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PO 1 WARMTEMETING 

BEWUST OMGAAN MET ENERGIE 
 

Energiebesparing Je gaat voor je eigen huis advies uitbrengen voor energiebesparende 

oplossingen. Hiervoor doe je metingen met een infraroodcamera. Je 

bent in staat om de begrippen koudebruggen en warmteverliezen te 

verklaren. 

 

Als je minder gas en elektriciteit gebruikt, is dat beter voor het 

milieu. Bovendien bespaar je ook geld. 

 

Er zijn verschillende opties om energie te besparen. Sommige zou je 

zelfs meteen al kunnen gebruiken. Andere oplossing zijn 

ingewikkelder en kosten vaak eerst geld. 
 

 Je kunt geld besparen met 

energiebesparende maatregelen 
 

 

 

Verlichting In alle ruimtes in je huis heb je verlichting. Vaak gewone lampen, 

maar ook spotjes of tl-verlichting. De gemakkelijkste manier om 

stroom te besparen is om de verlichting altijd uit te doen als je een 

ruimte verlaat. Dat is een kleine moeite. 

 

Om zeker te weten dat de lampen uit gaan als je een ruimte uitgaat 

(of dat de lampen aan gaan als je een ruimte binnenkomt) kun je een 

bewegingsmelder plaatsen. Deze melder ‘ziet’ als je een ruimte 

binnenloopt en zorgt dat de lamp uit gaat als hij geen beweging 

meer opvangt. 

 
Een bewegingsmelder kun je op het plafond 

plaatsen en inbouwen 

 
 

 

Door ledlampen te plaatsen bespaar je snel 

op je energiekosten 
 

Een andere snelle manier om te besparen in je huis is het vervangen 

van de gewone lampen door ledlampen. Een ledlamp is veel 

energiezuiniger dan een gewone lamp. De investering om zo’n lamp 

te kopen heb je er dus zo weer uit. Een ledlamp is 85% zuiniger dan 

een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een 

halogeenlamp. 

 

Een spaarlamp kun je prima laten zitten. Deze is al energiezuinig. 
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Dakisolatie Bij een schuin dak wordt vaak aan de binnenkant glas- of steenwol 

aangebracht. Een plat dak wordt vaak van buitenaf geïsoleerd. Dit 

gebeurt door isolatieplaten aan te brengen onder de dakbedekking. 

 
Isolatie aan de binnenkant van het dak 
 

  

Vraag 

 9  Hoe isoleer je een plat dak? 

 
 

 

 

Beglazing Ook door je ramen kan de warmte ontsnappen naar buiten 

waardoor je energiekosten hoger zijn. Vooral bij enkel glas verlies je 

veel warmte. 

 

Er zijn verschillende soorten goed isolerende beglazing. Je hebt 

normaal dubbel glas; dit zijn twee glasplaten met een ruimte 

ertussen. Maar er is ook HR++ of Triple glas. De isolatie van deze 

beglazing is nog beter. 

 
De warmte blijft binnen en de kou buiten. De 

zon komt wel lekker naar binnen 
 

  

Vraag 

 10  Welke soort beglazing kun je het beste nemen? 
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Infraroodcamera Het is erg belangrijk dat de warmte in je huis blijft. Het is dus goed 

om te kijken waar je warmte verliest in je huis. Hiervoor is een 

handige camera beschikbaar: de infraroodcamera; ook wel 

warmtebeeldcamera genoemd. 

 

Met een infraroodcamera kun je zien waar er warmteverlies is in je 

woning. Op de foto zie je dat er warmteverlies is aan de onderkant 

van de deur. De deur sluit dus niet goed aan. 

 

 
Onder de deur is het erg warm, hier verlies je 

veel warmte  

(Bron: FLIR Systems, Inc.) 
 

 
 

Een warmtebeeldcamera  

(Bron: FLIR Systems, Inc.) 
 

 

 
Een koudebrug 
 

 

Op plekken met veel warmteverlies, zijn vaak koudebruggen. Een 

koudebrug is een plek waar de kou door de constructie heen naar 

binnen komt. Dit is vaak bij balkons of bij overgangen tussen 

metselwerk en fundering. In de afbeelding zie je met de 

warmtebeeldcamera een mooi voorbeeld van een koudebrug. 

 

 

 
Infraroodcamera op smartphone  

(Bron: FLIR Systems, Inc 
 

Tegenwoordig zijn er ook handige camera’s die je kunt plaatsen op 

je smartphone. Hierdoor kun je snel en gemakkelijk van je eigen 

huis foto’s maken.  
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PRAKTIJK: APP BOUWEN 

 

Algemene instructie Het doel van deze praktijkopdracht is het ontwerpen van een app, 

die je helpt herinneren zuinig om te gaan met energie. 

 

Je hebt in de vorige praktijkopdracht een rapport gemaakt waarin je 

hebt beschreven waar in jouw huis of school warmte lekt. Ook heb je 

veel geleerd over besparingen die je in huis kunt doen.  

 

Zorg dat jouw app minstens drie schermen heeft. Op één scherm 

plaats je de volgende onderwerpen:  

• de warmtebeelden die je hebt gemaakt in PO1; 

• jouw goede voornemens;  

• een dagelijkse check dat je je hebt gehouden aan je goede 

voornemens.  

 

 
Onder de deur is het erg warm, hier verlies je 

veel warmte 

(Bron: FLIR Systems, Inc.) 
 

 

 

Belangrijke begrippen App opbouw 

Een app bestaat uit drie onderdelen: 

• Formulieren: schermen die de gebruiker ziet. 

• Besturingselementen: onderdelen die de gebruiker kan 

beïnvloeden, zoals knoppen (door er op te klikken) en 

invulvelden (door in te vullen). 

• Koppelingen: hierdoor gebeurt er iets als je op een knop 

klikt of iets invult. De gebruiker ziet de koppeling niet. 

 

Besturingssystemen 

Alle mobiele apparaten werken door dit systeem. De meest bekende 

besturingssystemen zijn Android, iOS en Windows. 

 

Soorten apps: 

• Webapps: bereikbaar via internet. Vaak zijn dit de mobiele 

versie van de website. 

• Native app: deze zijn gemaakt voor één bepaald soort 

besturingssysteem, zoals iOS, Android of Windows. Ieder 

besturingssysteem heeft een aparte app. 

• Hybride app: dit is een combinatie van een webapp en een 

native app. De basis is een native app, maar een deel komt 

van een webapp. 
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Stap 3 Je tekent in een blokkenschema hoe je app eruit komt te zien. Je 

begint met het eerste beeld wanneer je de app opent. Vervolgens 

teken je wat er achter het beginscherm hangt als je bijvoorbeeld op 

een knop drukt. Zo wordt de opbouw van je app duidelijk. 

 

 
Teken de opbouw van je app in een schema 

 

Je kunt dit voorbeeld gebruiken. Neem het over in het document van 

stap 1 en 2. 

 

 
Een goede voorbereiding is het halve werk 
 

 
 

 

Stap 4 Je gaat nu stap 1 tot en met 3 in een app uitwerken. 

• Belangrijk hierbij is dat je niet afwijkt van je productieplan; 

het plan van aanpak. 

• Eveneens van groot belang is dat je je ontwerpafspraken 

nakomt voor zover mogelijk. 

• Zorg dat je een werkende app hebt. Het is belangrijker dat 

de app werkt, dan dat de app helemaal af is. Probeer zoveel 

mogelijk van je plan uit te voeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij een app bouwen komt veel kijken 

 

 

 


