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A) REGIOCOMPETITIE: INTRODUCTIE & TOELICHTING  
 

1] Over de sector installatietechniek, Wij Techniek en Bèta Challenge 
consortium 
De installatiebranche adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt technische installaties. Denk aan 
vakspecialisten zoals loodgieters, elektriciens en installateurs van ventilatiesystemen en zonnepanelen. 
De installatiebranche is voor opdrachten deels afhankelijk van nieuwbouw en verbouwingen in de 
bouwbranche. Daarnaast heeft de installatietechniek een steeds groter aandeel in de totale 
bouwkosten, omdat de hoeveelheid techniek in gebouwen toeneemt. De noodzaak om te 
verduurzamen biedt volop kansen voor installatiebedrijven. In 2050 moeten alle gebouwen 
energieneutraal zijn. Dit houdt in dat een gebouw net zoveel energie opwekt als het verbruikt. De 
energie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens of 
warmtepompen. Koken en verwarmen met aardgas verdwijnt. Deze veranderingen moeten stap voor 
stap op gang komen. Te beginnen met kantoren: die moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C 
hebben. (Bron Rabobank) 
 

Wij Techniek  

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Zij motiveren alle 
vakmensen in de installatiebranche om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen en in te zetten 
voor een toekomstbestendige leefomgeving. Van engineer tot monteur, van werkvoorbereider tot 
uitvoerder, van HR-adviseur tot magazijnmedewerker en van leerling tot ondernemer en directeur. Ze 
zijn een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de 
werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. In opdracht van en samen met deze sociale 
partners werken zij aan jouw ontwikkeling. 
 
 

'Als leerlingen kiezen voor een technische opleiding, moeten ze het beste 
onderwijs krijgen, dat goed aansluit op de wensen en ontwikkelingen  

binnen het bedrijfsleven' 
 

Bèta Challenge consortium 

Het Bèta Challenge programma gaat verder dan lesgeven op school en zoekt constant de verbinding met 
de samenleving. Ruim 40 BCP-scholen werken samen aan de ontwikkeling van het BCP-onderwijs, 
fungeren als elkaars sparringpartner en wisselen ervaringen uit over hoe zij het Bèta Challenge 
programma vormgeven in de lessen. Het Bèta Challenge programma richt zich op de praktisch 
ingestelde leerling in het huidige mavo (GL/TL) en havo-segment. Een aantal keer per jaar worden 
wedstrijden uitgezet met levensechte opdrachten uit het bedrijfsleven waarin vindingrijkheid wordt 
gevraagd bij vraagstukken in de technische en bouwsector met als doel leerlingen te enthousiasmeren 
voor de praktijk. 
 

'Leren doe je niet alleen en niet alleen op school' 
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2] De wedstrijdopdracht  
Haal zoveel mogelijk energie uit je omgeving en gebruik dit op een nuttige manier. 

Samen met Wij Techniek ontwikkelde het Bèta Challenge Consortium een nieuwe wedstrijdopdracht 

voor BCP-leerlingen en T&T-leerlingen uit mavo 2. Deze wedstrijd kan in netwerkverband plaatsvinden 

in de vorm van een ‘regiocompetitie’ in eigen regio en in samenwerking met eigen netwerkpartners.  

We doen een oproep aan de leerlingen om in de huid te kruipen van een technicus elektronische 

systemen of een adviseur innovatie en duurzaamheid.   

Het thema dit jaar is: Energie uit je omgeving. Op weg naar een duurzame toekomst. Het is nodig om op 

korte termijn de energiearmoede tegen te gaan en op middellange termijn de klimaatdoelen te behalen. 

Er wordt op vele manieren gezocht naar alternatieve energiebronnen. Op welke manieren kunnen we 

energie uit onze omgeving halen? En hoe kunnen wij deze energie nuttig inzetten? Aan de leerlingen de 

opdracht om hierover mee te denken en te gaan experimenteren. Op weg naar een volledige 

energietransitie. 

 
 

'De leerling werkt aan technologische opdrachten uit een van de vmbo-
profielen en ontwikkelt inzicht in de relevantie van technologie in het  

maatschappelijk en beroepsmatig leven' 
 

3] Deelnemen aan de regionale competitie 
De BCP-docent of -coördinator laat weten of de deelnemende school intenties heeft mee te doen en 

samen met netwerkcollega’s de opdracht in regionaal competitieverband uit te voeren en / of de school 

kan zich direct aanmelden via het  online aanmeldformulier. 

