
Energie  
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

 De leerlingen kunnen enkele energievormen herkennen en met voorbeelden uit hun omgeving illustreren. 
 De leerlingen kunnen energieomzettingen in praktische voorbeelden beschrijven. 
 De leerlingen kunnen het belang van duurzame energiebronnen en energiebesparing toelichten met praktische tips. 

 
Leerplan: OVSG o-2-2010-008 
 
Leerplandoelstellingen: 
 

 In concrete voorbeelden uit het dagelijks leven kunnen aantonen dat energie in verschillende vormen kan voorkomen. 
 In concrete voorbeelden uit het dagelijks leven kunnen aantonen dat energie kan omgezet worden in een andere energievorm.  

 

KERNIDEEËN EN LEERLINGENDENKBEELDEN 



De leerplandoestellingen van dit thema vinden we terug in de kernideeën vier en acht:  
 
“Bij elke proces wordt energie omgezet van één vorm in een andere.”  
 
“Er is een sterke wisselwerking tussen wetenschap, technologie en samenleving.”  
 
We focussen hierbij op kernidee 4 omdat vooral daar de wetenschappelijke en didactische pijnpunten voorkomen. Ook het kernidee “Materie bestaat uit 
deeltjes” komt aan bod omdat sommige energievormen enkel op microscopische schaal kunnen begrepen worden.  
 
Wat is energie? 
 
Energie in een essentieel concept in de natuurwetenschappen. Het vormt een sleutelbegrip binnen zowel fysica, chemie als biologie, en is ook een 
prominent aanwezig begrip binnen techniek. Daarenboven is het woord energie alomtegenwoordig in de media en ons dagelijks taalgebruik. Denk maar 
aan begrippen zoals “duurzame energie”, “hernieuwbare energie”, “groene energie”, “energiebesparing”, “energieleveranciers”, “energieprijzen”, ... en 
uitdrukkingen zoals "ik heb veel/weinig/geen energie".  
 
Dit concept op een wetenschappelijk correcte manier aanbrengen in de eerste graad is echter niet evident. Energie is een begrip dat zich heel moeilijk 
laat definiëren. Definities die steunen op het concept arbeid, zoals “energie is het vermogen om arbeid te verrichten”, kan je niet gebruiken in de eerste 
graad. In de vakdidactische literatuur gaan er zelfs verschillende stemmen op om deze definitie zelfs in de latere jaren te schrappen, omdat deze definitie 
de vorming van een correct mentaal model van energie op microscopische schaal sterk lijkt te bemoeilijken. Leerlingen lijken zeer moeilijk de link te 
kunnen leggen tussen energie als “vermogen om arbeid te verrichten” en energie die vrijkomt bij chemische reacties, bij biologische processen, …  
 
Waarom is energie dan zo moeilijk te definiëren? Energie is een eigenschap van een systeem (i.e. een grootheid) waaraan een numerieke waarde kan 
toegekend worden, maar deze waarde kan op geen enkele manier rechtstreeks gemeten worden. Dit in tegenstelling tot meer “tastbare” grootheden, 
zoals massa en volume. Een kracht kan je voelen, de effecten ervan zijn goed zichtbaar, maar energie kan je niet tonen, voelen, … Het is een uitermate 
abstract concept dat zich niet zomaar laat verwoorden.  
In de woorden van Richard Feynman, een bekende 20ste-eeuwse fysicus en Nobelprijswinnaar:  
“There is a fact, or if you wish, a law governing all natural phenomena that are known to date.  There is no known exception to this law – it is exact so far 

as we know.  The law is called the conservation of energy. 
It states that there is a certain quantity, which we call “energy,” that does not change in the manifold changes that nature undergoes.  That is a most 

abstract idea, because it is a mathematical principle; it says there is a numerical quantity which does not change when something happens. 
It is not a description of a mechanism, or anything concrete; it is a strange fact that when we calculate some number and when we finish watching nature 

go through her tricks and calculate the number again, it is the same. 



