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Wat houdt de activiteit in? 
 
In deze workshop leren jullie alles over zonne-energie. Jullie gaan uitzoeken of het schooldak geschikt is 
voor zonnepanelen. Maak je niet ongerust; je blijft gewoon op de grond. 
 
Deze workshop bestaat uit opdrachten waarbij je gaat rekenen en puzzelen en zo leer je over de gevolgen 
van grijze en groene stroom, zowel voor het milieu als uitgedrukt in euro’s. De uitkomsten van de 
berekeningen kunnen jullie misschien wel met de directeur van de school bespreken. 
 

A. Bereken het energieverbruik van school 
 
Als je de oppervlakte van je school weet, dan kun je (bij benadering) het energieverbruik van de school 
berekenen. Als je het energieverbruik al weet, dan kun je het met deze oefening controleren. 
 

A1. Het aantal leerlingen 
 
• Hoeveel leerlingen zitten er op jullie school: …………………………………………………………………………………………… 
• Weet je niet hoeveel leerlingen er op jullie school zitten, maar weet je wel het aantal groepen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Bereken nu (bij benadering) het aantal leerlingen op jullie school door het aantal groepen te 
vermenigvuldigen met 23: aantal groepen x 23 = ………………………………………………………………………………………….. 
 
Als je het niet weet, weet je docent het misschien wel. Vraag het maar. 
 

A2. De oppervlakte van jullie schoolgebouw 
 
Om de oppervlakte van een school te berekenen, kun je aanhouden dat er voor elke leerling gemiddeld 
9 m2 schoolgebouw is. Bereken nu de oppervlakte van jullie school met de volgende formule: 
• het aantal leerlingen (antwoord van vraag A1) x 9 = …………………….. x 9 = ………………………………….. m2 
(vierkante meter) 1 



 

A3. Het energieverbruik van jullie school 
 
Nu je de oppervlakte van het schoolgebouw weet, kun je ook het energieverbruik berekenen. Dat doe je 
door het antwoord uit vraag A2, de oppervlakte, te vermenigvuldigen met 28 kilowattuur (kWh). Een 
kilowattuur is de hoeveelheid energie die een apparaat verbruikt per uur. Bereken nu het energieverbruik 
per jaar van jullie school met de volgende formule: 
• oppervlakte (antwoord van vraag A2) x 28 kWh = …………………….. x 28 = ……………………kilowattuur per 

jaar 
 

B. Zoek uit of jullie schooldak geschikt is voor zonnepanelen 
 
• In het eerste filmpje dat jullie hebben bekeken, wordt uitgelegd hoe een zonnepaneel werkt. De 

meeste energie wordt opgewekt als de panelen een oriëntatie op het zuiden hebben. 
• De leerkracht zoekt op de ‘Schooldakkaart’ naar jullie school. Op de ‘Schooldakkaart’ staat een foto 

van het dak van jullie school. 
• Bekijk wat voor dak jullie school heeft: plat of schuin? ………………………………………………  
• Hieronder staat een voorbeeld van een schooldak. Je ziet een school met vier schuine kanten, 

waarvan twee zijden gedeeltelijk geschikt zijn voor zonnepanelen. Het grootste deel van het dak 
heeft helaas te weinig zonneschijn op een dag. De school kan dan met zonnepanelen niet genoeg 
stroom opwekken om de kosten terug te verdienen. 
Gebruik dit voorbeeld om naar je eigen schooldak te kijken. De onderkant van de foto is het zuiden. 
Kun je zien of jullie schooldak goed in de zon ligt? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zie je op de foto van jullie eigen schooldak misschien obstakels die zorgen dat de zon niet overal kan 
schijnen op jullie schooldak? Bijv. bomen of (hoge) gebouwen die schaduw veroorzaken op het dak van 
de school? 
 
Schrijf ze op: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Je hebt nu het energieverbruik van jullie school berekend en je weet of jullie schooldak 
geschikt is voor zonnepanelen. Misschien liggen ze er zelfs al op! Maar misschien ook 
niet, of passen er nog heel veel meer bij. 
 

C. Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig? 
 
Om je te helpen, herhalen we de berekening uit de video: 
• Capaciteit zonnepaneel = 270 wattpiek per jaar 
• De zon schijnt alleen niet altijd even fel, daarom moeten we rekenen met een iets lager getal: 270 x 

0,85 = 229,5 kilowattuur per jaar 
• Het energieverbruik van de school in de video was 35.000 kilowattuur per jaar. Om het aantal 

zonnepanelen te berekenen, deel je dit getal door de opbrengst van een zonnepaneel: 
35.000 : 229,5 = 152 zonnepanelen. 

