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De studenten van Energietalenten staan klaar om een leerzame gastles te 

geven over de energietransitie! Wij bieden leuke en interactieve 

gastlessen aan om scholieren enthousiast te maken over de duurzame 

toekomst die voor ons ligt. De aankomende generaties zullen het meest 

te maken krijgen met de huidige klimaatverandering en de gevolgen 

daarvan. Dit brengt uitdagingen maar gelukkig ook veel kansen met zich 

mee! 

Tijdens een gastles bespreken de studenten van Energietalenten samen 

met de scholieren wat mogelijke gevolgen zijn van het in stand houden 

van het huidige energiesysteem en welke mogelijkheden de 

energietransitie biedt. Wat dacht je van al die nieuwe zonnepanelen, 

windmolens op zee, biomassa en waterstof? Hoe werken deze 

technologieën eigenlijk, welke effecten hebben deze op het klimaat en 

hoe worden deze geïntegreerd in onze maatschappij?

Modules:
Energietalenten heeft verschillende modules ontwikkeld die meerdere 

kanten van de energietransitie belichten. Zo hebben wij onder meer 

modules met als thema; potentie van duurzame energie, zonne-energie, 

windenergie, bio-energie, duurzame gebouwen, de waterstofeconomie 

en de weg naar 2050. Een typische module bestaat vaak uit een 

interactieve presentatie en kan worden aangevuld met een praktische 

casus of spel. Verderop in deze flyer kunt u specifieke informatie over 

elke module vinden. Tijdens de gastles worden leerlingen op een 

uitdagende manier gemotiveerd om na te denken over de huidige stand 

van zaken en de toekomst van de energiesector! 

INTRODUCTIE



 

Wij helpen graag mee om na te denken over welke modules bij uw klas 

passen! Wij kunnen de modules aanpassen op verschillende niveaus, 

jaarlagen en vakgebieden. Daarnaast kunnen we met de modules een 

focus leggen op een gewenst of specifiek thema. Wij vragen niets voor 

deze gastlessen; wij doen het simpelweg omdat wij gepassioneerd zijn 

om de wereld wat groener te maken! Bent u nieuwsgierig wat wij voor 

uw school kunnen betekenen? Stuur ons een mailtje op 

ambassadeurschap@energietalenten.nl! 

OVERZICHT LESMODULES

❖ Potentie van Duurzame Energie

❖ Zonne-energie

❖ Windenergie

❖ Bio-energie

❖ Vraag & Aanbod

❖ De Waterstofeconomie

❖ De Weg naar 2050

❖ Duurzame Gebouwen

❖ Klimaatspel

Doet u mee?
 



LESMODULE POTENTIE VAN DUURZAME 
ENERGIE

50 of 100 min

Alle niveaus mogelijk

Aardrijkskunde, biologie, scheikunde, ANW, technasium, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Algemene introductie werking  belangrijkste energiebronnen
- Inzicht in de potentie van verschillende energiebronnen

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de potentie van duurzame energie. 
Deze module is een perfecte eerste aanraking met de verschillende 
technieken achter duurzame en hernieuwbare energie. We bespreken 
waarom de energietransitie belangrijk is en hoe verschillende duurzame 
energiebronnen worden omgezet in elektriciteit (en warmte). 
Gedurende de les zullen er stellingen besproken worden om de 
interactie tussen student en leerling hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE ZONNE-ENERGIE

50 of 100 min

Bovenbouw havo / vwo

Natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht werking fotovoltaïsche zonnecellen
- De potentie van zonne-energie (in Nederland)

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de technieken van zonne-energie 
(waaronder het fotovoltaïsch effect), de voor- en nadelen van 
zonne-energie ten opzichte van andere energiebronnen en de mogelijke 
toepassingen van de technologie. Naast fotovoltaïsche zonnecellen 
worden ook opties als geconcentreerde zonne-energie en thermische 
zonne-energie aangestipt. Gedurende de les zullen er stellingen 
besproken worden  over de toekomst van zonne-energie om de 
interactie tussen student en leerling hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE WINDENERGIE

50 of 100 min

Bovenbouw havo / vwo

Natuurkunde, wiskunde aardrijkskunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht werking windmolens 
- De potentie van windenergie (in Nederland)

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de techniek achter windenergie, de 
invloed van de windsnelheid op de energieproductie en de krachten die 
op de wieken werken. Verder belichten we nog de verschillen tussen 
typen windmolens en de grootste verschillen met andere 
energiebronnen. Gedurende de les zullen er stellingen besproken 
worden over de potentie van windenergie om de interactie tussen 
student en leerling hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE BIO-ENERGIE

50 of 100 min

Alle niveaus mogelijk

Natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht verschillende vormen van biomassa
- De complexe rol van biomassa in de energietransitie belichten