It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy “is.” 
We do not have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount.  It is not that way.  It is an abstract thing in that it does not tell us the 

mechanism or the reason for the various formulas.” 
 
Het is een beetje vreemd om te beginnen met te zeggen dat we het over iets gaan hebben (energie) waarvan we eigenlijk niet weten wat het is. Vooral 
omdat energie vrij prominent aanwezig is in de spreektaal en in de media. In de eerste graad is het vooral belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld 
van de jongeren, en niet zozeer om een formeel sluitende definitie te hebben. Daarentegen mogen we ook niet te sterk vereenvoudigen, en mag er geen 
tegenspraak komen met de formele definities. De eerste lessen over energie in het vak natuurwetenschappen moeten dus goed doordacht worden.  
Onderzoek naar misconcepties over energie - veelal uitgevoerd bij studenten op universitair niveau - legt de oorsprong van enkele hardnekkige 
misconcepties net vaak bij die allereerste lessen over het onderwerp.  
 
De essentie van wat leerlingen uit de eerste graad moeten meenemen komt neer op dit:  

Energie is een grootheid die bij een proces in de natuur wordt omgezet van één vorm in een (of meerdere) andere. 
Zonder energie is er geen proces, en gebeurt er niks.  

Energie is dus nodig om dingen te laten gebeuren, om situaties te wijzigen. 
Energie is een eigenschap van een systeem dat aangeeft in welke mate een systeem kan wijzigen of veranderingen kan aanbrengen in zijn omgeving. 

Dit kan gaan over veranderen van plaats, snelheid, temperatuur, stof, kleur, uitsturen van straling, … daar is allemaal energie voor nodig.  

 
Let wel op: energie is een voorwaarde voor een proces, geen oorzaak! (Zie ook Perspectieven →Oorzaken) 
 
Energievormen 
 
Welke energievormen zijn er dan? Dat is een onderwerp van discussie, en in quasi elk handboek wordt een verschillende en dikwijls onoverdachte 
classificatie gehanteerd. Zo vinden we, als we een kleine selectie nemen uit verschillende handboeken, energievormen als lichtenergie, stralingsenergie, 
bewegingsenergie, zonne-energie, elektrische energie, chemische energie, biochemische energie, alternatieve energie, groene energie, windenergie, 
windkracht, thermische energie, warmte-energie, geothermische energie, kernenergie, spierkracht(!), … 

Energie in 
vorm X 
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PROCES 



We proberen hier een onderverdeling te geven die het hele spectrum dekt, maar duidelijk gedefinieerd is en bruikbaar is 
naar verdere toepassingen in alle disciplines van de natuurwetenschappen. We onderscheiden 6 energievormen, waarbij 
we mechanische energie verder uitdiepen.  

 Mechanische energie: dit is een verzamelnaam voor alle energievormen die geassocieerd worden met 
verschijnselen die traditioneel in de mechanica bestudeerd worden. Deze kunnen verder onderverdeeld worden in: 

o energie van “beweging” (kinetische energie) 
o energie van “hoogte” (gravitationele potentiële energie) 
o energie van “vervorming” (inwendige of elastische potentiële energie) 
o “golf”-energie (geluidsgolven in materie, golven aan oppervlak) 

