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Deel: 1-2-3

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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INLEIDING 

ORIËNTATIE OP WARMTEPOMPEN EN WINDENERGIE EN 

PROFIELMODULE 2 
 

Casusomschrijving  In boekje 1 en 2 heb je veel geleerd over duurzame energie ter 

voorbereiding op de informatiebijeenkomst. Aan het einde van dit 

boekje ga je de presentatie daadwerkelijk voorbereiden en 

uitvoeren. Hiermee rond je de cursus duurzame energie af. 

 

 

 

Duurzame warmte en stroom Dit deel van het keuzedeel Duurzame energie gaat over 

warmtepompen en windenergie. Dit wordt gecombineerd met 

profielmodule 2 (presenteren, promoten en verkopen). 

 

Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor warm water 

in je huis. Voor het verwarmen van je huis en soms zelfs ook voor 

het koelen van je huis. Een warmtepomp is een milieuvriendelijke 

vervanger voor de cv-ketel die in de meeste woningen zit. 

 

We gaan verschillende soorten warmtepompsystemen behandelen. 

 

 
Een windmolenpark kan op het land, maar 

ook zoals hier op zee 

 

Windmolens worden gebouwd om groene energie, oftewel groene 

stroom, op te wekken. Ze kunnen door de wind duurzame energie 

(elektriciteit) opwekken die je gebruikt voor je huis of elektrische 

auto. 

 
Een warmtepompinstallatie   
 

 

 

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

warmtepomp en windenergie. Je hoeft hier dus geen kennis van te 

hebben voordat je begint aan deze opdracht. 

 

 

 



 

D&P-TOTAAL DUURZAME ENERGIE (PM2) DEEL 3 

9 

 

In de afbeelding zie je hoe het werkt: 

 

Zo werkt de warmtepomp 
 

 

 

Zo werkt een warmtepompsysteem 
 

  

Vraag 

 8  Wat is de functie van de compressor in de installatie? 

 

 

 

 
 

  

Vraag 

 9  Welk middel transporteert de warmte? 

 

 
 

  

Vraag 

 10  Wat wordt uit de lucht, bodem of grondwater gehaald? 
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Warmtepomp water-water Een warmtepompinstallatie met als bron grondwater of 

oppervlaktewater haalt meestal warmte uit het grondwater. 

Hiervoor boor je twee putten, dichtbij de woning. Je boort een 

pompput en een retourput. 

 

Stel je dit voor als twee grote gaten in de grond. Uit de één pomp je 

het water via de woning naar de retourput. Je haalt de warmte uit 

het water in de woning eruit. Dit gebruik je voor de verwarming of 

het warme water. De putten komen diep onder de grond te liggen: 

zo tussen de vijfentwintig tot honderdvijftig meter diep. 

 

Dit zijn de voordelen van dit systeem: 

• Er is een hoog rendement. 

• Het systeem is klein in de woning. 

• Het opgepompte water kan ook gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld doorspoelen van het toilet. 

• Je kunt de woning koelen in de zomer. 

 

En dit zijn de nadelen: 

• De boringen zijn erg kostbaar. 

• Het is afhankelijk van de diepte van het grondwater. Hoe 

dieper dit zit, hoe duurder. 

• Je moet een vergunning hebben om te mogen boren in de 

grond. 

 

De boringen bij een water-water 

warmtepomp 
 

  

Vraag 

 14  Welke twee putten worden gebruikt bij een warmtepomp 

water-water? 

 

 
 

  

Vraag 

 15  Noem twee nadelen van een warmtepomp water-water. 

 
1    

 

 
2    
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PRAKTIJKOPDRACHT 2 - WINDENERGIE 

THEORIE 

 

Windenergie In dit hoofdstuk leer je over windenergie. Je leert hoe het werkt en 

wat je ervoor nodig hebt. 

 

Voor windenergie heb je natuurlijk wind nodig. In Nederland is er 

heel veel wind, maar toch staat Nederland niet helemaal vol met 

windmolens. Waarom eigenlijk niet? 

