
Een uniek lespakket laat uw leerlingen zelf 
alles ontdekken over (duurzame) energie

ZEER COMPLEET

MODULAIR

MULTIMEDIAAL EN INTERACTIEF

PRAKTISCH EN SPANNEND

PAST BIJ VERSCHILLENDE LEERMETHODES

VOOR BOVEN-, MIDDEN- EN ONDERBOUW 



ENERGIE
Energie is een breed begrip, dat eigenlijk met alles verbonden is 
wat we doen en laten. Ademhalen vergt energie. Maar bijvoorbeeld 
ook auto’s produceren, nadenken en natuurlijk lesgeven. In de 
laatste decennia zijn we ons  bewust geworden dat energie en 
water niet onbeperkt beschikbaar zijn. Het overmatig verbruik 
ervan heeft ook ongewenste effecten op het milieu. Bij steeds 
meer mensen groeit het besef dat we op een andere manier met 
energie moeten omgaan.

Maar hoe zit dat nu met kinderen? Kinderen groeien op met 
energie in overvloed. In goed verwarmde scholen en huizen, met 
tv, video, CD-speler en computer binnen handbereik. Toch is het 
van groot belang dat juist kinderen ontdekken wat energie is en 
waarom ook zij er bewust mee moeten omspringen. Daarom is 
Natuurlijk energie! ontwikkeld, een uniek en compleet lespakket 
dat u helpt om op een aantrekkelijke, boeiende en leerzame 
manier les te geven over energie.  

ENERGIEK LESMATERIAAL!
De doelstelling van Natuurlijk energie! is om kinderen kennis te 
laten maken met verschillende aspecten en vormen van energie 
en specifiek duurzame energie. Die kennismaking vindt plaats op 
een positieve en stimulerende manier, zodat ze op hun eigen 
niveau tot keuzes op energiegebied worden uitgedaagd. Het 
onderwerp (duurzame) energie wordt op een boeiende, speelse 
manier gepresenteerd.
Het lesmateriaal van Natuurlijk energie! is ontwikkeld door een 
team educatiespecialisten van SOM onderwijs- en milieuprojecten. 
In opdracht van en met de knowhow van Nuon. Al het lesmateriaal 
(een volledige omschrijving staat verderop in deze brochure) is 
uitgebreid getest door klankbordgroepen, een ontwikkelschool en 
een aantal pilotscholen.
De opzet van Natuurlijk energie! komt tegemoet aan de 
verschillende manieren waarop kinderen leren. Zo is er optimaal 
gebruikgemaakt van visuele en praktische elementen om de 
informatie extra toegankelijk te maken.

Uitgebreide encyclopedie en mediatheek

Leuke en leerzame spelletjes

Homepage: www.natuurlijkenergie.nl

Proefjes voor in de klas

Het eerste totaalpakket 
dat uw leerlingen 

spelenderwijs 
energiebewust maakt!



Natuurlijk energie! is vanuit een viertal invalshoeken 
ontwikkeld: ‘weten’, ‘begrijpen’, ‘doen’ en ‘toepassen’. Het 
is daardoor een echte ontdekkingsreis geworden, een 
fascinerende tocht door het land van de (duurzame) 
energie. 

MODULES VOOR ELKE 
LEEFTIJDSGROEP
Voor zowel boven-, midden- als onderbouw van het 
basisonderwijs is een eigen onderdeel ontwikkeld.  Elk 
onderdeel is modulair opgebouwd. De modules kunnen 
indien wenselijk in willekeurige volgorde bij het lesgeven 
worden gebruikt. Dit geeft u als leerkracht veel vrijheid.

VOLTY POWER EN KONING LOLLIE
In het lesmateriaal van de boven- en middenbouw fung-
eert het fictieve character Volty Power als rode draad. Hij 
is ook één van de hoofdrolspelers in de speelfilm van 
Natuurlijk energie! Er is heel bewust gekozen voor een 
verhalende opzet met diverse figuurtjes om de verschil-
lende elementen van het lesmateriaal met elkaar te 
verbinden:  het lesprogramma wordt daardoor luchtig en 
speels, waardoor kinderen zich de materie op een leuke 

en aansprekende wijze 
eigen kunnen maken. 
In de onderbouw raken 
de kinderen betrokken 
bij de avonturen van 
Koning Lollie.