 Thermische energie: de energie van de deeltjes op microscopische schaal. Zoals we zullen zien in het hoofdstuk 
materie, is materie samengesteld uit kleine deeltjes die continu in beweging zijn en een invloed op elkaar uitoefenen. 
De bewegingsenergie en de energie die voortkomt uit cohesie, is de thermische energie. Als algemene vuistregel 
kunnen we stellen dat hoe heftiger de deeltjes bewegen, des te meer bewegingsenergie ze gemiddeld bezitten, en 
hoe hoger de thermische energie. De gemiddelde bewegingsenergie per deeltje is direct gelinkt aan de temperatuur, 
dus hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de thermische energie. Deze bewegingsenergie is echter niet de enige 
bijdrage aan de thermische energie. Ook de interactie tussen de deeltjes speelt een rol. Hier geldt de vuistregel: hoe groter de onderlinge afstand, 
des te meer thermische energie. Je kan dit vergelijken met hoogte-energie: hoe verder een voorwerp van het aardoppervlak, hoe meer energie. 
Dit verklaart waarom bv. stoom op 100°C meer thermische energie bevat dan eenzelfde hoeveelheid vloeibaar water op 100°C. Bij stoom (water 
in gasfase) is de gemiddelde afstand tussen de deeltjes groter dan bij vloeibaar water. Dus ook al bewegen ze even heftig, de thermische energie 
van de stoom zal hoger zijn.  

 Chemische energie: dat is energie die gelinkt is met de chemische bindingen tussen atomen in een molecule. Bij stofomzettingen kan chemische 
energie omgezet worden naar een andere vorm, zoals bij verbranding, of kunnen andere energievormen omgezet worden naar chemische 
energie (zoals bij fotosynthese, waar stralingsenergie naar chemische energie wordt omgezet).  Fossiele brandstoffen 
bevatten bv. chemische energie, net als voedsel. Let op een correct woordgebruik : brandstof is geen energie, het 
bevat energie.  

 Elektromagnetische energie: de energie die geassocieerd wordt met elektrische en magnetische verschijnselen. Een 
generator zet mechanische energie om in elektrische energie, bij een batterij wordt chemische energie omgezet in 
elektrische energie. Elektrische toestellen zetten deze elektrische energie dan weer om in mechanische energie, 
warmte, ... 



 Nucleaire energie: energie die gelinkt is met nucleaire verschijnselen, zoals kernfusie, kernsplitsing en radioactief verval. 
 Stralingsenergie: elektromagnetische straling. Hieronder valt de energie van radiogolven, microgolven, infrarood licht, zichtbaar licht, ultraviolet 

licht, X-stralen en gamma-stralen. Naast elektromagnetische straling worden soms ook de “radio-actieve” alfa en bèta-stralen hier ondergebracht. 
Dit zijn geen elektromagnetische golven, maar deeltjes die uitgestoten worden. We gaan dieper in op straling in het volgende hoofdstuk.  

Deze onderverdeling is arbitrair en al bij al relatief willekeurig:  
 Zo zou je elektromagnetische straling ook als elektromagnetische energie kunnen beschouwen.  
 Chemische energie is al bij al ook een vorm elektrische energie (het zijn de elektrisch geladen elektronen en atoomkernen die met elkaar 

interageren en chemische reacties mogelijk maken).  
 Thermische energie kan gelinkt worden aan kinetische energie van deeltjes.  

Een consistente onderverdeling van energie maakt eigenlijk maar gebruik van twee categorieën: kinetische en potentiële energie. Een goed begrip van 
deze termen (zeker potentiële energie) vraagt echter een uitvoerige behandeling die te ver zou leiden voor een eerste en zelfs tweede graad secundair 
onderwijs. We raden ten sterkste aan om in een eerste graad nog niet te spreken van kinetische en potentiële energie, maar de meer begrijpelijke termen 
te hanteren.  
 
Bovenstaande lijst breid je wel best niet uit. Leerlingen zullen waarschijnlijk met windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, ... op de proppen 
komen. Leg dan uit dat windenergie een voorbeeld is van bewegingsenergie, dat waterkrachtenergie eigenlijk afkomstig van het hoogteverschil dat het 
water doorloopt (en dus hoogte-energie is), en dat zonne-energie een voorbeeld van stralingsenergie is. Ook termen zoals duurzame, niet-duurzame en 
groene energie horen niet in het lijstje thuis, en zijn meer kenmerken voor een proces, niet voor energievormen.    
 
