
Energiebewust bouwen 
 
1. Onderzoekmetingen 
Doel: m.b.v. een proefstation invloed van isolatie op de temperatuur bestuderen. Ook de 
relatie isolatie – ventilatie komt hierbij aan bod 
 
Proefstation = doos van 40/40/40 gemaakt uit 18 mm multiplex met 1 ruit uit .................... 
Doos 1 Doos 2 Doos 3 Doos 4 Doos 5 
Ruit 
Thermometer 
 

Ruit 
Thermometer 
5 cm rotswol 

Ruit 
Thermometer 
10 cm rotswol 

Ruit 
Thermometer 
5 cm PUR 

Ruit 
Thermometer 
10 cm PUR 

 
Metingen lopen minstens 2 weken (indien er aanpassingen aan de “doos” gebeuren, noteert 
men deze aanpassing duidelijk!) 
 
Doos ..... 

 Datum 8u30 12u20 16u40 

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

Binnentemperatuur    

Buitentemperatuur 
 

   

 



2. Energiegebruik school 
2.1 Berekenen van de gebruikte oppervlakte van de school 
Op basis van de grondplannen van de school berekenen we de totale bruikbare oppervlakte 
van onze school 
 
Enkele handige formules: 
Oppervlakte rechthoek: lengte x breedte 
Oppervlakte vierkant: zijde x zijde 
Oppervlakte driehoek: (basis x hoogte)/2 
Oppervlakte cirkel: π x straal2 

 
Met behulp van een rekenblad berekent elk team de totale bruikbare oppervlakte van 1 
gebouw: 
G-blok 
D-blok 
A + T – blok 
F-blok 
 
Voorbeeld van een rekenblad: 
 A B C D E F G 
1 G-blok  Factor Lengte 

(m) 
Breedte 
(m) 

Oppervla
kte (m2) 

Totale 
oppervlak
te (m2) 

2 Gelijkvloers Bureel 
directeur 

   = 
C2*D2*E
2 

 

3  Bureel       
4        
5 Totaal 

gelijkvloers 
     =sum(F2

:F...) 
6 1e Verdiep Muziek-

klas 
     

 
2.2 Energieverbruik van de school 
- Elke leerlingen probeert het energieverbruik in 1 lokaal van de door hen gebruikte blok te 
schatten. Hiervoor verzamel je volgende gegevens: (Opgelet: iedereen kiest een ander lokaal) 

• wordt het lokaal verwarmd? 
• Hoe lang wordt de verwarming ingeschakeld? (... maanden/jaar) (..... uren/dag) 
• Welke type verwarming wordt er gebruikt? 
• Zoek het gemiddeld verbruik voor dit type verwarming en schat zo het 

energieverbruik voor verwarming 
• Welk type verlichting wordt er gebruikt? 
• Zoek het vermogen op van dit type lamp 
• Schat het aantal uur dat deze lampen branden op jaarbasis: 
• Ga na of er elektrische apparaten in die klas gebruikt worden. Zoek van elk apparaat 

het vermogen op. 
• Schat voor elk toestel het totaal aantal uur dat ze aan staan op jaarbasis 

Met behulp van een rekenblad kan dan het totale energieverbruik in dat lokaal berekend 
worden 
 
 A B C D E F G 



1 
 Aantal gebruiks

uren / 
dag 

School-
dagen 

lesweken Vermoge
n (kW) 

Energie-
verbruik 
(kWh) 

2 Verwarming      =B2*C2*
D2*E2 

3 Verlichting       
4 TL-lamp       
5 gloeilamp       
6 Computer       
7 ...       
 
- Info te vragen aan mevr. Meert: 
het stookolieverbruik op jaarbasis : om een realistisch beeld te krijgen neem je best het 
gemiddelde verbruik van meerdere jaren! 
Het jaarverbruik van elektriciteit : ook hier neem je best het gemiddelde verbruik van 
meerdere jaren! 
 
- Vergelijk de gegevens van mevr. Meert met de berekeningen die je zelf gemaakt heb. Wat 
stel je hierbij vast? Hoe kan je dat verklaren? 
 


