
Opdracht week 3



Vorige week hebben jullie de teamrollen en een teamnaam 
bepaald. Jullie weten wie waarin goed is en wat je al weet 
over de verschillende energieonderwerpen.

Vandaag gaan we onderzoeken wat je nog niet weet. De 
inventarisatie van wat je nog wilt weten hebben jullie vorige 
week gedaan dus we kunnen gelijk van start.

Terugblik op de vorige week



OPDRACHT - onderzoek
Vorige week hebben jullie een lijst met vragen gemaakt waar je antwoorden 
op wilt hebben. 

• Verdeel de onderzoeksvragen onder elkaar

• Ga op zoek naar antwoorden op de vragen. Bijvoorbeeld:

• Wat is klimaatneutraal

• Wat is data, waarom is er data en wat kun je ermee?

• Wat is een energiesysteem

• Wat is een sensor

• Waarom is een wasmachine een energievreter

• hoe komt het dat als je met elkaar in een ruimte bent als een 
lokaal, dat het steeds warmer wordt?

Opdracht – informatie bewaren

• Sorteer je lijst met alles wat je weet en gevonden hebt per onderwerp 
met een link naar de webpagina waar je de info hebt gevonden. Je kunt 
hiervoor een Word document gebruiken maar ook bijvoorbeeld een 
powerpoint

OPDRACHT – bespreken en ’plan van aanpak maken’

• Bundel alles en bespreek met elkaar de resultaten.

• Maak een projectplan (zie hiervoor opdracht ‘Plan van Aanpak’

OPDRACHT – wat wil je nog meer weten?

Wil je meer weten van de opdrachtgever? Stel je vraag of vragen aan de 
opdrachtgever door een mail te sturen naar tanja@smartcirculair.com

De opdracht van week 3 Verwacht resultaat van deze week

1. Aanmaken teammap met daarin 

• De powerpoint met de team informatie / naam

• Powerpoint ‘weten en willen weten’

• Powerpoint met onderzoeksresultaten en –bronnen

• Oefenen communicatie skills

• Oefenen onderzoeksvaardigheden



Uitleg
Informatiebronnen

Gebruik onder andere deze onderzoeksbronnen

• Wikipedia

• Internet

• Boeken

• Misschien wil je met de conciërge gaan praten of 

met de leraar techniek / ICT?
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