Energieomzettingen en behoud van energie 
 
Energieomzettingen behandel je best samen met behoud van energie. De wet van behoud van energie is cruciaal voor een goed conceptueel begrip van 
energie. Men kan zelfs stellen dat, zonder behoud van energie, energie als wetenschappelijk concept waarschijnlijk niet zou bestaan. 
In de leerplandoelstellingen staat de wet van behoud van energie niet expliciet vermeld, maar we vinden dit wel duidelijk terug bij de pedagogisch-
didactische wenken in het leerplan van het GO!. Het leerplan van het OVSG vermeldt dit jammer genoeg niet.  
 
Behoud van energie betekent dat er op het einde van een proces evenveel energie is als in het begin. Energie kan dus niet verbruikt of gecreëerd worden, 
maar enkel van de ene vorm omgezet worden in een andere. Maar als energie behouden blijft, waarom worden we dan langs alle kanten bestookt met 
tips om energie te “besparen”?  
Een cruciaal concept om de energieproblematiek ten volle te vatten, is het besef dat bij elk proces, bij elke energie-omzetting, energie meer verspreid 
wordt. Bij het verbranden van benzine in een motor bv., wordt de energie die eerst sterk geconcentreerd zat in de brandstof, verspreid over de 



bewegingsenergie van de auto, chemische energie van uitlaatgassen en thermische energie in de motoronderdelen, die op hun beurt weer verder 
verspreid raken. De energieproblematiek gaat niet zozeer over het verdwijnen van energie, maar wel over het steeds meer en meer verspreid raken van 
energie, die je niet meer terug kan samenbrengen.  
 
Bij het bespreken van energie-“besparende” maatregelen kan je steeds terugkoppelen naar twee grote principes: 

 Ofwel zorgt die maatregel ervoor dat er minder energie wordt omgezet naar andere vormen: voorbeelden daarvan zijn schakelaars om 
sluipverbruik tegen te gaan, toestellen die voor eenzelfde functie minder energie nodig hebben (denk bv. aan spaarlampen, energie-labels op 
elektrische toestellen, …), beperken van aantallen en gebruik van elektrische toestellen, voor kleine verplaatsingen de fiets i.p.v. de auto nemen, 
… 

 Ofwel zorgt die maatregel ervoor dat energie minder verspreid raakt: isoleren van gebouwen houdt de thermische energie geconcentreerd in het 
gebouw, in plaats van deze te verspreiden naar de omgeving.  

 Dikwijls is het ook een combinatie van beiden: een spaarlamp zet om dezelfde lichtsterkte te verkrijgen effectief minder energie om dan een 
gloeilamp, maar kan dat alleen maar doen omdat het proces dat elektrische energie omzet naar stralingsenergie bij een spaarlamp veel 
efficiënter is, en minder energie verspreidt onder de vorm van thermische energie naar de omgeving toe.  

 
Momenteel zijn we nog sterk afhankelijk van beperkt beschikbare en sterk milieuvervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie, 
terwijl de vraag naar energie steeds toeneemt. Daarom is het noodzakelijk om er zuinig mee om te springen, en een overstap te overwegen naar 
energiebronnen die minder snel uitgeput raken (duurzamer zijn) dan fossiele brandstoffen. Bovendien zijn de bronnen van geconcentreerde energie die 
we nu gebruiken eindig. En dan hebben we het nog niet over andere nadelen van het gebruik, zoals milieuvervuiling, broeikaseffect, … 
Dus naast energie-“besparende” maatregelen, kan je ook maatregelen bespreken om het omgaan met energie meer duurzaam en minder vervuilend te 
maken. Het bouwen van windmolens, het gebruik van zonnepanelen, elektrische wagens, … vallen onder deze categorie.  
Hier kan wel de kanttekening geplaatst worden dat zelfs “duurzame” bronnen zoals zonne- en windenergie, ook niet onuitputtelijk zijn. De zon zal nog 
een kleine 3 miljard jaar meegaan, maar uiteindelijk komt er ook een einde aan de zon. Behoud en verspreiding van energie is onverbiddelijk…  



PERSPECTIEVEN 
 

Patronen 
Twee patronen die vrij fundamenteel zijn in wetenschap en waar je in dit thema een eerste aanzet naar kan geven: 

 Energie blijft behouden: je kan geen energie bijmaken of vernietigen. Energie die je in een systeem stopt, wordt ofwel omgezet naar een andere 
vorm of erin opgeslagen. Energie die uit een systeem komt, moet er ook op een of andere manier aan zijn toegevoerd.  