 

Windmolens zijn gebouwd om groene energie op te wekken. Door 

de wind wekken ze duurzame energie op. Een andere naam voor een 

windmolen is windturbine. Er zijn twee soorten; windmolens met 

een verticale as en windmolens met een horizontale aandrijfas. Een 

horizontale aandrijfas kom je vaker tegen. 

 

Vaak worden windmolens in grote parken gezet. Dat kan op het land 

zijn, maar ook in de zee. Het nadeel van zeeparken is dat de 

afstanden groot zijn en de elektriciteitskabels erg lang zijn. 

 

In Nederland staan zo’n tweeduizend windmolens. Op de Noordzee 

zijn er twee grote windmolenparken. Er zijn plannen om extra 

windmolens te plaatsen. Maar er zijn ook nadelen: een windmolen 

veroorzaakt geluidsoverlast en sommige mensen zien het als een 

verstoring van het landschap. 

 

Een windmolen voorziet ongeveer tweeduizend huishoudens van 

stroom. Natuurlijk is dit altijd afhankelijk van de opbrengst. Die is 

niet altijd gelijk. Het waait niet iedere dag even hard. 

 

Windmolens aan de kust 

 

 

Windmolens op zee of aan de kust hebben 

een hogere opbrengst 
 

  

Vraag 

 16  Waarom plaatsen ze windmolens ook wel op zee? 
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Promotieplan Het doel van een promotieplan maken is het promoten van 

producten, diensten, evenementen, etc. Het uiteindelijke doel van 

promoten is vaak om winst te maken, en de artikelen te verkopen. 

 

Maar soms is het doel ook niet-commercieel. Denk hierbij aan een 

goededoelenactie zoals giro 555. Dit gebeurt dan vaak door een 

non-profitorganisatie. Dat is een organisatie die niet als doel heeft 

om winst te maken. 

 

Daarnaast kan een promotieplan ook een belangrijk hulpmiddel zijn. 

Bijvoorbeeld om je gedachten over de promotie te ordenen, om 

collega’s binnen je bedrijf te informeren over wat gedaan moet 

worden of om zicht te krijgen op de kosten. 

 

Promotie is een van de instrumenten uit de marketingmix. Dat is de 

combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor 

zijn marketing. 

 

De marketingmix bestaat uit de zogenoemde 6 P’s: plaats, prijs, 

producten, promotie, presentatie en personeel. 

  

De zes P's 

(Bron: https://mavo.economielokaal.nl/ 

marketingmix) 
 

 

  

De zes P's 

 

 

 

 

Ga naar de website over de zes P’s voor meer informatie. 

 

Promotie bestaat uit activiteiten om bijvoorbeeld een product 

positief bekend te maken, een dienst te verkopen of een bedrijf 

naamsbekendheid te geven. Voorbeelden van promotieactiviteiten 

zijn: een postercampagne, een telefonische wervingsactie en een 

spaaractie. 

 

Er zijn verschillende categorieën promotieactiviteiten, zoals: 

• reclame (bijvoorbeeld een reclamespotje of een advertentie in 

 een magazine) 

• sales promotion (bijvoorbeeld een kortingsactie of een 

zegeltjesactie voor een gratis product) 

• public relations (hierbij gaat het niet rechtstreeks om verkoop, 

maar om het verbeteren of versterken van het imago van 

bijvoorbeeld een merk of bedrijf; een imago is het beeld dat 

 anderen van iemand of iets hebben; een voorbeeld van public 

 relations is een persbericht, waarmee een krant een positief 

 artikel kan schrijven over jouw bedrijf, of een nieuw product 

 van jouw bedrijf bijvoorbeeld) 

• direct marketing (hierbij is sprake van een-op-een contact met 

klanten; bijvoorbeeld een belactie, een mailing of huis-aan-

huisverkoop). 

 

Als je een product of dienst bijvoorbeeld wilt promoten, is het 

handig om een bepaalde opbouw aan te houden. Vaak wordt hierbij 

het AIDA-model gebruikt: 

• attention (fase 1) 

• interest (fase 2) 

• desire (fase 3) 

• action (fase 4) 


