
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Opslag voor groene energie  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Duurzame energie wordt steeds gewoner. Overal zie je 
zonnepanelen en windmolens. Maar hoe houd je de 
energiewinning constant? Het waait tenslotte niet 
iedere dag en de zon schijnt niet ’s nachts. 
 
Vakgebied 
Techniek en Aardrijkskunde  
 
Kernbegrippen 
Energie, klimaat, duurzaamheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, kerndoel 31 - De leerling leert o.a. 
door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht 
te verkrijgen in processen uit de levende en niet-
levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
Waarom gaan we van het gas af  
het antropoceen, het tijdperk van de mens, 
duurzaam produceren (vmbo) 
 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Bijvoorbeeld elektrische auto’s, verwarming van 
huizen, industrie etc. 
2 Australië  
3a B: Lithium 
3b Het is erg brandgevaarlijk en het laadt traag 
4 Zwaartekracht in een mijnschacht 
Zware karretjes op een heuvel met dynamo 
Energie opslaan onder de grond 
5 A: Waterstofopslag / C:Persluchtopslag /  
   F: Warmteopslag 
6 Omdat we meer energie nodig hebben dan we zelf op 
kunnen wekken 
7 Schaal, kostprijs en efficiëntie  

Kijkvragen 
1 Noem drie zaken waarvoor het handig is om groene 
energie op te kunnen slaan. 
 
2 In welk land liet Elon Musk de grootste accu ter wereld 
bouwen? 
 
3a Waaruit worden de accu’s opgebouwd? 
A. Alkaline 
B. Lithium 
C. Nikkel 
3b Wat is het nadeel van dit materiaal? 
 

 
 

4 Behalve in accu’s kan energie ook op andere manieren 
worden opgeslagen. Noem drie andere methodes 
waarop energie kan worden opgeslagen. 
 
5 Welke drie producten proberen ze bij TNO onder de 
grond op te slaan? 
A. Waterstof  D. Windenergie 
B. Zonne-energie E. Elektriciteit 
C. Perslucht  F. Warmte 
 
6 Waarom hebben we ondanks de vele initiatieven voor 
energieopslag in Nederland toch niet genoeg energie 
voorhanden? 
 
7 Er worden momenteel meerdere methodes ontwikkeld 
voor het opslaan van energie. Waarvan hangt het 
toekomstige succes van de opslagtechnologieën af? 
 
Verdiepingsvraag 
Er worden een aantal voorbeelden van energieopslag in 
de aflevering besproken. Welke lijkt je de beste methode 
en waarom? Wat lijkt je de minst goede methode en 
waarom? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-waarom-gaan-we-van-het-gas-af/#q=groene%20energie
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-het-antropoceen-het-tijdperk-van-de-mens/#q=duurzaamheid
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl4-duurzaam-produceren/#q=duurzaamheid


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
Opslag voor groene energie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Duurzame energie wordt steeds gewoner. Overal zie 
je zonnepanelen en windmolens. Maar hoe houd je 
de energiewinning constant? Het waait tenslotte niet 
iedere dag en de zon schijnt niet ’s nachts. 
 
Vakgebied 
Techniek en Aardrijkskunde  
 
Kernbegrippen 
Energie, klimaat, duurzaamheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
Waarom gaan we van het gas af  
het antropoceen, het tijdperk van de mens, 
duurzaam produceren (vmbo) 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘opslag voor groene energie’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
de vakken maatschappijleer en techniek. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biobased economy 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Climate & enviroment 
Milieukunde  
 
WO: 
Future planet studies  
Climate studies  
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Leerlingenversie 
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https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
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