 Energie raakt bij elke omzetting meer verspreid: bij elke omzetting raakt energie meer verspreid, en je krijgt die energie  niet zomaar terug 
samen. Daar zit de kern van het energieprobleem. We raken geen energie kwijt, maar we zetten in grote mate energie in geconcentreerde vorm 
om naar meer verspreide vormen.  

Systemen 
Het perspectief van systemen kan hulp bieden bij discussies of een object nu een energiebron is, of een energie-omzetter. Wat betreft brandstoffen als 
benzine, steenkool, uranium, … is het duidelijk: dat zijn energiebronnen.  De zon  daarentegen kan beschouwd worden als de energiebron van het aardse 
ecosysteem, maar is op haar beurt ook een energie-omzetter waar kernenergie wordt omgezet in thermische energie en stralingsenergie. Een batterij is 
een energiebron voor een elektrisch circuit, maar zet chemische energie om in elektrische energie. Een elektriciteitscentrale is een energieomzetter die 
chemische energie of kernenergie omzet naar elektrische energie, maar kan als energiebron beschouwd worden voor alle op het net aangesloten 
toestellen. Wanneer is het nu een energiebron, en wanneer een omzetter? Het hangt er allemaal vanaf waar je de grenzen van je systeem trekt. Bekijk bv. 
dit huis met een kleine windmolen en zonnepanelen.  



 
 Beschouw je het hele huis als systeem, dan zijn de windmolen en zonnepanelen omzetters. Er is een energietoevoer van buiten het systeem 

(bewegingsenergie van wind, stralingsenergie van de zon) die wordt omgezet naar elektrische energie door de zonnepanelen en de windmolen. 
De molen is een omzetter met de bewegingsenergie van de wind als bron, de zonnepanelen zijn omzetters met de stralingsenergie van de zon als 
energiebron. 

 Neem je enkel de lampen als systeem, dan zijn de zonnepanelen en de windmolen bronnen van elektrische energie.  
  

Oorzaken   
We halen dit perspectief even aan om te zeggen dat je het best niet aanhaalt. Energie is een voorwaarde om iets te laten gebeuren, maar energie is nooit 
een oorzaak, energie laat niks gebeuren. Om een auto te laten rijden heb je de energie uit de brandstof nodig, maar een auto komt niet in beweging door 
die brandstof. Een auto komt in beweging door de kracht tussen wielen en wegdek, die er is omdat de as van de wielen in beweging is gebracht door de 
zuigers van de motor, die in beweging gebracht zijn door de druktoename als gevolg van de expansie van de verbrandingsproducten, veroorzaakt door de 
ontbranding als gevolg van een elektrische vonk, omdat de toevoer van lucht en brandstof wordt in gang gezet door een chauffeur die op de gaspedaal 
duwt, … Er is een hele keten van gebeurtenissen die zal resulteren in een bewegende auto, en dat zijn de oorzaken. De auto komt niet in beweging 
doordat er benzine in de tank zit, maar omdat de chauffeur door het contactsleuteltje om te draaien en gas te geven een serie gebeurtenissen in gang zet 
die uiteindelijk de auto in beweging brengen. Bij elk van die gebeurtenissen wordt energie omgezet. Energie is een noodzakelijke voorwaarde. Maar het 
zet zelf niks in gang.   
 



 Stromen en behoud 
De energiestroom bij een proces 
Beschouw een eenvoudig proces: een tennisbal valt vanop een zekere hoogte naar de grond. Bij dit proces wordt energie van hoogte omgezet naar 
energie van beweging. We kunnen dit voorstellen met onderstaande flowchart.  
 
