
De energietransitie

In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om een
elektrische stroomkring te maken met meerdere energiebronnen en
batterijopslag als oplossing voor de transitie van een elektrisch netwek
gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een netwerk dat volledig op
alternatieve energiebronnen kan werken. Om deze uitdaging aan te
pakken doorlopen ze meerdere subproblemen, deze zijn opgelijst in
het script van dit proejct. 
De energietransitie zal verschillende soorten energiebronnen
tegelijkertijd op hetzelfde netwerk moeten kunnen koppelen om de
verbruikers de nodige energie te kunnen blijven leveren. 
De leerlingen gaan in groepjes met rolverdelingen in discussie over de
oplossingen en verschillende belangen vanuit o.a. burgers, industrie,
politiek, etc. Ze onderzoeken zonnecellen en de optimale plaatsing
t.o.v. de zon met een zelfgemaakte zonneschijf a.d.h.v. een lasercutter.
Fossiele brandstof wordt gesimuleerd door spierkracht die de
leerlingen zelf moeten leveren door op een hometrainerfiets de
nodige arbeid te leveren die dan een generator kan doen draaien en
zo spanning bij op de stroomkring kan zetten. Een zelfontworpen
windmolen om windenergie te simuleren werd tijdens het vorige
schooljaar al uitgewerkt en kan hier ook aan gekoppeld worden. Een
zelfgemaakte batterij zorgt dan voor tijdelijke energieopslag en een
Arduino-gebaseerd systeem met relais, stroom- en spanningsensoren
en vermogensweerstanden regelt de spanningen voor de verbruiker.

Het project werd uitgetest tijdens 12 lesuren door 2 studenten van de
lerarenopleiding en een leerkracht in het 3e trimester van schooljaar
2021-2022. Het kan zeker uitgebreid worden om er een langer en
diepgaander project van te maken.
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Op welke manier kunnen we een transitienetwerk bouwen waarin we van
fossiele brandstoffen kunnen overschakelen naar alternatieve energiebronnen?
(Met als ultiem doel fossiele brandstoffen volledig te vervangen.)
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Dit project werd ontwikkeld binnen pilootproject iSTEMomentum door studenten
van de Educatieve Master KU Leuven i.s.m. leerkrachten van De Wijnpers in
Leuven. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid.

-Map: Onderwijsdoelen
-Map: Stage
      -Map: Achtergrondinfo en inspiratie
      -Map: Lasercutter en opstelling
      -Lessenplanning en timing
      -M1 - Werkbundel SP2 (Oplossing)
      -M1 - Werkbundel SP2
      -M7 - Rollenfiches
      -M8 - Werkbundel - Oplaadbare batterij maken
      -M8 - Werkbundel - Oplaadbare batterij maken (Oplossing)
      -Presentatie - Batterij
      -Presentatie - Inleiding energietransitie
-Conceptmap - De energietransitie
-Informatie over dit project
-Poster - De energietransitie
-Projectfiche - De energietransitie
-Read me first
-Script - De energietransitie
-Team 18 - voorstelling aan vakdidactici

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de
feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is
aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van
maturiteit bereikt.
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