Via dit aanmeldformulier dat in de eerste week van oktober is gemaild kan al worden aangegeven met 

hoeveel klassen, teams en leerlingen uit mavo 2 de school deelneemt. Ook kan daar worden 

aangegeven of men gaat samenwerken met de eigen huisinstallateur of dat wij kunnen helpen aan een 

adres van een installatietechnisch bedrijf. Het programmabureau BCP organiseert tweemaal een 

zogenoemde Online Vraagbaak waarin in een half uurtje diverse vragen worden beantwoord over deze 

regiocompetitie. 

Na de sluitingstermijn van aanmelden neemt de netwerkcoach het initiatief tot een eerste 
(online) afstemmingsmoment met elkaar voor de planning en organisatie.  

Vanzelfsprekend worden scholen ondersteund door BCP en Wij Techniek en volgt na de competitie een 

leuke afsluitende regiofinale voor de BCP-leerlingen in leerjaar 2. In de organisatie van de finaledag 
zijn de scholen zelf aan zet, met hulp van de netwerkcoach, het programmabureau BCP en 

Wij Techniek.  

4] Opbouw van de wedstrijd 
4a de opdracht 
In samenwerking met Wij Techniek als overkoepelende opdrachtgever ontwikkelden we een opdracht 
voor deze regionale wedstrijd. De opdracht omvat een realistisch vraagstuk of probleem uit de sector. 
De opdracht voldoet aan de eisen van een BCP- opdracht. De opdracht kan dan ook als ‘reguliere’ 
projectopdracht in de jaarplanning worden opgenomen. Leerlingen werken in groepen van 3 of 4 
leerlingen aan een oplossing voor het vraagstuk van de opdrachtgever.  
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Deze uitwerkingen kunnen zowel digitaal als fysiek zijn. Wij adviseren altijd te zorgen voor een mooie 
mix in (actieve en praktische) werkvormen om leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen. 
 

De wedstrijdopdracht kan op scholen worden uitgevoerd in periode 3 en 4 (+/- maart – juli). Samen met 
de andere deelnemende netwerkscholen en de netwerkcoach stem je data af voor de start van de 
competitie, afronding van de opdracht en de finaledag. (Zie laatste pagina voor Planning Format.) 
 

Een voorbeeld:  

- uitvoering opdracht in de eigen school: maart – half mei, 

- afronding schoolcompetitie en doorgeven winnende team: eind mei, 

- regiofinale: half juni. 

 

4b de opdrachtgever en regionale bedrijven 
De opdrachtgever is Wij Techniek. Omdat we het belangrijk vinden dat er daarnaast een regionaal bedrijf 

uit de sector betrokken is bij (de uitvoering van) de opdracht kan Wij Techniek de deelnemende scholen in 

contact brengen met installatietechnische bedrijven uit de regio die verbonden zijn aan het 

ontwikkelingsfonds.  

Deze worden actief betrokken in de uitvoering door het koppelen van een bedrijfsbezoek en daarnaast 

bijvoorbeeld te fungeren als (tussentijdse) vraagbaak, door een gastles te verzorgen, etc. Heeft de school 

zelf al een warm contact in deze sector, bijvoorbeeld met de huisinstallateur, dan is dat uiteraard prima. 

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar een bedrijf kun je dat aangeven in het antwoordformulier. 

 

Het regionale bedrijf kan mogelijk ook een rol spelen tijdens de finale van de schoolcompetitie (jurylid en 

medebeoordelaar). En je kunt het bedrijf uitnodigen voor de regiofinale.  

 

4c de wedstrijd: schoolcompetitie en regiofinale 
De opdracht is in het nieuwe cursusjaar uit te voeren in periode 3 en 4. Binnen deze periode voer je de 

opdracht uit met je leerlingen in de eigen school, en vindt de regiofinale plaats. De exacte data daarvoor 

stem je af met je netwerkcollega’s en netwerkcoach. Zie daarvoor het Planning Format om in te vullen. 

Als finalelocatie kan worden gedacht aan een van de scholen of bijvoorbeeld bij een betrokken 

opdrachtgever in de regio. In de organisatie van de Finaledag zijn jullie zelf aan zet, met ondersteuning 

van de netwerkcoach, het programmabureau BCP en Wij Techniek.  

Na het uitreiken van de wedstrijdopdracht gaan de teams op hun eigen school in competitie en aan de slag 

met de uitvoering. De eerste competitie finale vindt plaats op de eigen school, waar de deelnemers aan 

medeleerlingen en docenten (en evt. regionaal installatietechnisch bedrijf) hun ideeën en oplossing(en) 

presenteren. Elke school benoemt daarna één team als winnaar en meldt deze aan voor de regiofinale.  