Merk op dat tijdens het vallen de bal over zowel bewegingsenergie, als over hoogte-energie beschikt. Slechts op het moment dat de bal de grond raakt, is 
alle energie van hoogte omgezet naar energie van beweging.  

Als de bal de grond raakt, vervormt de bal. De energie van beweging wordt omgezet naar energie van vervorming (elastische energie).  
De bal stuitert omhoog omdat deze terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm ende vervormingsenergie  terug wordt 
 omgezet naar bewegingsenergie. En omdat de bal omhoog beweegt, wordt deze bewegingsenergie dan weer omgezet naar energie van hoogte. De 
flowchart van de stuiterbeweging wordt hieronder weergegeven.  

Nu, volgens de wet van behoud van energie, zou er op het eind evenveel energie moeten zijn als in het begin, dus de bal zou even hoog terug moeten 
komen. Dit is niet het geval! Waar is dan die energie naartoe?  
Ten eerste botst de bal tijdens het naar beneden bewegen met luchtmoleculen. Bij deze botsingen wordt een gedeelte van de bewegingsenergie van de 
bal overgedragen aan de luchtmoleculen, die hierdoor sneller gaan bewegen en waardoor de temperatuur zal stijgen (deze temperatuurstijging is zéér 
miniem voor een balletje dat je laat vallen, maar wordt zéér hoog bij bv. een terugkerend ruimteschip).  
Bij de botsing met het oppervlak wordt niet alleen de bal vervormd, ook het oppervlak zelf ondergaat vervorming. Ook daar gaat een deel van de energie 
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naartoe.  
Bovendien hoor je ook duidelijk een geluid als de bal het oppervlak raakt (“pok !”). Geluid is een vorm van energie, dus daar is ook weer een deel naartoe. 
En bij het naar boven bewegen botst de bal terug met de luchtdeeltjes: dus opnieuw energie die afgegeven wordt. Samenvattend geeft dit onderstaande 
flowchart: 
 

 
We kunnen nu een lijn trekken tussen de energie van de bal, en deze die naar de omgeving is gegaan. Behoud van energie zegt echter dat de energie aan 
het begin van het proces, gelijk is aan de energie aan het eind van het proces.  
De energie van hoogte aan het begin is dus de som de energie van hoogte aan het eind en de energie afgestaan aan de omgeving.  
Een dergelijke flowchart kan een krachtig hulpmiddel zijn om de energiestromen tijdens een proces in kaart te brengen, en te bekijken waar er energie 
aan de omgeving wordt overgedragen.  

Energieflow bij energie-omzetters 
Voor vele energieomzettingen is het onderliggende proces minder duidelijk. Waarom neemt in een waterkoker de elektrische energie af en de thermische 
energie toe? Hoe zet een automotor chemische energie om in bewegingsenergie? Het is niet de bedoeling dat de leerlingen daarop al kunnen 
antwoorden. Voorlopig mag je deze energie-omzetters als een "black box" beschouwen: energie stroomt in een of meerdere vormen het systeem binnen, 
er grijpt daar een welbepaald proces plaats en de energie stroomt in een of meerdere vormen terug naar buiten. Dit kan je voorstellen met flowcharts 
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zoals hieronder: 

 
  
Het proces binnen de motor is niet belangrijk, wel dat aan een motor chemische energie wordt toegevoerd, en dat deze omgezet wordt naar 
mechanische en thermische energie.  
 