Inhoud:
In deze lesmodules gaan we in op biomassa. We belichten welke 
materialen er worden gebruikt en we leggen de energieketen achter 
bio-energie uit. Daarnaast bediscussiëren we of biomassa nu echt 
duurzaam is en zo ja, welke eisen hieraan verbonden zijn. Kan biomassa 
de energietransitie versnellen of gaat het juist tegen duurzaamheid in? 
Gedurende de les zullen er verschillende stellingen besproken worden 
over de toepassing van biomassa om de interactie tussen student en 
leerling hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE VRAAG & AANBOD

50 of 100 min

Bovenbouw havo / vwo

Natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, ANW, 
technasium, NLT, ect.
Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht complexiteit balanceren vraag en aanbod energie
- Case met brainstorm oplossingen energie-onbalans

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op hoe de komst van duurzame energie 
een uitdaging vormt voor de balans tussen de vraag en het aanbod van 
energie. Hoe zien de patronen in opwek en vraag er gedurende een dag 
en gedurende het jaar uit? En hoe kunnen we een mogelijke mismatch 
oplossen? In de les zal ook een case gegeven worden. De case laat de 
leerlingen nadenken over mogelijke oplossingen voor de mismatch 
tussen vraag en aanbod van energie en zal dieper inzicht verschaffen in 
deze grote uitdaging binnen de energietransitie. 

Extra: er is een speciale versie van de module vraag & aanbod met meer 
aandacht voor batterij-technologieën!

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE WATERSTOFECONOMIE

50 of 100 min

Bovenbouw havo / vwo

Natuurkunde, aardrijkskunde, economie, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht in werking van waterstof als energiedrager
- Inzicht voordelen en nadelen van waterstof

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de energiedrager waterstof en welke 
rol dit gas kan spelen in ons toekomstig energiesysteem. We gaan in op 
hoe het maken van waterstof nou eigenlijk werkt, hoe we waterstof 
kunnen gebruiken en voor welke toepassingen waterstof geschikt is. 
Gedurende de les zullen er stellingen besproken worden over de 
toepassingen van waterstof om de interactie tussen student en leerling 
hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE WEG NAAR 2050 

50 of 100 min

Alle niveaus mogelijk

Aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht in hoe ons energiesysteem ontwikkelt richting 2050, vanuit 

diverse perspectieven bekeken
- De veelzijdigheid (technologisch, maatschappelijk, economisch) van 

de energietransitie belichten

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de potentie van duurzame energie in 
de komende jaren. We bespreken waarom de energietransitie belangrijk 
is en hoe we de doelstelling van 95% emissiereductie in 2050 zouden 
kunnen behalen. Dit doen we door het onderwerp te belichten vanuit 
verschillende kanten, waaronder sociaal, politiek, economisch en 
technisch perspectief. Gedurende de les zullen er stellingen besproken 
worden over deze verschillende invalshoeken om de interactie tussen 
student en leerling hoog te houden. 

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE DUURZAME GEBOUWEN

50 of 100 min

Alle niveaus mogelijk

Aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht in de warmtetransitie in Nederland
- Praktische handvatten verduurzaming gebouwde omgeving

Inhoud:
In deze lesmodules gaan wij in op de warmtetransitie in Nederland: hoe 
gaan wij in de toekomst duurzaam koken en ons huis verwarmen 
wanneer we van het gas af moeten? We bespreken onderwerpen als 
waarom we van het gas af willen en hoe we de toekomst van de 
warmtevoorziening zouden kunnen inrichten. Gedurende de les zullen 
er stellingen besproken worden over de warmtetransitie om de 
interactie tussen student en leerling hoog te houden.

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl


LESMODULE KLIMAATSPEL

90 of 120 min

Bovenbouw alle niveaus

Aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, ANW, NLT, ect.

Interactief college voor gastles of projectweek

Doelen: 
- Introductie energietransitie
- Inzicht in de complexiteit van het energiesysteem
- Eerstehands laten kennismaken met het integreren van 

verschillende bronnen tot één systeem

Inhoud:
In deze lesmodules gaan de leerlingen aan de slag om zelf een complete 
stad in Nederland van duurzame energie te voorzien. In verschillende 
teams zullen de leerlingen proberen om verschillende doelstellingen van 
CO

2
-reductie te behalen door verschillende combinaties van duurzame 

bronnen uit te proberen. In dit spel komen vele uitdagingen uit de 
energietransitie eerstehands terug: hoe vang je de fluctuaties in opwek 
van wind- en zonne-energie op? Hoe hou je energie betaalbaar voor de 
consument maar heb je genoeg leveringszekerheid? En hoe zorg je voor 
genoeg draagvlak in de maatschappij?

Op aanvraag kunnen wij modules aanpassen aan uw wensen! 

Nog vragen? Mail gerust naar ambassadeurschap@energietalenten.nl

mailto:ambassadeurschap@energietalenten.nl