 
Bereken nu zelf hoeveel zonnepanelen er nodig zijn voor jullie school. Gebruik in jouw rekensom maar 
230 in plaats van 229,5. 
• Energieverbruik van school (antwoord van vraag A3 of het getal dat je juf of meester geeft) : 230 = 

……………………………….. : 230 = ………………….. zonnepanelen 
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D. Wat kosten de zonnepanelen? 
 
Wat kost het om de zonnepanelen aan te schaffen? Reken met € 300 per zonnepaneel.  
• Aantal zonnepanelen (antwoord van vraag C) x 300 = ………………….. x 300 = ……………………………….. euro 
 
E. Hoeveel CO2 kun je besparen met de zonnepanelen? 
 
Bereken het positieve milieueffect als jullie school op zonnestroom overstapt. In je berekening gebruik 
je 530 gram CO2 uitstoot voor elk kilowattuur grijze. 
 
1. Energieverbruik van school (antwoord van vraag A3) x 530 = ……………………………….. x 530 = 

…………………………………… gram CO2 uitstoot 
 
2. Druk het getal in kilo uit (antwoord van vraag E1 : 1.000): ……………………….. kilo CO2 
 
3. Druk het getal in ton uit (antwoord van vraag E2: 1.000): ……………………….. ton CO2 
 
F1. Bereken hoeveel geld er kan worden bespaard per jaar 
 
De eerste tien jaar heeft een school een flink deel van de uitgespaarde energiekosten nodig om de 
zonnepanelen af te betalen. Maar daarna verdient een school nog zeker 15 jaar lang door de gratis 
stroom van de zon. 
 
Bereken voor jouw school de besparing in euro’s. Gebruik daarbij onderstaande getallen. 
 

Tarief kWh 2019 0-10.000 kWh 10.001-50.000 kWh > 50.001 kWh 
Totaal € 0,19 € 0,15 € 0,08 

 
Een school die 10.000 kilowattuur of minder per jaar verbruikt, betaalt dus € 0,19 per kilowattuur. Voor 
de volgende 40.000 kilowattuur betaalt een school € 0,15 per kilowattuur en voor het energieverbruik wat 
daar nog bovenop komt, betaalt een school € 0,08 per kilowattuur. 
 
De school uit de video verbruikt 35.000 kilowattuur per jaar. De energiekosten voor deze school zijn: 
10.000 x € 0,19     = € 1.900,00 
(35.000 - 10.000 = 25.000) x € 0,15  =  € 3.750,00 + 
Totaal      € 5.650,00 per jaar 
 
Dit bedrag bespaart de school dus jaarlijks als zij overstappen op zonnepanelen. 
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Bereken nu de besparing voor jouw school en gebruik hierbij de bedragen uit de tabel. 
• Energieverbruik van school (antwoord van vraag A3): ………………………… kilowattuur per jaar 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
F2. Tijd over? Bereken dan nog hoeveel geld er totaal kan worden bespaard met de 
zonnepanelen in 25 jaar 
 
Zonnepanelen liggen minimaal 25 jaar op het schooldak. In die periode werken ze goed en leveren ze veel 
energie. 
 
Terugverdientijd 
Bij opdracht D heb je de aanschafkosten van zonnepanelen berekend. Bij opdracht F1 berekende je de 
jaarlijkse besparing in euro’s. 
Als je deze twee getallen door elkaar deelt, dan weet je het aantal jaren dat school nodig heeft om de 
zonnepanelen terug te verdienen. We noemen dat de terugverdientijd. 
• …………………………… (antwoord van opdracht D) :  …………………………… (antwoord van opdracht F1) = 

………………… jaren 
 
Aantal jaren besparen 
Nu je de terugverdientijd weet van de zonnepanelen, kun je ook het aantal jaar berekenen waarin jouw 
school echt geld kan verdienen. 
• 25 jaar (levensduur van zonnepanelen) – …….. (aantal jaar dat nodig is om de zonnepanelen te 

betalen) = ………….. jaar dat de school geld kan verdienen. 
 
Totale besparing 
Om de totale besparing te berekenen, vermenigvuldig je nu dit getal met het antwoord uit opdracht F1. 
• ………………… (aantal jaar besparen) x  ……………………………… (antwoord van vraag F1) = 

……………………………… euro’s 
 
Dit is dus de totale besparing die jouw school kan behalen door zonnepanelen op het schooldak te leggen. 
Wat een boel geld hè 😉 
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Heb je misschien een leuk idee wat school met dit geld zou kunnen doen om de school nog fijner te 
maken? Schrijf je ideeën hier op: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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