Ook het menselijk lichaam kan beschouwd worden als een energie-omzetter.  
Als output zien we duidelijk volgende vormen : 

 Bewegingsenergie: lopen, springen, wandelen, zwaaien, zelfs ademhalen: overal beweging.  
 Thermische energie: het menselijk lichaam heeft een constante temperatuur van 37°C. Als de omgevingstemperatuur verschilt, is er energie nodig 

om de lichaamstemperatuur op 37°C te houden.  
 Chemische energie: nieuwe bouw- en beschermstoffen (o.v.v. eiwitten, hormonen, e.d.), uitgeademende lucht (o.v.v. CO2 en H2O), urine, faeces, 

…  
 Elektrische energie: signalen in de zenuwbanen 
 Stralingsenergie: duidelijk te zien met een IR-camera.  

Vermits energie behouden blijft, komt deze ergens vandaan. Het menselijk lichaam haalt deze energie vooral uit chemische energie, dat het lichaam 
inkomt in de vorm van : 

 Zuurstof uit de lucht.  
  Brandstof in de vorm van voedsel (koolhydraten, vetten en eiwitten) 

Chemische 
energie 

(brandstof + 
zuurstof) 

Mechanische 
energie 

 

Thermische energie 

  



Schematisch wordt dit dan : 

Een dergelijk schema vormt een ideale basis om verder te bouwen naar de verschillende stelsels van het menselijk lichaam. Je kan zelfs de lijn 
doortrekken naar cellen, vermits bovenstaand schema evenzeer op één cel als op een heel lichaam kan slaan.  
Schematisch wordt dit dan : 
 

Chemische energie 

Stralingsenergie 

Chemische energie 

(zuurstof) 

Bewegingsenergie 

Thermische energie 

Elektrische energie 

Chemische energie 

(voedsel) 



 

Schaal en verhouding 
Wat is véél energie? Wil je de leerlingen inzicht bijbrengen in hoe ze duurzaam met energie kunnen omgaan, dan is het noodzakelijk dat ze enig besef 
hebben van grootte-ordes van energie. In het leerplan staat de eenheid van energie, de Joule, niet expliciet in de leerplandoelstellingen. In de didactische 
wenken staat echter wel “Energetische waarde (in kilojoule) van voedingsstoffen op de etiketten van voedingsmiddelen interpreteren.” Dit wordt echter 
moeilijk als de leerlingen geen idee hebben hoeveel energie één (kilo)joule juist is. Om leerlingen een idee te laten krijgen van grootte-ordes is het 
interessant om bv. te bekijken wat je allemaal met 1 Joule energie kan doen: 
1 Joule is de hoeveelheid energie 

• …nodig om een microgolfoven 0,001 s te laten draaien.  
• …nodig om temperatuur van 1 g water met 0,25°C te verhogen. 
• …gelijk aan de voedingswaarde van 0,0003 g banaan. 
• …omgezet door een menselijk lichaam in 0,01 s. 
• …vervat in 1/35 000 000 l benzine.  

Ook een vergelijking tussen verschillende brandstoffen kan interessant zijn: hoeveel energie bevat 1 kg van een specifieke brandstof? En hoelang kan je 
daarmee een lamp van 100 W laten branden?   
 

Chemische energie 

Stralingsenergie 

Chemische energie 

(zuurstof) 

Bewegingsenergie 
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(voedsel) 



Brandstof Energiedichtheid (MJ/kg) 100 W lamptijd voor 1 kg 
brandstof 

Hout 10 1,2 dagen 

Ethanol 26,8 3,1 dagen 

Kolen 32,5 3,8 dagen 

Ruwe olie 41,9 4,8 dagen 

Diesel 45,8 5,3 dagen 

Reactor grade uranium 3 700 000 1171 jaar 

 
Een handvol pellets uranium bevat evenveel energie als een hele wagonlading kolen! Dergelijke inzichten zijn zeer nuttig bij het vormen van gefundeerde 
meningen over maatschappelijke vraagstukken. Ook inzicht in hoeveel energie er juist wordt omgezet door toestellen en machines is vrij nuttig in kader 
van de doelstelling “het belang van duurzame energiebronnen en energiebesparing toelichten met praktische tips.” 
 
