
D
DUURZAME ENERGIE
Deel: 1-2-3

© MK Publishing 
Da Vincilaan 11, 6716 WC Ede
e-mail: info@mkpublishing.nl
www.mkpublishing.nl

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken

 



 

D&P-TOTAAL DUURZAME ENERGIE (PM4) DEEL 1 

3 

INHOUD 

 

INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 4 

ORIËNTATIE OP HET BEGRIP DUURZAAMHEID ........................................................................................................... 4 

DUURZAAMHEID ............................................................................................................................................................. 7 

DUURZAME ENERGIE .................................................................................................................................................. 7 

SOORTEN ALTERNATIEVE ENERGIE ............................................................................................................................... 11 

ALTERNATIEVE ENERGIE ........................................................................................................................................... 11 

PRAKTIJKOPDRACHT 1: ENERGIE DOOR WATERKRACHT .......................................................................................... 17 

BIOMASSA ................................................................................................................................................................. 18 

PRAKTIJKOPDRACHT 2: GAS OPWEKKEN .................................................................................................................. 21 

PRAKTIJKOPDRACHT 3: ONDERZOEK ........................................................................................................................ 25 

ZONNEPANELEN ............................................................................................................................................................ 26 

ZONNE-ENERGIE ....................................................................................................................................................... 26 

PRAKTIJKOPDRACHT 4: ZONNEPANELEN BEREKENEN .............................................................................................. 31 

DE OPBRENGST VAN PANELEN ................................................................................................................................. 33 

PRAKTIJKOPDRACHT 5: OPBRENGST BEREKENEN ..................................................................................................... 35 

EEN WEBSITE, ER KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN ............................................................................................................. 41 

WERELDWIJD CONTACT ............................................................................................................................................ 41 

WERELDWIJD GEZIEN WORDEN................................................................................................................................ 44 

KEUZES MAKEN BIJ HET BOUWEN VAN EEN WEBSITE .............................................................................................. 45 

EINDOPDRACHT: HET MAKEN VAN EEN WEBSITE ........................................................................................................ 47 

ALGEMENE INSTRUCTIE ............................................................................................................................................ 47 

DE OPDRACHT ........................................................................................................................................................... 49 

INSTRUCTIEFILM MAKEN .............................................................................................................................................. 52 

CAMERA KLAAR? ACTIE! ........................................................................................................................................... 52 

EINDEVALUATIE ............................................................................................................................................................ 60 

BEGRIJPEN WAT JE DOET .......................................................................................................................................... 60 

 

 



 

D&P-TOTAAL DUURZAME ENERGIE (PM4) DEEL 1 

5 

 

Wat ga je leren? In deze module Duurzame energie leer je wat duurzaamheid 

inhoudt. Als je dit keuzevak hebt afgerond, kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

• Je kunt een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en 

noodzaak van duurzame energietechnieken en de 

uitkomsten presenteren. 

• Je kunt een advies geven over pv-panelen (berekeningen en 

tekeningen). 

• Je kunt een zonneboiler aansluiten op een sanitaire 

installatie. 

• Je kunt metingen uitvoeren met behulp van een 

infraroodcamera en op basis hiervan advies geven. 

 

 
Je leert hoe een zonneboiler werkt 
 

 
Je leert werken met een infraroodcamera 

(Bron: FLIR Systems, Inc.) 
 

 
Je leert hoeveel zonnepanelen je nodig hebt 

en hoe je dit berekent  
 

 

 

Wat moet je weten en kunnen?   Het is de eerste keer dat je werkt met het thema duurzame energie. 

Je hoeft hier geen kennis van te hebben voordat je met deze 

opdracht begint. 

 

Wel kun je alvast eens goed opletten in de kranten, op internet en 

op de televisie. Duurzame initiatieven zijn vaak in het nieuws. 

 

Ook worden er vaak vergaderingen gehouden over duurzaamheid en 

hoe we met ons milieu om moeten gaan. Denk aan de jaarlijkse 

klimaattop. Misschien heb je daar wel over gehoord. Grote 

wereldleiders komen hier bij elkaar om afspraken te maken hoe we 

de komende jaren met onze aardbol om moeten gaan. 
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Als je een spanning aanbrengt op twee polen 

van een gelijkspanningsbron, splitst het water 

in waterstof (H2) en zuurstof (O2) 
 

Het afval dat vrijkomt bij deze vorm van energieopwekking is alleen 

maar water. Als we dus een brandstofcel zouden kunnen inbouwen 

in een auto zouden we in plaats van CO2 water als afval hebben. Dat 

is natuurlijk veel beter voor het milieu. Er zijn auto’s die op waterstof 

rijden. 

 

De waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht 
omgezet in water (H2O). Daarbij wordt elektriciteit geproduceerd die 
de elektromotor aandrijft. 
 

Een auto op waterstof kan ongeveer 500 tot 600 km rijden voordat 

hij weer moet worden opgeladen, dat is een nadeel. In Nederland 

zijn er op dit moment nog niet veel laadstations voor deze manier 

van rijden. Er wordt in Nederland meer ingezet op het rijden met 

elektrische auto’s. 

 

Een tweede nadeel is dat het rijden op waterstof veel ruimte vraagt 

in de auto. Om deze afstanden te kunnen rijden moet een grote tank 

voor de opslag van waterstof worden ingebouwd in de auto. 