N.B: Bij een geringe deelname van scholen in een regio kun je er in overleg met je collega scholen voor 

kiezen de nummers 1 en 2 van de winnende teams te laten deelnemen aan de regiofinale. Een tweede 

mogelijkheid is om bij geringe deelname in jouw eigen regio samen met het programmabureau te bekijken 

of je mogelijk kan aanhaken bij een andere regio(-competitie). Dit gaat altijd in overleg met alle 

deelnemende scholen.  
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5] Beoordeling 
Voor de beoordeling door de expert-jury zijn criteria gekozen zoals haalbaarheid in de praktijk, veiligheid, 
duurzaamheid, toepassing van innovatieve technologieën, gebruiksgemak en het beperken van kosten 
wordt meegewogen. Ook wordt gekeken naar het proces van aanpak van het team (hoe zijn ze te werk 
gegaan, planning, taakverdeling, et cetera) 
 
 

6] Locatie, datum en programma 
De regiofinale Wij Techniek vindt plaats op een datum die in overleg met de school en eigen 
netwerkpartners in samenspraak met BCP wordt bepaald en op een nog nader te bepalen locatie in de 
regio. Als finalelocatie kan worden gedacht aan een van de scholen of bijvoorbeeld bij een betrokken 
opdrachtgever in de regio. In de organisatie van de Finaledag zijn jullie zelf aan zet, met ondersteuning van 
de netwerkcoach, het programmabureau BCP en Wij Techniek. Je kunt denken aan een leuk (middag-) 
programma voor leerlingen met een presentatieronde van de uitwerkingen en natuurlijk de 
jurybeoordeling, finale uitslag en prijsuitreiking. Daarnaast kun je bijvoorbeeld een interessante 
gast(spreker) uitnodigen, workshop of andere activiteiten organiseren. Zorg dat je hierover tijdig afstemt 
met je deelnemende collega’s en netwerkcoach (een workshop of gastspreker leg je vaak ver van tevoren 
vast!). 
 

 

7] Prijs voor het winnende team 
Wij Techniek en BCP stellen voor het winnende team een mooie prijs beschikbaar. Daarover volgt later 

meer informatie. 
 

 

8] Planning en organisatie 
Oktober: overleg en opgave deelname 

- Tijdens een netwerkoverleg in overleg met collega’s en netwerkcoach of naar aanleiding van de 

uitnodigingsmail en bijhorende informatie, besluiten of de school gaat deelnemen.  

- Actie docent / coördinator: invullen en insturen antwoordformulier voor aanmelden. 

- Regionale opdrachtgever benaderen (Netwerkcoach BCP en Wij Techniek kunnen hierbij helpen als je 

dit tijdig aangeeft). 

 

Planning Format 
Je kunt gebruik maken van het Planning Format op de laatste pagina voor het maken en bewaken van de 

planning. Deze planning vul je in afstemming met je deelnemende collega’s en netwerkcoach in. 
 

Hanteer bij het invullen van de planning de volgende (globale) uitgangspunten:  

Maart – mei: uitvoering opdracht in schoolcompetitie 

- De schoolcompetitie wordt in overleg uitgevoerd in periode 3 - 4 van een cursusjaar. Bepaal samen de 

uiterste datum van afronding van de schoolcompetities.  
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Mei: afronding schoolcompetitie  

- Na afronding van de opdrachten worden (op datum x) de finales van de schoolcompetities uitgevoerd 

en afgerond. Organisatie door eigen BCP - team. 

- Actie school na afronding school-finale: docent geeft winnende schoolteam(s) (vóór datum x) door via 

de netwerkcoach of in het wedstrijdformulier dat per mail wordt gestuurd. Het wedstrijdformulier 

bevat de volgende gegevens: 

- de teamgegevens (eventuele naam van het winnende team, de namen van de teamleden, namen 

docent / begeleider(s)). 

- toestemmingsformulier foto- & beeldmateriaal i.v.m. AVG.  

- een korte beschrijving van de uitwerking c.q. het eindproduct. 

 

Tot aan finale in juni: voorbereiding regiofinale 

- Het winnende team heeft tot aan de finale (op datum x) de tijd om met behulp van de begeleidend 

docent (en evt. opdrachtgever) hun uitwerking of eindproduct te finetunen voor de regiofinale.  

 

9. De Regiofinale: presenteren van het ultieme energie plan 
Op welke manieren hebben de teams bedacht hoe we energie uit onze omgeving kunnen halen en hoe 

deze nuttig ingezet kan worden? 

Tijdens de regiofinale gaan de winnende teams uit een regio onder begeleiding van hun docent en 

netwerkcoach hun uitwerking c.q. ultieme oplossing(en) presenteren aan een jury bestaande uit experts uit 

de installatietechniek sector. Ze motiveren daarbij waarom juist hun uitwerking dé winnaar moet zijn. 

Naast deze expert-jury kijken natuurlijk ook de andere finalisten mee naar de presentatie van een team. 

