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Doel van Lights on!
In het Nederlandse en Europese beleid is vastgelegd dat we de CO2-uitstoot
drastisch moeten verminderen. Een toekomst met elektriciteit uit de zon en
de wind kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren!
De maatschappij laten draaien op 100% duurzame energie vraagt om slimme
technologische oplossingen, maar ook om gedragsverandering van bedrijven
en consumenten.
De kern van de les en van de game ‘Lights On!’ ligt op de gedragsverandering:
hoe kunnen wij als consumenten bijdragen aan een elektriciteitssysteem
dat wordt gevoed uit alleen duurzame energiebronnen zoals de zon en de
wind? Hoe kunnen wij in de toekomst optimaal met energie omgaan?
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Lights on! in een notendop
Als speler krijg je 3 dagen de tijd om een verjaardagsfeest voor te bereiden.
In die 3 dagen moet je een huishouden runnen en zaken regelen voor het
feest. Hierbij moet je goed letten op de hoeveelheid energie die je nu hebt,
en de hoeveelheid energie die de komende uren binnen zal komen. Als speler
word je uitgedaagd vraag en aanbod van energie in balans te houden door
de energie te gebruiken op exact die momenten dat deze wordt opgewekt.

Hoe kun je Lights On! inzetten in de klas
Lights On! laat leerlingen ervaren hoe het is om je energiegebruik in
balans te houden met het aanbod. Individueel of in groepjes van twee
kunnen leerlingen uit de 1e , 2e en/ of 3e klas de game spelen.
De game is zo ontwikkeld dat hij voor meerdere niveaus (vmbo-t, havo
en vwo) geschikt is. In het lesplan geven wij per niveau nog een aantal
lessuggesties. Zodat het niveau van de totale les aangepast kan worden
aan de klas.
Het spelen van de game duurt ± 15 minuten.
De game werkt op laptop (PC en Mac) en tablet (iPad). Eventueel zou het ook
op het digibord gespeeld kunnen worden.
De game kan ingezet worden bij de vakken NaSk en Natuurkunde.
Lights On! is methodeonafhankelijk ontwikkeld. Als u echter gebruik maakt
van de methode Impact kan de game bij enkele paragrafen worden gebruikt
als alternatief voor het uitvoeren van de ontdekcases.
• Als onderdeel van lessen over duurzame energie
1e/2e klas vmbo-t/ havo, havo/ vwo:
		- Impact: Hoofdstuk 3 Warmte en Temperatuur,
			 paragraaf 3.4 Duurzame energie
3e klas havo, vwo:
		- Impact: Hoofdstuk 5 Energie en technologie,
			paragraaf 5.4 Energie opslaan of paragraaf 5.5 Energie voor de toekomst
• Als introductie van lessen over energie
1e/2e klas vmbo-t/ havo, havo/ vwo:
		- Impact: Hoofdstuk 2 Elektriciteit
• Als onderdeel van een les waarin bredere doelstellingen (burgerschap,
persoonsvorming en eigen keuzes) aan bod komen.
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HOE WERKT LIGHTS ON!
De game speelt zich af in 2026, met als aanname dat in heel Nederland de
kolen- gas- en kerncentrales gesloten. Dus dat we volledig afhankelijk zijn
van groene stroom (zon- en windenergie).
Als speler heb je 3 dagen van 12 uur om een feest voor te bereiden. Hoe meer
punten je in de game haalt, hoe meer dingen je kunt kopen en hoe toffer het
feest wordt.
Punten kun je halen door

•	Elke uur de energie in balans te houden. Dus niet te veel, maar ook niet te

weinig energie te gebruiken.
Elk uur dat je de balans weet te houden (+10)
Als je te weinig energie gebruikt krijg je minpunten (−20)
	Als je te veel energie gebruikt veroorzaak je een black out (een tijdstraf
van 3 uur)
	
Missies
te volbrengen. Elke dag zijn er 3 missies: opstaan, opladen en
•
voorbereiden.
10 punten per onderdeel (1 missie bestaat uit 3 onderdelen)
40 punten als je alle 3 onderdelen van een missie hebt volbracht.

Opstaan en voorbereiden

De missies Opstaan en Voorbereiden hebben beide een twee-keuze optie.
De speler kan kiezen om de missie met meer of minder energie te volbrengen.
Bijvoorbeeld door kort of lang te douchen.