 

 
Hyundai ix35 Fuel Cell Electric rijdt op 

waterstof  

(Bron: Spielvogel [CC BY-SA 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/ 

by-sa/4.0/deed.nl)]) 
 

 
Een waterstoftank neemt veel ruimte in 

beslag in de auto 

(Bron: Claus Ableiter [CCBY-SA 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/ 

by- sa/4.0/deed.nl)]) 

 

 

  

Informatie over 

rijden op waterstof in 

Nederland 

Filmpje over 

verbranden 

methaangas 
 

Een meer bekende manier om waterstof te verkrijgen is door 

elektrolyse van water. Hiervoor is dus stroom nodig. Waterstof 

ontstaat door stroom toe te voegen aan water zodat de elektrische 

stroom water scheidt in waterstof en zuurstof. 
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ZONNEPANELEN 

ZONNE-ENERGIE 
 

Zonne-energie In het vorige hoofdstuk heb je heel veel geleerd over soorten 

alternatieve energie en hoe je deze energie kunt 'vangen' en 

gebruiken. Zeker het opvangen van zonlicht om het in stroom te 

veranderen is populair bij bedrijven maar ook bij particulieren.  

 

Je weet al aardig wat over de werking van zonnepanelen. Een 

zonnepaneel bevat heel veel pv-cellen, die ervoor zorgen dat 

zonlicht wordt omgezet naar stroom. De uitstoot van CO2 is veel 

kleiner bij zonnepanelen. Zodra de kosten van de zonnepanelen 

weer zijn terug verdiend, is het niet alleen beter voor de wereld, 

maar scheelt het ook nog eens op de energiekosten!  

 

Jij gaat nu zelf leren hoe je moet berekenen hoeveel zonnepalen je 

nodig hebt en hoe je ze moet plaatsen.  

 
Pv-panelen plaatsen 

 

 

 

Geschiedenis In 1839 is Antoine-César Becquerel al begonnen met het opwekken 

van elektriciteit met behulp van licht. Hij experimenteerde met een 

elektrode (een geleider). In het bijzijn van licht bleek de elektrode 

energie op te wekken. 

 

Vijftig jaar later ontwierp Charles Fritts de eerste echte zonnecel. 

Deze zonnecel had een rendement van 1%. 

 

Rendement betekent dat de opbrengst groter is dan de kosten. 1% is 

geen groot verschil en dus geen grote opbrengst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antoine-César Becquerel 
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Zonne-energie: zo werkt het Hoe werkt een zonnepaneel precies? Hoe kun je van zonlicht 

elektriciteit maken? 

 

Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Om precies te zijn, in 

gelijkstroom. Om dat te begrijpen, moet je eerst iets weten over de 

werking van elektronen. 

 

Elektronen zijn negatief geladen deeltjes. Ze kunnen vast zitten in 

een atoom of los bewegen. 

 

Bijna alle zonnecellen hebben twee dunne laagjes silicium. Door een 

klein beetje van een element toe te voegen aan het silicium, 

ontstaat de situatie dat de ene laag te veel elektronen heeft en de 

andere juist te weinig. De elektronen willen heel graag van de laag 

met het overschot bewegen naar de laag met het tekort. Maar ze 

hebben hier niet genoeg energie voor. 

 

Het zonlicht, dat op de panelen schijnt, zorgt voor energie. Door 

deze energie raken de overtollige elektronen los. Deze elektronen 

bewegen dan naar de silicium laag met een tekort aan elektronen. 

 

De elektronen worden door elektronische geleiders naar de 

omvormer geleidt. Daar worden de elektronen opgevangen en 

omgezet naar wisselstroom. Die wisselstroom komt vervolgens uit 

het stopcontact. 

 

 

 
Een model van een atoom. De blauwe 

bolletjes zijn elektronen 

 

 
De zon zorgt ervoor dat de elektronen los raken 

en gaan bewegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een positieve silicium laag en een negatieve 

silicium laag. De elektronen gaan van de ene 

naar de andere laag  

 

Hierna volgen wat vragen over wat je tot nu toe hebt geleerd. 

Bekijk ook de afbeelding hierna waarin je ziet hoe zonne-energie 

eigenlijk werkt. 
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PRAKTIJKOPDRACHT 4: ZONNEPANELEN BEREKENEN 
 

Hoeveel panelen heb je nodig? Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen. Het 

paneel zet zonlicht om in elektriciteit. Hoe meer zonnepanelen je 

hebt, hoe meer stroom je op kunt wekken. Je leert nu hoeveel 

panelen er nodig zijn, om je eigen huis volledig van stroom te 

kunnen voorzien. 

 

 

In de zomermaanden is er meer opbrengst 

dan in de wintermaanden 

 

Om dit uit te kunnen rekenen moet je eerst weten hoe het 

vermogen tot stand komt dat een zonnepaneel oplevert. Er zijn 

verschillende soorten panelen met verschillende opbrengsten. Een 

gangbare opbrengst voor een paneel is 260 Wp. 

 

Wp staat voor wattpiek. Dit is het maximale piekvermogen dat een 

paneel opwekt onder standaard condities in een laboratorium 

(optimale instraling en een temperatuur van 25 graden). 

 

Om een goede berekening te kunnen maken ga je uit van de 

volgende regel: de opbrengst van de panelen is 90% van de 

capaciteit van het systeem in wattpiek. 

 

Dus stel, je hebt tien panelen. Dan reken je de opbrengst van de 

panelen als volgt uit: 

• Het aantal panelen is 10. 

• De opbrengst per paneel is 260. 

• De totale opbrengst is 2.600. 

 

90% van de totale opbrengst is 2.340 kWh. 

 

 
90% van de opbrengst in wattpiek van de 

panelen, is de opbrengst in kWh 

 

 
Wp (wattpiek) kun je omrekenen naar kWh 

 

 

Berekening panelen Nu kun je voor jouw hobby- of sportclub een berekening maken. 

Vraag bij jouw club wat het energieverbruik is per jaar. Ben jij geen 

lid van een club? Neem dan in overleg met je docent een gemiddeld 

gebruik van 3.400 kWh per jaar.  

 

 

 

 

Vul de tabel in. 

 


