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De leerlingen doen verschillende proefjes en ervaren dat lucht niet
niets is. Het kan kracht uitoefenen.
Windsnelheid meten. De leerlingen leren gebruik te maken van een
anemometer om te bepalen waar in de omgeving van de school de
windsnelheid het meest is. 

In deze les ondervinden de leerlingen hoe ze kunnen ontdekken
wat de meest geschikte plek in de buurt van de school is voor het
bouwen van een windmolen. De leerlingen gaan op verschillende
manieren werken met meerdere “doe-opdracht(en)” om de kracht 
 en snelheid van de wind te ontdekken. Tijdens de les wordt voor de
leerlingen inzichtelijk wat de effecten van wind is. Door middel van
het onderzoekend leren oefenen de leerlingen o.a. de volgende
vaardigheden: 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

Boek 'De kracht van nieuwe
Energie' ‘De Windmolenclub’
pag. 52 t/m 55 via de volgende
link:
http://32lessenvoordetoekomst.n
l/wp-
content/uploads/2019/01/binnen
werk-de-Kracht-van-nieuwe-
Energie.pdf
Werkblad (bijlage)
zelfgemaakte windmeters les 2

Anemometer 
In de kist

Les 3
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Lesbeschrijving
a.d.h.v. het 7 stappen model onderzoekend leren

Introductie: de leerkracht start klassikaal met
het voorlezen van het verhaal 'de
windmolenclub' om de nieuwsgierigheid op te
wekken. 
Verkenning: hij stelt de volgende
onderzoeksvraag: "Stel dat wij op school een
windmolen willen plaatsen. Welke plek zou het
meest geschikt zijn? Jullie gaan onderzoeken
waar op het schoolplein het beste een
windmolen gebouwd kan worden". De leerkracht
stelt vragen aan de leerlingen om na te gaan wat
belangrijk is om rekening mee te houden als je
een windmolen wil plaatsen. Maak er een echt
gesprek van en schrijf een mindmap op het
bord.

Onderzoek opzetten: de onderzoeksvraag is: waar
op het terrein van de school kun je het beste een
windmolen plaatsen? Er moet een plan worden
opgesteld. Gebruik hiervoor het werkblad en
verdeel de klas in groepjes van 4 á 5 leerlingen.

Wat doet de leerkracht? 

      - Wat is belangrijk voor het goed bouwen van    
         een windmolen?
      - Is elke plek op het terrein geschikt? Waarom  
         wel of niet?
      - Wat heb je nodig voor het bouwen van een
         windmolen
      - Is het handig om dicht bij het schoolgebouw te
         bouwen? 

Literatuur

http://32lessenvoordetoekomst.nl/wp-
content/uploads/2019/01/binnenwerk-de-
Kracht-van-nieuwe-Energie.pdf
Het 7 stappenmodel:
https://www.iederkindeentalent.nl/wp-
content/uploads/2012/06/7stappenmodel.pdf 
Boek 'De kracht van nieuwe Energie' ‘De
Windmolenclub’ pag. 52 t/m 55
Windmolen op land of op zee. 

      https://pure-  
      energie.nl/kennisbank/windmolens-op-
      land-of-op-zee

Vervolg lesbeschrijving
Uitvoeren onderzoek: na het goedkeuren
van het plan door de leerkracht, gaan de
kinderen hun plan ook daadwerkelijk
uitvoeren. Spreek een tijd af met de
leerlingen. 
Conclusie: de vraag wordt gesteld. Waar
waait het nu het hardst?  Per groepje
worden de resultaten van het onderzoek
getoond. 

Presenteren: elke groepje presenteert de
resultaten en het proces die ze hebben
doorlopen m.b.t. samenwerking,
taakverdeling e.d. 

Verdieping: als afsluiting leg je verbinding
uit het onderzoek van de leerlingen met
voorbeelden uit het dagelijks leven. 

Laat maar waaien - introductiefilmpje (2
min)
https://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/  
Het Klokhuis - Windmolens (15 min) 
 https://www.zapp.nl/programmas/het-
klokhuis/gemist/VPWON_1316489

      Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
      - Is dit wat jullie van tevoren hadden
        gedacht
      - Hebben jullie nieuwe dingen ontdekt

      - Wat is de klassikale conclusie
      - Wat gaan we de directeur adviseren over
        het plaatsen van de windmolen?