Praktisch aan de slag... Met Volty Power op reis...

Spelenderwijs leren... Experimenteren...

Koning Lollie.

DE WONDERE WERELD VAN 
Natuurlijk energie! 



In het basispakket vindt u alle leer- en spelmaterialen 
die nodig zijn om met Natuurlijk energie! aan de slag 
te kunnen, verdeeld in boven-, midden- en onderbouw. 
Dankzij de compleetheid en het modulaire karakter van 
Natuurlijk energie! kan het programma op allerlei manie-
ren worden geïntegreerd in de reguliere lessen. Het bevat 
voldoende materiaal voor een compleet energieproject 
van enige weken. Daarnaast leent het materiaal - zeker 
dat van de bovenbouw - zich er uitstekend voor om over 
een aantal maanden van het schooljaar te spreiden. U 
kunt er ook voor kiezen alleen bepaalde onderwerpen 
te behandelen (bijvoorbeeld als aanvulling op uw eigen 
methode). 
Per bouw is er een uitgebreide, duidelijke handleiding. 
Deze geeft aan hoe u de kinderen door de wereld van 
(duurzame) energie kunt leiden. U kunt ook uw eigen 
route en lessen bepalen, want bij de ontwikkeling van 
de lesmaterialen is flexibiliteit in het gebruik uitgangspunt 
geweest. 

Bovenbouw
In de bovenbouw ligt het accent 
op de eigen omgeving van de kinderen en het zelf-
standig werken. Het materiaal bestaat uit:
• een praktische en heldere handleiding voor de 

leerkracht;
• een boeiende en grappige speelfilm op video van 

ca.  20 minuten met het figuurtje Volty 
Power in de hoofdrol; 

• uitgewerkte lesactiviteiten;
• de  website www.natuurlij-

kenergie.nl (ook aangesloten 
bij Kennisnet) met o.a. een 
complete energie-encyclopedie, een woordenboek, 

educatieve animaties en proefjes;
• Een CD-ROM met statische informatie van de 

Internetsite (zodat deze ook off-line toegankelijk is);
• een lied op CD, inclusief tekst;
• praktische materialen voor proefjes 
 (o.a. zonnepaneeltjes en motortjes).

Middenbouw
De middenbouw leerlingen kunnen heel praktisch aan 
de slag met concrete opdrachten of meereizen met Volty 
Power. Dit figuurtje neemt hen mee naar vreemde streken 
als ‘het land van Waai en Woei’ of ‘Zon Zet Zeven’. Het 
materiaal bestaat uit:
• een praktische en heldere handleiding voor de 

leerkracht;
• een boeiende en grappige speelfilm op video van 

ca. 20 minuten met het figuurtje Volty Power in de 
hoofdrol;

• uitgewerkte lesactiviteiten; 
• een landkaart voor de reis met Volty Power;
• praktische opdrachtkaarten;
• liedjes op CD, inclusief teksten;
• praktische materialen voor proefjes 
 (o.a. zonnepaneeltjes, motortjes).

Onderbouw
In de onderbouw staan spelen en ervaren voorop. 
Het materiaal bestaat uit:
• een praktische en heldere handleiding voor de 

leerkracht;
• verhaaltjes van Koning Lollie met prachtige, grote 

prenten;

MEER WETEN? GA NAAR 
WWW.NATUURLIJKENERGIE.NL 



• een activiteitenmap rond 
de onderwerpen zon, licht, 
water, wind en warmte;

• liedjes van Koning Lollie op CD. De teksten van de 
liedjes worden bijgeleverd, zodat de kinderen deze 
kunnen meezingen.

Losse onderdelen
Losse onderdelen, zoals extra CD’s, CD-ROM’s, video’s 
en prenten kunt u bijbestellen via Internet. 

Meer informatie hierover vindt u op de website 
www.natuurlijkenergie.nl (klik op ‘over het project’).