3

Opladen

Afhankelijk van het apparaat duurt het opladen 2 of 3 uur. En kost het 1 of 2
energie per uur. De speler wordt dus uitgedaagd om goed te kijken wanneer
hij iets wil gaan opladen.

weersvoorspelling

Door goed op het weerbericht (linksboven in beeld) te letten, kun je weten
of je op dat moment juist veel of weinig energie moet gebruiken. En of de
voorspellingen goed genoeg zijn om bijvoorbeeld je hooverboard op te laten.
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Verdieping m.b.t. het elektriciteitssysteem
Vraag en aanbod van elektriciteit

Op dit moment is het nog niet mogelijk om op een economische manier
elektriciteit grootschalig op te slaan. Daarom moet op ieder moment het
aanbod van elektriciteit gelijk zijn aan de vraag. Er moet balans zijn. Is deze
balans er niet, dan volgt er direct een stroomstoring. Dit geldt als er te weinig
elektriciteit wordt geproduceerd. Maar dit geldt ook als er teveel elektriciteit
wordt geproduceerd die niet op dat moment wordt gebruikt.
Huidig elektriciteitssysteem

In het huidige elektriciteitssysteem volgt het aanbod de vraag. Dit betekent:
op het moment dat bijvoorbeeld ergens in Nederland een wasmachine
aangaat, gaat tegelijkertijd een gascentrale een beetje harder draaien.
Op die manier is altijd de hoeveelheid gevraagde elektriciteit gelijk aan de
hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt.
Toekomstig elektriciteitssysteem

De toenemende concentratie CO2 kan dramatische gevolgen hebben voor de
opwarming van de aarde en daarmee het mondiale ecosysteem. Traditionele
gas- en kolencentrales stoten grote hoeveelheden CO2 uit. In het Nederlandse
en Europese beleid is vastgelegd dat we deze CO2-uitstoot drastisch moeten
verminderen. Een toekomst met elektriciteit uit de zon en de wind kan hier
een waardevolle bijdrage aan leveren!
Echter, in een energiesysteem dat voor 100% uit duurzame energie bestaat
is het in mindere mate mogelijk dat het aanbod van elektriciteit de vraag
volgt. Biobrandstof kan extra worden toegevoegd voor het opwekken van
elektriciteit, maar het aandeel biobrandstof in de totale elektriciteitsvoorziening is beperkt. Het ligt in de lijn der verwachting dat het productieaandeel uit de zon en de wind in de toekomst erg groot is. Echter, de elektriciteitsproductie uit de wind en de zon is variabel in de tijd en niet regelbaar.
Hierdoor kan het aanbod van elektriciteit de vraag niet altijd volgen.
In dit nieuwe elektriciteitssysteem is een alternatieve omgang met elektriciteit gewenst: de vraag zal het variabele - niet regelbare - aanbod moeten
volgen. Dit kan op twee manieren worden opgelost:
1	Slimme technologie in het elektriciteitsnet die ervoor zorgt dat juist op
de momenten dat elektriciteit wordt opgewekt deze ook wordt verbruikt.
Bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto, een iPad en de accu van
de laptop gebeurt op het moment dat het hard waait en/of de zon volop
schijnt.
2	Gedragsverandering van bedrijven en consumenten. Rekening houdend
met het aanbod verbruiken zij meer of minder elektriciteit.
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focus van deze les

De kern van de les en van de game Lights On! ligt op punt 2: hoe kunnen wij
als consumenten bijdragen aan een elektriciteitssysteem dat wordt gevoed
uit alleen duurzame energiebronnen zoals de zon en de wind. Hoe kunnen
wij in de toekomst optimaal met energie omgaan?

Didactische achtergronden
Een spel is leuk om te doen, maar Lights On! is niet alleen voor de lol. Hieronder
drie redenen waarom het verantwoord is hier lestijd aan te besteden.
Oriëntatie

Bewust of onbewust hebben leerlingen de volgende vragen aan het begin van
een natuurkundeles: wat moet ik leren en waarom moet ik dat leren? Voordat
een leerling zinvol aan de slag gaat, is het nodig dat die vragen zijn beantwoord.
Lights On! helpt daarbij. Het spel maakt leerlingen bewust van het belang van
energie in het dagelijks leven. Als leerdoel geformuleerd:
•	Je weet dat bij iedereen thuis tientallen apparaten zijn waarbij energie
wordt gebruikt om iets warm te maken, te laten bewegen of bijvoorbeeld
licht te produceren.
Ook is het spel een eerste, kwalitatieve kennismaking met de volgende
leerdoelen binnen het standaardlesprogramma:
•	Je weet dat de gebruikte energie afhangt van het vermogen van een
apparaat én van de tijdsduur gedurende welke het aanstaat.
• Je weet dat verwarmen veel energie kost.
• Je weet dat een energiebron duurzaam is als hij niet opraakt en geen
schadelijke effecten heeft voor het milieu.
Er zijn ook andere leerdoelen, waarvan Alliander graag wil dat het publiek
ermee bekend raakt:
•	Je begrijpt hoe je zelf optimaal gebruik kunt maken van de energie uit de
zon en de wind (energie direct gebruiken op het moment dat deze wordt
opgewekt).
Je
• begrijpt dat bij wind en zon het aanbod van energie niet regelbaar is.
•	Je begrijpt dat het handig, maar niet eenvoudig, is om energie te kunnen
opslaan.
•	Je begrijpt waarom men in de toekomst wil gaan werken met Smart Grids,
waarbij de inzet van energie automatisch wordt afgestemd op het aanbod.
Die laatste twee zitten niet in de game, maar kunnen bij de nabespreking
worden betrokken.
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Kortom: één manier om het spel in te zetten, is als context waarbinnen
leerlingen zich oriënteren op het belang van het onderwerp energie en op
de concepten die spelen rond het thema energie.
Burgerschap, persoonsvorming en eigen keuzes

