, een auto op waterkracht. 
 
Het kostte team 2 veel moeite om tot een beslissing te komen welk idee verder uitgewerkt 
zou worden, het ontbreken van het fysiek samenkomen en het niet iedere les als team 
compleet zijn, bleek vooral bij deze groep een enorm struikelblok, ieder bleef in eerste 
instantie verder werken aan zijn/haar eigen idee.  
 
Uiteindelijk werd iets met auto’s, eerst elektrisch, toen hebben ze nagedacht over 
zonnepanelen, maar besloten om toch te kiezen voor de auto op waterkracht, want deze 
bestond nog niet. 
Door afwezigheid in voorgaande les van twee teamleden bleek wat onduidelijkheid of het nu 
een auto was die over water reed om zich zo op te laden, of dat het water al in de auto zat. 
Pas op het allerlaatste moment werd dit voor een ieder gelukkig duidelijk (Hierdoor was er te 
weinig tijd over om de exacte werking, hoe in gang brengen, goed uit te werken, maar wij 
wilden ze graag toch ook met de challenge mee laten doen)  
Dit is het concept: 
Deze auto zou volledig gemaakt worden van de onderdelen van oude auto’s. In de auto zit een 
soort reservoir gevuld met water. Dit water stroomt. Door een dynamo wordt deze stroming 
omgezet in energie waardoor de auto kan rijden.  