Website voor leerkrachten
De speciaal ontwikkelde website 
www.natuurlijkenergie.nl speelt een 
belangrijke rol in het lespakket. Deze 
bij Kennisnet aangesloten website houdt als het ware 
het lespakket actueel!  Behalve het voor iedereen 
toegankelijke gedeelte, is er een apart deel (met 
o.a. actuele informatie en een forum), alleen voor 
leerkrachten toegankelijk. De daarvoor benodigde toe-
gangscode krijgt u wanneer u het lespakket bestelt.

Energiedocent
In een aantal gevallen kunt u voor een extra les in 
de bovenbouw een ervaren energiedocent inschakelen. 
Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u 
dat aangeven op de antwoordkaart. De energiedocent 
neemt dan contact met u op en informeert u over de 
mogelijkheden. 

Het lespakket Natuurlijk energie! is ontwikkeld door 
SOM onderwijs- en milieuprojecten, in opdracht van en 
in nauwe samenwerking met Nuon. Projecten van SOM 
zijn gericht op de directe leefomgeving, hebben een 
positieve insteek en kenmerken zich door een variatie 
aan werkvormen. SOM heeft in de ruim 15 jaar van haar 
bestaan een reputatie verworven door de gedegen, 
effectieve aanpak en de veelzijdigheid van de ontwik-
kelde materialen en werkvormen. 

MULTIMEDIAAL
Bij de ontwikkeling van Natuurlijk energie! is rekening 
gehouden met de huidige context op het gebied van 
natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs. Zo 
hebben de scholen steeds nadrukkelijker de wens om 
binnen een dergelijk project ook gebruik te maken van 

audiovisuele middelen en Internet (NIPO 
2000). Naast het beproefde schriftelijke 

materiaal, als werkbladen en 
handleidingen, worden bij 

Natuurlijk energie! 
interactieve, creatieve en 

speelse werkvormen ingezet 
zoals muziek, film en Internet. 

De brede variatie in werkvor-
men maakt het lesprogramma 

voor kinderen extra leuk.

ZEER COMPLEET EN MODULAIR
Bijzonder aan het lesmateriaal is vooral de compleet-
heid. Natuurlijk energie! heeft voor elke bouw een 
specifieke reeks modules en materialen beschikbaar. 
Het programma is heel flexibel in te zetten en daardoor 
goed in te passen in uw eigen methodes en lesstijl. 
Door deze opbouw kunt u uw eigen invulling kiezen, zelf 
de volgorde bepalen en eventueel naar eigen inzicht 
de lessen uitbreiden. Dit afhankelijk van de specifieke 
doelen die u met uw eigen groep wilt bereiken.

ZELF LEREN
Het lesmateriaal is zo opgezet dat de leerlingen goed 
geïnformeerd worden, zien dat er alternatieve mogeli-
jkheden op energiegebied bestaan en nog kunnen 
worden bedacht. Ze ontdekken bovendien dat zij zelf ook 
keuzes kunnen maken en hun eigen verantwoordeli-
jkheid hebben. Zelfstandig werken wordt gestimuleerd; 
met name het Internetgebruik kan prima buiten de 
reguliere lessen (op school of thuis) plaatsvinden.

Natuurlijk energie! IN HET KORT



DE INITIATIEFNEMER

Het initiatief voor Natuurlijk energie! is genomen door Nuon. 

Als koploper in Nederland op het gebied van groene energie rekent Nuon 

het tot haar maatschappelijke taken om objectieve informatie over energie 

en energiebesparing te geven. Tevens wil Nuon bewust gebruik van energie 

stimuleren. Nuon heeft alle kosten van het omvangrijke project voor haar 

rekening genomen. Echter in het materiaal van Natuurlijk energie! is Nuon 

niet zichtbaar. 

DIRECT BESTELLEN? 
Kijk op www.natuurlijkenergie.nl 
(klik op ‘over het project‛).

VRAGEN? 
Stel ze op www.natuurlijkenergie.nl 
(klik op ‘over het project‛). U krijgt snel antwoord. Volty Power.