Op bescheiden wijze draagt dit spel ook bij aan de bredere doelstellingen
van onderwijs. Mede door het rapport Onderwijs 2032 komt er steeds meer
aandacht voor zaken die omvattender zijn dan het aanleren van vakkennis
van bijvoorbeeld natuurkunde. Zo is het gewenst dat leerlingen goed weten
wat er in de maatschappij speelt. Zij zullen als burger keuzes moeten maken.
In het kader hiervan moeten leerlingen zich realiseren dat hun keuzes op
het gebied van energiegebruik consequenties hebben, zowel voor hun eigen
functioneren, als voor wat maatschappelijk verantwoord is. Het spel speelt
nadrukkelijk in het dagelijks leven en gaat over keuzes die je daarbij maakt.

Differentiatie en expertmethode
Een leerling maakt ook keuzes over de manier waarop hij leert. Dit vraagt om
een vorm van differentiatie in de klas. Leerlingen doen daarbij niet allemaal
dezelfde opdracht om het leerdoel te bereiken.
Er zijn allerlei manieren denkbaar waarbij het spelen van Lights On! één van
de keuzes is. Hieronder wordt de expertmethode uitgewerkt:
Expertmethode

Verschillende groepjes geven elk een les (of een halve les) over deelaspecten
van dat onderwerp. Je kunt ervoor kiezen de gegeven lessen te beoordelen, je
kunt er ook voor kiezen uiteindelijk een toets te geven, als de gegeven lessen
tenminste de stof dekken die in de toets voorkomt.
Voordeel is dat verschillende leerlingen hun eigen voorkeur of kracht kunnen
benutten. Zo kan aan het eind van de derde klas een leerling die natuurkunde
gaat kiezen uitleg geven over een formule (zoals E = P . t) en kan een groepje
dat geen natuurkunde gaat kiezen, maar een maatschappijprofiel, lesgeven
over de voor- en nadelen van kerncentrales.
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Als je de expertmethode toepast, heb je een reeks van lesideeën nodig,
bijvoorbeeld:
• Je bespreekt energie in huis en doet daar opgaven over.
• Je bespreekt energie bij vervoer.
• Je bespreekt energie bij sport.
• Je bespreekt methodes voor energieopslag.
• Je bespreekt ideeën voor energie voor de toekomst.
• Je gaat je eigen vermogen bepalen door een trap op te rennen.
• Je doet de drie berekeningen voor die je met E = P . t kunt doen.
• Ja laat een zonnecollector bouwen.
•	Je toont een kettingreactie, zoals Lauf der Dinge, of je filmt die, waarbij je
bespreekt welke energieomzettingen er zijn.
•	Je laat Lights On! spelen en je bespreekt wat je daarvan kunt leren,
	bijvoorbeeld ook hoe je weet dat dit verhaal met het feest in het voorjaar
speelt en niet begin juli.
Met als gewenst antwoord: omdat de zon 12 uur lang op is.
Zo zouden leerlingen met affiniteit met games iets aan de klas kunnen
meegeven wat henzelf goed ligt en zou het spel nuttig worden ingezet als
deel van een reeks lessen.
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afzenders
Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf dat zorgt voor energievoorziening in een groot
deel van Nederland. Door het netwerk continu te verbeteren, bereiden zij zich
voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan
gebruiken, produceren en delen. Maar om de transitie naar volledig duurzame
energie tot een succes te maken, is er naast slimme technologieën in het
netwerk ook gedragsverandering van consumenten en bedrijven nodig.
Dit was voor Alliander de aanleiding om Lights On! te ontwikkelen.
THIEMEMEULENHOFF

ThiemeMeulenhoff wil talenten laten bloeien. Daarom vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Op een manier die
iedere lerende past en die leren leuker maakt. ThiemeMeulenhoff verbindt
innovatieve technologie met slimme leerontwerpen en gedidactiseerde
inhoud. Zo halen we samen meer uit ieder talent.
IJSFONTEIN

IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn
om zichzelf te ontwikkelen. IJsfontein is onlosmakelijk met educatie
verbonden. Samen met hun opdrachtgevers ontwikkelen ze digitale leermiddelen en denken ze na over welke plek Playful Learning in het onderwijs
zou moeten hebben.
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