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Voor de docent/begeleider

Voor wie: 

• Alle inwoners van Arnhem

• Begeleiders en docenten van (taal) groepen

Doel: 

• Deelnemers krijgen meer inzicht in eigen energieverbruik

• Deelnemers hebben kennis van bespaartips

• Deelnemers weten waar ze hulp kunnen krijgen

Aanleiding

We hebben allemaal te maken met de stijging van de prijzen van gas, olie en benzine 

(fossiele brandstoffen). We kunnen niet oneindig gebruik blijven maken van fossiele 

bronnen. Ze raken namelijk op. We zullen ook moeten zoeken naar andere, duurzame 

bronnen. Bijvoorbeeld wind en zon. Die kunnen niet opraken. 

Het is goed als mensen hun eigen 

energie rekening begrijpen. En dat ze 

inzicht hebben hoe ze kunnen besparen. 

Daarom is deze les ontwikkeld. 
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Hoe deze lesopzet te gebruiken

De docent/vrijwilliger kan dit thema gedurende een aantal weken inzetten. 

Het kan ook in één of in een paar lessen behandeld worden. 

Het niveau is ongeveer 1F (vergelijkbaar met A2). 

Differentiëren

Bij grote niveauverschillen kun je ook gebruik maken van*;

• Uitleg in andere talen; https://energie.steffie.nl/nl/

• Melkweg; https://melkwegplus.nl/boekjes/

 - van Alfa A naar Alfa B, Lekker warm, thema wonen, gas en stroom.

 - van Alfa B naar Alfa C, Mag het licht aan? Thema wonen, gas, water, licht.

• Succes; https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/succes-taal 

 Voor gebruik afstemmen met: info@lezenenschrijven.nl

 - Gas en stroom, Taal voor het Leven, van de Stichting Lezen & Schrijven (1F).

• Bekijk informatie over energie in eenvoudige taal; https://www.lezenenschrijven.nl/

 wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/informatie-over-energie-eenvoudige-taal

* Informeer bij Taalhuis Arnhem indien je deze materialen wilt bestellen

Wat heeft de cursist nodig

• Lesboekje, pen en papier

• Jaar en maandrekening op papier of digitaal

• Evt. computer of smartphone
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Start van de les
Maak een woordweb (associatieoefening) 

samen op het bord of op een flap. 

Leesopdracht

Bespreek samen de woorden.

Antwoorden

Vraag 1. De energierekening

1.1 Dhr. Havertong.

1.2 € 88,07

1.3 € 103,00

1.4 Gas

1.5 Hij heeft meer gas/elektriciteit verbruikt. 

  Ook: de prijzen voor gas en stroom zijn gestegen.

1.6 t/m  Eigen antwoord.

1.10

Energie
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Vraag 2: Wat kost douchen? 

2.1 Lezen

Als je 5 minuten doucht, gebruik je dus ongeveer 50 liter water.

• Voor 50 liter water betaal je € 0,03 (3 cent)

2.2 Rekenen

• Joep doucht elke dag 10 minuten

Kosten per dag: € 0,60. Per maand: € 18,00. Per jaar: € 216,00

En jij? Eigen antwoord.

2.3 Schema

Vraag 

Uitkomst berekening: 4 x € 0,60 = € 2,40

Douchen 1 persoon

Water 1 minuut 5 minuten 10 minuten

Normale douchekop 10 liter 50 liter 100 liter

Besparende douchekop 6,5 liter 32,5  liter 65 liter 

Douchen 1 persoon

Gas 1 minuut 5 minuten 10 minuten

  0,04 m3 0,2 m3 0,4 m3

  = € 0,06 = € 0,30 = € 0,60  



Vraag 3: Verwarmen  

Kosten: € 4,80 + 2,40 = € 7,20, dit zijn de kosten per dag.

Vraag 4: Elektriciteit 

4.1    2760 KWH

4.2  129 euro

4.3  Eigen antwoord

4.4 Eigen antwoord. Schema elektrische apparaten invullen.
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Vraag 5. Besparen op energie 

5.1  Eigen antwoord. 

  Denk bijvoorbeeld aan: korter douchen; de verwarming 1 graad lager; isoleren.

5.2  Bekijk de bijlage

5.3    Waar of niet waar? 
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niet 
waarUitspraak/tip                     waar                      doe ik

De verwarming moet ’s nachts helemaal uit.  X  

We moeten allemaal vroeg naar bed.  X 

De oude koelkast/vriezer is nog goed te gebruiken.  X 

Dikke gordijnen isoleren ook. X  

Raamfolie op het raam plakken helpt tegen de kou. X  

Je kunt het beste het hele huis verwarmen.  X 

Korter douchen bespaart energie. X  

Zet apparaten op stand-by en niet uit.  X 

Zet de verwarming één graadje (of meer :-) lager. X  

Zet de cv ketel op 90 graden in plaats van 60 graden.  X 

Een ventilator gebruikt meer energie dan een airco.  X 

Een wasdroger verbruikt heel veel energie. X  

Tochtstrippen bij deuren en ramen helpen tegen de kou. X  

Radiatorfolie zorgt voor minder warmteverlies. X  

Wassen op 30 of 60/90 graden, maakt niet zoveel   X
uit voor het energieverbruik.  

Je kunt het beste alle gloeilampen vervangen door ledlampen X  

Wassen op de ecostand kost minder stroom  X  

Een grote vlam voor een kleine pan kost minder energie. X  

Verwarm alleen het water wat nodig is in de pan of waterkoker. X  

Ontlucht de radiatoren regelmatig. X  
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