 
VAARDIGHEDEN 
 

Argumenteren – Informatie opzoeken 
De leerplannen geven zelf aan dat rond dit thema informatie-opdrachten gemaakt kunnen worden rond energiebesparende tips en duurzaam omgaan 
met energie. In dat kader is het vrij belangrijk dat leerlingen hun bevindingen ook kunnen communiceren en erover kunnen discussiëren. Confronteer ze 
met vragen als “Wat is de winst door het tegengaan van sluipverbruik met schakelaars, tegenover het verminderen van het aantal TV’s in huis van drie 
naar één?” Duurzaamheid is ook meer dan energie alleen. Het gaat over grondstoffen, afvalstromen, … Hier kan je zeker vakoverschrijdend werken met 
bv. aardrijkskunde en techniek.  
Er is ook een duidelijke link met het gedeelte rond “ecosystemen”. Zo kan je erop wijzen dat de energie die nodig  is om een hamburger op hun bord te 
krijgen, vele  grootte-ordes groter is dan de energie die ze eruit halen.. Ook daar kunnen de energie-efficiëntie en duurzaamheid heel wat verhoogd 
worden. Zowel naar wat we eten, als van waar het eten vandaan komt.   



  

Modellen gebruiken – verklaringen geven - Informatie opzoeken 
In kaart brengen welke energie-omzettingen er plaatsvinden tijdens een proces, of welke energievormen door een toestel worden omgezet, zijn zeer 
nuttig om inzicht te verwerven in zowel natuurlijke als technische processen. Ze leren daarbij ook een onderscheid te maken tussen “gewenste” of 
“nuttige” energievormen, en “ongewenste vormen” of “verlies” (meestal in de vorm van thermische energie). Zo kunnen ze ook inschatten wat de term 
“energiezuinig” juist betekent: gaat dat over minder energie omzetten, of efficiënter energie omzetten met minder omzettingen naar ongewenste 
vormen.  

 
 

Ook naar voeding en gezondheid kan aan de hand van dergelijke flowcharts een aantal cruciale inzichten gegeven worden. Wat als je veel energierijk 
voedsel inneemt, maar hiervan slechts een beperkt deel omzet in beweging?  Waar gaat dat surplus aan energie naartoe? Leerlingen kunnen opzoeken en 
berekenen hoeveel energie ze op één dag innemen, en dit vergelijken met hoeveel ze denken om te zetten op een dag. Naar gezondheid toe is het zeker 
belangrijk dat leerlingen inzien dat hun energie-inname en hetgeen ze omzetten in balans moet zijn. Hier moet dan wel de kanttekening bij gemaakt 
worden dat voedsel méér is dan energie, dat er ook nog heel wat bouwstoffen opgenomen worden. Dat je dus niet kan overleven op 5 blikjes cola per 
dag, al verschaffen die wel genoeg energie.  

ENERGIE IN
VORM A

ENERGIE IN
VORM B
(gewenst)

ANDERE
VORMEN

(ongewenst)



 
 
Hier wordt ook de basis gelegd naar verder leren in de tweede graad. Beschouw bv. een proces waarbij een voorwerp van een helling glijdt, over een ruw 
oppervlak wordt afgeremd en uiteindelijk botst tegen een veer. In een eerste graad kan je al vragen naar de energie-omzettingen die ze herkennen, en 
waar er energie aan de omgeving wordt afgegeven. Dit kan gemodelleerd worden met een flow-chart, zoals hierboven al beschreven met de vallende bal 
in het deel “perspectieven”.  In dit geval is dat dan: 



  
Indien leerlingen daar vlot mee vertrouwd zijn, kunnen ze gemakkelijk in de tweede graad van hieruit vertrekken om over te gaan naar meer abstracte 
modellen in de vorm van vergelijkingen. Uit deze flowchart valt gemakkelijk af te leiden dat: 

𝐸 = 𝐸  
𝐸 = 𝐸 + 𝐸  

Met de juiste formules en specifieke gegevens kan hieruit dan heel wat informatie berekend worden.  
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