     - Wanneer is windsnelheid nog meer    
        belangrijk?   
     - Waarom wordt er tijdens het weerbericht
        vaak vertelt hoe hard het waait? Voor wie
        is het nuttig om te weten?
     - Waarom worden windmolens op zee
        gebouwd en minder vaak op het land? 

      Links naar filmpjes 

https://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
https://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
https://www.zapp.nl/programmas/het-klokhuis/gemist/VPWON_1316489
https://www.zapp.nl/programmas/het-klokhuis/gemist/VPWON_1316489
https://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
https://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
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Wat doen de leerlingen?
Hun nieuwsgierigheid wordt opgewerkt
door het voorlezen van een verhaal
door de leerkracht.
De leerlingen denken na over de
onderzoeksvraag.
Ze voeren gezamenlijk een gesprek
over de onderzoeksvraag en maken
een mindmap.
Ze maken met behulp van een
werkblad een plan.
Ze voeren hun plan uit nadat het
goedgekeurd is door de leerkracht.
De leerlingen trekken een conclusie en
presenteren het proces en de
resultaten

Literatuur voor de leerkracht
Wind is een van de meest veelbelovende bronnen van schone, hernieuwbare energie die beschikbaar
is. Al eeuwenlang is windenergie is gebruikt om graan mee te malen en water op te pompen, maar
tegenwoordig worden ze veelal gebruikt voor het generen van elektriciteit voor het in beweging
brengen van onze moderne wereld.

Windmolens staan in Nederland zowel op het land als in de zee. Een windmolen produceert natuurlijk
windenergie, maar toch zijn er wel degelijk verschillen. Wat is er eigenlijk beter: windmolens op land of
op zee? Beide zijn onmisbaar en toch zijn er belangrijke verschillen. 

Windmolens op land of juist op zee? Soms lijkt het alsof Nederland moet kiezen. In de media lees je
voorkeuren van mensen, maar toch plaatst Nederland al jaren windmolens op zowel land én zee. Met
succes. Inmiddels zijn er duizenden windmolens gebouwd en deze wekken allemaal duurzame
energie op. We hebben nog veel meer windmolens nodig om samen met alle zonnepanelen heel
Nederland te voorzien van groene stroom. Bovendien kunnen we nog op veel manieren energie
besparen. Als we dit samen doen, lukt het ons om de energievoorziening van Nederland te
verduurzamen. 

Windmolens op land en op zee zijn in principe hetzelfde. De wind laat de wieken ronddraaien en
daardoor wordt er elektriciteit opgewekt. Maar er zijn ook verschillen. Zo wordt er bij windmolens op
zee goed opgelet dat ze tegen het zoute water kunnen. Bij windmolens op land is bijvoorbeeld
belangrijk dat de windmolens minder geluid maken. En voor beide geldt: er wordt goed gekeken welk
type windmolen het beste past bij het windklimaat.

Op zee waait het gemiddeld harder en constanter dan op land. Daar past een andere windmolen beter
dan op land waar met de relatief minder sterke wind specifieke types worden ingezet die alsnog veel
elektriciteit opwekken. Over het algemeen is het wel zo dat windmolens op zee meer opwekken. Maar
ook de windmolens op land wekken steeds meer op. Windmolens op land worden steeds hoger en dat
heeft invloed op de productie. Daarbij komt dat alleen windmolens op zee niet genoeg energie
opwekken. Ondanks dat het er harder waait. 

Hoewel windmolens op land en op zee beide een vorm van subsidie ontvangen, horen windmolens op
land én op zee bij de goedkoopste vormen van duurzame energie. En deze vorm wordt steeds
goedkoper. Bovendien zijn ze allebei hard nodig om genoeg duurzame energie op te wekken. Het
bouwen van windmolens op land of windmolens op zee zijn verschillende expertises. 

https://pure-energie.nl/groene-energie/windenergie/
https://pure-energie.nl/zonnepanelen/
https://pure-energie.nl/groene-energie/stroom/
https://pure-energie.nl/kennisbank/hoe-belangrijk-is-de-hoogte-van-een-windmolen/
https://decorrespondent.nl/6018/kijken-zo-bouw-je-25-000-windmolens-op-de-noordzee/724332756774-995f90d9

