
 

Windenergie – 
Leerkrachthandleiding 

Onderwerp en leerjaar: Natuurkunde/scheikunde, 2e & 3e Klas  

Omvang (Aantal lessen): 4 lessen (4 x 45 minuten) 

Doelen: 
De leerling gaat leren over windturbines, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden 

geoptimaliseerd. De leerling gaat ook leren over digitale controlesystemen die de optimalisatie 

kunnen ondersteunen. 

Planning  

Benodigde materialen voor de les (robots, programma, achtergrondmateriaal/krantenartikelen 

relevant voor het onderwerp, instructievideo’s of andere bronnen): 

Leerlingen hebben nodig 

● Fable robot (gewrichtsmodule) 

● LEGO connector 

● Laptop/PC en Fable program 

● Kleine elektrische ventilator 

● LEGO om de windturbine te bouwen 

● Windmeter 

● Materiaal over windenergie (Engelstalig) 

● Materiaal over windenergie (Nederlandstalig) 

● Materiaal over duurzame  energie (Engelstalig) 

● Materiaal over duurzame energie (Nederlandstalig) 

Leeractiviteiten  

Begin met het bespreken van hernieuwbare energie en de verschillende soorten van deze 

1 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie


 

energie. Probeer hierbij voorbeelden te laten zien van, bijvoorbeeld, windturbines, zonnepanelen 

of thermische zonne-energie. 

Bespreek de leerdoelen in de klas en schrijf ze op het bord, zodat de doelen tijdens de les 

zichtbaar blijven. 

De leerlingen gaan werken in groepjes van 2-4.  

Het is mogelijk om de helft van de klas te laten werken aan windturbines en de andere helft aan 

zonnepanelen (zie de les over zonnepanelen). 

De leerlingen krijgen de basisvaardigheden voor het programmeren met Fable uitgelegd. 

De leerlingen gaan op zoek naar relevante informatie over de constructie van windturbines en de 

optimale omstandigheden waaronder de turbines werken. Met deze informatie gaan de groepen 

Fable ontwerpen, zodat deze het beste aansluit bij deze omstandigheden. De leerlingen moeten 

hun ontwerp kunnen onderbouwen met argumenten. 

Vervolgens moet Fable worden geprogrammeerd om de windturbine optimaal te laten werken. 

Ook hier moeten de leerlingen kunnen uitleggen waarom ze hun programma op deze manier 

hebben geschreven. 

Om af te sluiten geven de leerlingen een korte presentatie over hun opstelling en de keuzes die 

ze gemaakt hebben.  

De onderdelen kunnen op verschillende manieren worden verdeeld 

● De hoeveelheid begeleiding kan per groep verschillen. 

● Sommige groepen kunnen meer diepgaand werken met het programmeren. 

● Taken kunnen worden verdeeld als duidelijk wordt dat een groep niet genoeg tijd heeft 
om het project af te ronden. 

 

Sluit af met de evaluatie – zie hiervoor de evaluatiesectie. 

 

Gemeenschappelijke doelen en leerdoelen van deze les 

Competentiegebied Competentiedoelen 

Experimenteren 

 

 

Modelleren  

De leerlingen kan natuur- en scheikundige 

experimenten ontwerpen, uitvoeren en 

evalueren. 
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Discussie 

 

 

 

De leerling kan natuur- en scheikundige 

modellen gebruiken en evalueren. 

 

De leerling kan natuur- en scheikunde koppelen 

aan voorbeelden uit de echte wereld. Ook kan 

hij de inhoud van de les koppelen aan de 

ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. 

 

Bekwaamheid en kennisdoelen Leerdoelen 

Experimenten in natuurwetenschappen 

Fase 2 

De leerling kan data van hun eigen, maar ook 

van andere experimenten in de 

natuurwetenschappen, verzamelen en 

evalueren. 

De leerling heeft kennis over de verzameling en 

validatie van data. 

 

Productie en technologie 

Fase 3 

De leerling kan experimenten over 

elektronische en digitale controle ontwerpen 

en uitvoeren. 

De leerling heeft kennis over elektrische 

schakelingen, eenvoudig programmeren en 

dataoverdracht. 

 

Productie en technologie 

Fase 3 

De leerling kan eenvoudige technologische 

De leerling kan Fable ontwerpen en bouwen, 

zodat deze aansluit bij de optimale 

omstandigheden van een windturbine. 

 

De leerling kan verschillende uitdagingen, 

zowel milieu-gerelateerd als maatschappelijk, 

van duurzame energie benoemen en 

bespreken. 

 

De leerling kan data verzamelen met behulp 

van Fable en hij kan deze data gebruiken om 

zijn programma te bestuderen en 

optimaliseren. 
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oplossingen ontwerpen voor dagelijkse en 

maatschappelijke uitdagingen. 

De leerling heeft kennis over methoden van het 

ontwikkelen van technologische oplossingen. 

 

Discussie in natuurwetenschappen 

Fase 2 

De leerling kan de relatie tussen 

natuurwetenschappen, maatschappelijke 

uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden 

beschrijven. 

De leerling weet van de belangenverstrengeling 

rondom duurzame ontwikkeling. 

 

Energieoverdracht 

Fase 3 

De leerling kan de ontwikkelingen in de 

maatschappelijke energievoorziening 

bespreken. 

De leerling heeft kennis over de ontwikkelingen 

in de energiebehoeften van de maatschappij. 

 

Productie en technologie 

Fase 3 

De leerling kan de duurzaamheid van 

technologie beoordelen. 

De leerling heeft kennis over de invloed en 

impact van verschillende technologieën op het 

milieu. 

 

4 

 



 

Leerdoelen voor programmeren 

De leerling kan programmeren met behulp van blokken.  

De leerling kan lussen maken en het programma controleren op fouten (debuggen). 

De leerling kan door logisch te redeneren de code corrigeren en optimaliseren. 

 

Evaluatie (formatief) 

Terwijl de leerlingen in groepjes aan het werk zijn, kan de leerkracht rondgaan om begeleiding te 

bieden, te luisteren en vragen te stellen/beantwoorden gerelateerd aan het onderwerp. Het is 

belangrijk dat de leerlingen de leerdoelen in gedachte houden, terwijl ze aan het werk zijn. 

Daarom is het handig om de leerdoelen zichtbaar in de klas te hebben en dat de leraar daar ook 

vragen over stelt. 

Evaluatie (summatief) 

Aan het einde geven de leerlingen een korte presentatie over hun opstellen en waarom ze de 

opstelling op deze manier hebben gebouwd en geprogrammeerd. 
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