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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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 Dit ga je leren In dit boekje leer je wat zonne-energie precies is.  

 

Als je dit keuzevak hebt afgerond kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

• Je kunt uitleggen hoe een zonnepaneel werkt. 

• Je kunt berekenen hoeveel panelen je nodig hebt voor je eigen 

huis. 

• Je kunt berekenen in hoeveel jaar je dit hebt terugverdient. 

• Je kunt zelf een zonnepaneel-installatie aansluiten. 

• Je kunt uitleggen hoe een zonneboiler werkt. 

 

 

 
Hoeveel panelen je hebt, bepaalt hoeveel 

elektriciteit je opwekt en hoe snel je de 

investering hebt terugverdiend 
 

 

 
Een zonneboiler zet zonlicht direct om in 

warm water 
 

 

 
Een zonnepaneel vangt zon op en zet dit om 

in elektriciteit 
 

 

 

Dit moet je weten en kunnen Het is de eerste keer dat je je bezig gaat houden met het thema 

zonne-energie en zonneboilers. Je hoeft er dus geen kennis van te 

hebben voordat je aan deze opdracht begint.  

 

Kijk eens om je heen als je buiten op straat loopt. Welke huizen 

hebben zonnepanelen en hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoeveel 

zonnepanelen liggen er gemiddeld op een huis? 

 

Misschien ken je iemand met zonnepanelen of een zonneboiler. Je 

zou eens kunnen vragen of je eens mag kijken hoe dat er precies 

uitziet. Als je iets ziet, leer je er vaak sneller iets over dan wanneer je 

er alleen maar over leest. 

 

Je gaat werken aan de volgende taken: 

• Je kunt uitleggen hoe een zonnepaneel werkt. 

• Je kunt berekenen hoeveel panelen je nodig hebt voor je eigen 

huis. 

• Je kunt het verschil uitleggen tussen serieel en parallel 

aangesloten panelen. 

• Je kunt berekenen in hoeveel jaar je zonnepanelen hebt 

terugverdiend. 

• Je weet hoe je zonnepanelen moet aansluiten en plaatsen. 

• Je weet welke PBM’s je moet gebruiken bij het monteren en 

aansluiten van panelen. 

• Je kunt uitleggen hoe een zonneboiler werkt. 

 
Hoe zit dat nou precies met zon en 

elektriciteit? 
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Nu volgen wat vragen over wat je tot nu toe hebt geleerd. Bekijk ook 

de afbeelding waarin je ziet hoe zonne-energie eigenlijk werkt. 

 
Zo werkt zonne-energie 
 

  

 Vraag 

 5  Uit welke twee lagen bestaat een zonnecel (naam en wat voor 

soort laag)? 

 

 
 

  

Vraag 

 6  Leg uit waarom de elektronen van de ene laag naar de andere 

laag bewegen? 
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PRAKTIJKOPDRACHT 1 - AAN DE SLAG! 

 

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

paneel zet het 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 gaan moet je eerst weten hoe het 

vermogen, dat een zonnepaneel oplevert, tot stand komt. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

90% van de opbrengst in wattpiek van de 

panelen, is de opbrengst in kWh 

 

 

Wp (wattpiek) kun je omrekenen naar kWh 
 

 

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. 

 

Nu kun je voor je eigen huis of je clubhuis een berekening maken. 

 

In het eerste deel heb je het verbruik van je huis gemeten over twee 

weken. Dat resultaat gebruik je voor deze opdracht. 

 

Mocht je het resultaat niet (meer) hebben neem dan, in overleg met 

je docent, een gemiddeld verbruik van 3.400 kWh per jaar. 
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Een nadeel is dat het systeem iets duurder is in aanschaf dan een 

serieel aangesloten systeem. Maar de micro-omvormers gaan wel 

vijfentwintig jaar mee. Hier bespaar je dus weer in kosten in 

vergelijking met een serieel systeem. 

 

 
Een voorbeeld van parallel aangesloten 

panelen 
 

  

Vraag 

 20  Wat is het voordeel van een parallel geschakeld systeem? 
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Veiligheid bij het werken met 

elektriciteit  

Elektriciteit is iets waar je dagelijks mee leeft en wat je veel gebruikt. 

Vaak ben je je niet bewust van de gevaren van elektriciteit. Bij het 

werken met elektriciteit is het ontzettend belangrijk dat je weet 

waar je mee bezig bent en dat je alle voorzorgsmaatregelen treft. 

 

Een werkgever is er verantwoordelijk voor dat je veilig kunt werken. 

De werkgever zorgt ook voor de kennis en middelen die je nodig 

hebt om veilig te werken. In de Arbowet staat hoe hij of zij dit moet 

doen. Voor elektriciteit is dit uitgewerkt in de NEN 3140 norm. Hierin 

staat beschreven waaraan een elektriciteitsnetwerk moet voldoen. 

 

Het is in de eerste instantie belangrijk dat je altijd spanningsloos 

werkt. Zet dus eerst de hoofdschakelaar uit. Vervolgens meet je of 

de stroom er ook echt af is. En dán pas ga je aan het werk. 

 

Als de stroom er niet af kan, bijvoorbeeld als je een storing op moet 

zoeken, dan moet je extra goed opletten en veilig werken. Gebruik 

geïsoleerd gereedschap, handschoenen en eventueel een 

isolatiemat. Hierdoor ben je geen geleider als je per ongeluk delen 

aanraakt die onder stroom staan. 

 

 
Bij het werken aan elektrische installaties 

gebruik je dubbel geïsoleerd gereedschap 
 

 
Werken met elektriciteit doe je alleen als je 

kennis van zaken hebt 

 

 
Zorg dat niemand de hoofdschakelaar 

inschakelt! 
 

  

Vraag 

 35  Wie is er verantwoordelijk voor je veiligheid? 

 

 
 

  


