
MAAK ZELF JE EIGEN
WINDTURBINE EN HOE

WERKT DEZE EIGENLIJK?
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De leerlingen doen kennis op van een aantal
technische en  natuurkundige principes. 

De leerlingen doen kennis op over duurzame
energiebronnen, met name windenergie. Ze leren
hoe een windturbine werkt en hoe een windturbine
gemaakt wordt. 
Ze leren leuke weetjes: waarom zijn windturbines
wit? Waarom hebben windturbines drie bladen? 

De leerlingen maken zelf een windturbine. Hier 
 leren ze o.a. vaardigheden, zoals goed
waarnemen, vragen stellen, experimenten
opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen,
problemen verkennen en verwoorden en
oplossingen bedenken en beoordelen.

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

PowerPoint
werkblad
bouwpakket
batterijen 

Lesbeschrijving

De leerkracht vertelt de leerlingen dat de les
vandaag gaat over de werking van een
windturbine en legt uit dat moderne
windmolens tegenwoordig meestal
windturbines worden genoemd. Wie weet hoe
groot een windturbine is? Waarom zijn ze zo
groot?
De leerkracht voorziet de kinderen van
basisinformatie zodat de kinderen met de
werkbladen aan het werk kunnen. Dit doet hij
door een PowerPoint presentatie te laten zien.
De leerkracht bespreekt de werkbladen met
de leerlingen.

Wat doet de leerkracht?
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Vervolg op de lesNa het bespreken van het werkblad gaat de
leerkracht een gesprek aan met de leerlingen
en stelt vragen zoals hoe werkt een
windturbine? 
De leerkracht deelt de leerlingen in groepen in
en deelt de bouwpakketten uit.

De leerlingen bekijken een PowerPoint
presentatie en gaan met de informatie een
werkblad maken.
De leerlingen bespreken samen met de
leerkracht de werkbladen en beantwoorden de
vragen van de leerkracht.
De leerlingen gaan in groepen een eigen
windturbine in elkaar zetten, daarvoor
lezen ze eerst goed de beschrijving en ze
gaan zorgzaam met het materiaal om. 

Wat doen de leerlingen?  

 

In een volgende les gaan de leerlingen met de
windturbine proefjes uitvoeren. Deze proefjes
gaan ze uitwerken en presenteren dit aan hun
klasgenoten.

 
Bronnen

https://www.windparknoordoostpolder.nl/les
module/
https://wikikids.nl/Windmolen 
https://www.pricewise.nl/duurzame-
energie/windenergie/ 
https://www.energievergelijken.nl/duurzame-
energie/windenergie 
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontd
ek/wist-je-dat/wat-is-windenergie/ 

https://wikikids.nl/Windmolen
https://www.pricewise.nl/duurzame-energie/windenergie/
https://www.energievergelijken.nl/duurzame-energie/windenergie
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/wist-je-dat/wat-is-windenergie/
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In een windturbine zit een generator die snel

ronddraait en daardoor elektriciteit opwekt. Eigenlijk

werkt het net als een heel grote fietsdynamo. Die zet

je op je fietswiel en als het wieltje bovenop gaat

draaien door het fietsen, wek je elektriciteit op voor

je fietslamp.  

Een windturbine gaat draaien door de wind. De wind

waait langs de rotorbladen en zorgt ervoor dat ze

gaan draaien. Door het ronddraaien van de

rotorbladen ontstaat bewegingsenergie. Die energie

gaat afhankelijk van het type turbine rechtstreeks of

via de versnellingsbak naar de generator. Die zet

deze energie om in elektriciteit,  die via een kabel

naar het elektriciteitsnet stroomt. dynamo beweging

elektriciteit generator (in de gondel) beweging

elektriciteit rotorblad langzame as versnellingsbak

snelle as generator neus gondel dynamo beweging

elektriciteit generator (in de gondel) beweging

elektriciteit 

Literatuur voor de
leerkracht

Moderne windmolens worden eigenlijk vooral
nog gebruikt om elektriciteit op te wekken. Die
moderne windmolens worden ook wel
windturbines genoemd. De windmolen is door
de kruistochten in Europa aangekomen. 
Windenergie is energie die gewonnen wordt
door deze bewegingsenergie van lucht (wind)
om te zetten in een bruikbare vorm. 
 
Hoe werkt de windmolen?  
De rotorbladen vangen wind. Deze rotorbladen
zijn verstelbaar en kunnen dus altijd in de
juiste richting worden gezet waardoor ze zoveel
mogelijk wind vangen. 
Deze bladen zitten vast aan de gondel. In de
gondel wordt een as aangedreven. Deze as zorgt
ervoor dat er met behulp van magneten
wisselstroom opgewekt kan worden. Dit is
stroom waar elektrische apparaten op kunnen
werken. 
In de gondel en in de mast wordt de wind
uiteindelijk omgezet in hoogspanning. Met
behulp van kabels komt de energie terecht in
het elektriciteitsnet. Alle gebouwen zijn
aangesloten op het elektriciteitsnet. De
opgewekte energie kan dan gebruikt worden. 
Milieutechnisch 
Windenergie raakt nooit op, daarom is
windenergie duurzame energie. Windmolens
wekken stroom op waarbij het klimaat niet
wordt belast. Om een windmolen te maken en
te onderhouden komt er wel CO2 vrij, maar deze
verdient een windturbine zelf terug. 
 
De wind geldt ter vervanging van fossiele
brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkool.
Deze brandstoffen zijn slecht voor het milieu
Windenergie is echter wel duurder dan gewone
energie (fossiele brandstof), maar de fossiele
brandstoffen zullen in de toekomst een keer
opraken en alles wat schaars is, wordt
uiteindelijk ook duurder. In de toekomst zal het
prijsverschil daardoor naar verwachting steeds
kleiner worden. 
Naast de algemeen bekende
klimaatproblematiek, is er nog een aantal
redenen voor de inzet van duurzame energie en
de noodzaak om te investeren in de
ontwikkeling van duurzame energie. Europa is
tegenwoordig grotendeels afhankelijk van
olielanden, die vaak politiek instabiel zijn.
Wanneer er niet wordt gewerkt aan
alternatieven voor de opwekking van energie,
dan zal deze afhankelijkheid alleen maar
groeien. Dit zal vervolgens weer negatieve
gevolgen hebben voor onze economische groei
en stabiliteit.

In Europa is de afspraak gemaakt dat in 2020 14%
van de opgewekte energie duurzaam moet zijn. In
2023 moet dat 16% zijn. Windenergie heeft een
belangrijk aandeel in het opwekken van duurzame
energie. Daarom worden er steeds meer windmolens
gebouwd, op land en op zee. De Rijksoverheid regelt
alles om de windparken aan te kunnen leggen.  

https://www.pricewise.nl/duurzame-energie/energiebronnen/fossiele-brandstoffen/
https://www.pricewise.nl/energie-vergelijken/

