Leer en ervaar hoe we in de toekomst optimaal met duurzaam opgewekte
energie om kunnen gaan.
In de toekomst wordt elektriciteit grotendeels door de wind en de zon
opgewekt. Het aanbod van de hoeveelheid elektriciteit is met deze duurzame
energievoorziening minder stuurbaar. Daarom zullen we energie moeten
gebruiken wanneer deze beschikbaar is (en juist niet wanneer deze niet
beschikbaar is).

Voorbereiding / 15 min

•
•
•

Speel het spel Lights On op https://lightson.education.
Reserveer eventueel een computerlokaal, als leerlingen niet zelf met
tablets of laptops werken.
Lees de bijgevoegde verdiepende informatie.
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Introductie van de les / 5 min

•

Je heet de leerlingen welkom en vertelt het leerdoel:
	Aan het eind van de les kun je uitleggen op welke momenten je het best energie
kunt afnemen en op welke momenten niet. Je kunt ook uitleggen waarom dat zo is.
	
• Ook vertel je dat de lesindeling is: 20 minuten het spel spelen, 15 minuten
nabespreken.

Introductie van het spel / 5 - 10 min

•	Het spel speelt zich af in de toekomst (2026).
•	De aanname is dat er dan alleen nog maar duurzame energiebronnen zijn.
Alle kolen-, gas- en kerncentrales zijn gesloten.
•	De windsnelheid en de kracht van de zon variëren van uur tot uur.
Daardoor varieert ook de hoeveelheid energie.
•	Probeer hier als gebruiker van energie in huis zo goed mogelijk mee om
te gaan. Het spel zal je leren hoe.
•	Laat leerlingen via hun internetbrowser naar het start van het spel gaan
(https://lightson.education).

Spelen Lights On! / 15 - 20 min

•	Leerlingen kunnen direct beginnen met het spelen van de game. De spel-

uitleg is in de game verwerkt.
• Leerlingen kunnen individueel of in teams van 2 het spel spelen.
•	Ga na of iedereen het spel minimaal 1 keer gespeeld heeft. Het is leuk om
eindscores op het bord bij te houden.
2

Nagesprek / 10 - 15 min

•
•

Bespreek hoeveel punten ze behaald hebben.
Vraag of ze kunnen uitleggen hoe je punten kon verdienen.
Antwoord: door de energiebalans te houden (vraag en aanbod gelijk
		 te houden) en door missies te voltooien.
• Vraag hoe ze ervoor konden zorgen dat je apparaten lange tijd kunt
opladen.
Antwoord: door goed te letten op het weerbericht en te berekenen of het
een goed moment is om een bepaalde actie te doen.
• Vraag wie er punten verloren heeft. Kunnen ze uitleggen hoe dit kwam?
Antwoord: door te weinig energie te gebruiken.
• Vraag: waarom het erg is om te weinig energie te gebruiken.
Antwoord: omdat de extra energie die op dat moment beschikbaar is
niet kan worden opgeslagen. Het is dus zonde om die niet nu te
		gebruiken.
•	Vraag wie er een black out heeft gehad. En kunnen ze uitleggen hoe dit
kwam?
Antwoord: door te veel energie te gebruiken.
•	Vraag uit te leggen hoe het komt dat de beschikbare energie niet steeds
hetzelfde is.
Antwoord: de hoeveelheid opgewekte elektrische energie uit de zon en
de wind varieert in de tijd vanwege weersinvloeden.
• Vraag uit te leggen hoe ze de beschikbare energie het beste kunnen
benutten (!)
Antwoord: direct opmaken, dus niet opsparen.
Antwoord: bedenken wanneer het beste moment is om apparaten op
		te laden.
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OPTIONEEL

•

 it spel gaat over 1 huishouden, maar er zijn natuurlijk meer mensen
D
en bedrijven die energie gebruiken. Kun je met de klas nog meer slimme
ideeën bedenken? Bijvoorbeeld:
Elektrische auto’s benutten als tijdelijke energie opslag (in de accu’s).
	
Elektrische gemalen beter afstemmen. Gemalen worden gebruikt om
water weg te pompen en gebruiken veel energie. Vaak is er vrij brede
tijdsspan waarin dit moet gebeuren waardoor je de mogelijkheid hebt
dit energieverbruik af te stemmen op het aanbod.
	
Technologische oplossingen zoals een slimme meter waaraan je kunt
vragen of je een bepaalde actie op dat moment kunt doen: "Kan ik nu de
wasmachine aanzetten?". Of dat de meter jou dingen adviseert.

OPTIONEEL LEERDOEL

•	Het spel kan in klas 3 wordt gedaan, als ophalen van voorkennis, aan het

begin van een hoofdstuk dat dieper op het onderwerp energie ingaat. Een
extra leerdoel kan dan zijn:

 an het eind van de les kun je uitleggen dat het probleem van de balans tussen
A
vraag en aanbod van energie op twee manieren kan worden opgelost: door
gedragsverandering (energie gebruiken op momenten d
 at er veel beschikbaar is)
of door technologische oplossingen (opslag, of via een Smart Grid ervoor zorgen
	dat bijvoorbeeld elektrische auto’s automatisch worden opgeladen als er veel wind
of veel zon is.)
Dit gaat dan de inhoud van de game, maar kan wel klassikaal worden
besproken.
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