
BLAASTEST
D e  k r a c h t  v a n  l u c h t !
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Lucht oefent kracht uit (wind, geluid, pneumatiek, luchtband) 
De leerlingen doen verschillende proefjes en ervaren dat
lucht niet niets is. Het kan kracht uitoefenen. 

Door het uitvoeren van experimenten, zullen de leerlingen de
kracht van wind waarnemen. 

Het is belangrijk dat kinderen weten dat wind energie levert
en dat we hiermee kunnen ‘spelen’. 

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

Ventilator (2x)

Saté prikkers 
Sponsjes 
Schilders tape 
Vouwblaadjes 
Kartonnen bekers

  In de kist

  Zelf aanvullen 

Les 1
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Lesbeschrijving
a.d.h.v. het 7 stappen model onderzoekend leren

Inleiding

Kern

Wat doet de leerkracht? 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze
denken dat wind ook kracht heeft. Hij laat ze met
behulp van een ventilator de kracht van wind
voelen door hun hand ervoor te houden. Hoe
krachtig denken ze dat het is? Wat kan de
ventilator wegblazen en hoe ver? 

Introductie: Hoe sterk is wind, hoever kan de
ventilator een kartonnen beker weg blazen? Wat
zijn de factoren die hier invloed op hebben (hoe
hard staat de ventilator, welke vorm heeft de
beker)
Verkenning: hij laat de leerlingen een gokje
wagen hoe ver de beker komt. Dit gaan ze testen
(verkennen).
Onderzoek opzetten: hij laat na de test suggesties
door de leerlingen verzamelen hoe ze met
dezelfde windkracht van de ventilator er voor
kunnen zorgen dat de beker verder weg blaast.
Uitvoeren onderzoek:  hij laat in tweetallen de
leerlingen met de beschikbare materialen aan het
bekertje knutselen, om een zo goed mogelijk
resultaat te krijgen. De tweetallen noteren en of
tekenen wat ze doen en waarom.

Literatuur
https://ontwerpenindeklas.nl/les/wind-meten/
https://www.windunie.nl/projecten/windparke
n/hoe-werkt-windenergie/

 

Vervolg lesbeschrijving

Afsluiting

Conclusie: hij laat de tweetallen hun uitkomst
testen en dit vastleggen. 
Presenteren: hij laat alle geknutselde bekers (1
per tweetal) klassikaal testen en de scores
worden op het digibord genoteerd. we noteren
de scores. Elk tweetal laat zien wat ze gedaan
hebben en waarom. 

Verdieping: De leerkracht geeft nog even ter
verduidelijking aan dat ze onderzocht hebben
dat wind kracht (energie) oplevert. Hij laat ze in
tweetallen op internet uitzoeken hoe deze
energie wordt gemeten. In de volgende les
wordt meer aandacht geschonken aan
(windkracht).
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Wat doen de leerlingen?
De leerlingen denken na over de vraag
of wind kracht heeft. 
Ze ervaren hoe sterk wind is door te
experimenteren met een ventilator. 
Ze nemen een gokje en testen hoe ver
de beker komt. 
Ze doen suggesties hoe ze met
dezelfde windkracht van de ventilator
er voor kunnen zorgen dat de beker
verder weg blaast.
In tweetallen knutselen ze aan een
beker om ervoor te zorgen dat deze
verder weg wordt geblazen. 
Ze testen uit.
In tweetallen presenteren ze aan de
klas wat ze gedaan hebben en waarom.
Ze zoeken op internet informatie over
hoe windenergie wordt gemeten.  

Literatuur voor de leerkracht

Er komt niet zomaar energie bij maar energie gaat ook nooit verloren. Een windturbine maakt het
mogelijk om energie uit wind om te zetten in een meer bruikbare vorm: elektriciteit. Wind laat de
rotorbladen en daarmee de rotor draaien waardoor de generator in beweging wordt gezet. Met behulp
van een omvormer wordt de stroom naar midden- of hoogspanningsniveau omgezet waarna de
elektriciteit zijn weg vindt naar het net.

De afgelopen decennia heeft technische innovatie er voor gezorgd dat turbines groter zijn geworden.
Doordat grotere turbines meer wind opvangen kunnen zij ook meer stroom opwekken. De turbines zijn
hoger, hebben langere rotorbladen en een hoger opgesteld vermogen. Per turbine wordt veel meer
elektriciteit opgewekt dan voorheen. Bij een twee keer zo grote rotordiameter neemt het vermogen vier
keer zoveel toe. En wanneer de windsnelheid verdubbelt, is het vermogen uit wind acht keer zo groot.

 Hoger in de lucht waait het harder dus het windvermogen neemt snel toe naarmate de windturbine
hoger is. Bovendien is er minder turbulentie op grotere hoogte, onder meer doordat de invloed van
gebouwen, bomen en andere landschapselementen afneemt. Met behulp van een windstudie kunnen
verschillen binnen een windklimaat inzichtelijk worden gemaakt, waardoor de meest gunstige
windlocaties en het optimale windturbine type geselecteerd kunnen worden.

https://www.windunie.nl/projectontwikkeling/projectmanagement/haalbaarheidsstudie/windstudies/