Alle regio teams hebben de mogelijkheid om in de periode tot aan de finale hun oplossing en presentatie 

nog verder uit te werken en te finetunen. Bijvoorbeeld door het maken van een prototype, maquette of 

filmpje. 

De docent en eventueel het regionale installatietechnisch bedrijf kunnen hierbij helpen.  

 

- In verschillende regio's vinden in dezelfde periode de finaledagen plaats. 

- In overleg met de deelnemende netwerkscholen en netwerkcoach wordt een datum en locatie voor de 

regiofinale bepaald. 

- Het programma van de regiofinale stem je samen met je collega scholen en netwerkcoach af. Houd er 

rekening mee dat de finale (minimaal) een dagdeel in beslag neemt.  

- Betrokken regionale bedrijven kunnen worden uitgenodigd. 

- In samenwerking met Wij Techniek wordt een (regionale) jury samengesteld.  

- Check bij het plannen van de finaledatum ook of de beoogde juryleden en betrokken bedrijven de 

agenda vrij kunnen maken. 

- Actie school indien locatie niet de eigen school betreft: docent regelt begeleiding van en vervoer van 

en naar finalelocatie voor finaleteam(s). 

  

mailto:bcp@pesant.nl
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B) DE REGIONALE WEDSTRIJDOPDRACHT 
 

1] Situatie 
De kosten voor energie lopen enorm op. De cijfers liegen er niet om: volgens TNO kunnen 700.000 

gezinnen hun gas en licht nu of in de nabije toekomst niet of nauwelijks betalen. Dat komt door de snel 

stijgende energieprijs en omdat huishoudens met lage inkomens meestal niet kunnen investeren in 

duurzame energie. 

 

Door de oorlog in Oekraïne komt er minder Russisch gas onze kant op. Rusland blijkt op dit moment ook 

geen betrouwbare leverancier te zijn. Er is nu nog genoeg gas opgeslagen in Nederland, maar om te 

zorgen dat we er in de winter ook warmpjes bijzitten, grijpt het kabinet in. Ze hebben hiervoor een plan, 

het gasplan. De eerste stap van het gasplan is dat iedereen, het bedrijfsleven, maar jij dus ook, zoveel 

mogelijk gas bespaart, tenminste 15%.  Ook wordt de energieproductie van kolencentrales opgevoerd. 

Een hogere productie in kolencentrales bespaart een hele hoop gas, maar wel met een toename van de 

CO2-uitstoot. En dat is weer slecht voor het klimaat en de natuur. 

 

Nederland was al bezig met een energietransitie, maar gezien de huidige situatie is er nog meer haast. 

Om op korte termijn de energiearmoede tegen te gaan en op middellange termijn voor het behalen van 

de klimaatdoelen. Er wordt op vele manieren gezocht naar alternatieve energiebronnen. Op welke 

manieren kunnen we energie uit onze omgeving halen? En hoe kunnen wij deze energie nuttig inzetten? 

Aan jullie de opdracht om hierover mee te denken en te gaan experimenteren. Op weg naar een 

volledige energietransitie. 
 

2] Wie je bent en waar je werkt  
Je werkt bij een regionaal installatiebedrijf dat zich bezighoudt met elektrotechnische producten en 

systemen, denk aan zonnepanelen, warmtewinning, windmolens en automatisering. Daarnaast wordt 

gewerkt met verschillende innovatieve technieken die meer duurzame oplossingen bieden. De twee 

functies waarbinnen je deze opdracht kunt uitvoeren zijn 1) technicus elektronische systemen of 2) 

adviseur innovatie en duurzaamheid.   

 
1) Technicus elektronische systemen 

Je werkt als technicus elektronische systemen bij een regionaal installatiebedrijf. Je bent de expert in 

elektrotechnische producten en systemen. Je kunt de opdracht vertalen naar een duidelijke oplossing, 

een complete werktekening en zorgt dat de klus wordt geklaard. Je bent daarom ook verantwoordelijk 

voor het ondersteunen en adviseren van de monteurs en het aansturen en controleren van de 

uitvoering. Je werkt ook samen met collega’s uit andere vakgebieden (denk aan meet- en regeltechniek, 

besturingstechniek en werktuigbouwkunde) en weet daarvan dus ook het nodige.  
 

2) Adviseur innovatie & duurzaamheid 
Als adviseur innovatie & duurzaamheid adviseer en informeer je bestaande en nieuwe klanten over 

duurzame oplossingen. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers zoals particulieren, bedrijven, 

zorginstellingen, onderwijs en overheid. Je adviseert over energie- en mobiliteitsvraagstukken, apps en 

slimme oplossingen voor bijvoorbeeld de zorgsector. Binnen de installatiebranche adviseer je over 

warmte, licht en ventilatie in gebouwen. Je zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen, bewaakt de 

kwaliteit en beheert de financiële voortgang. Verder begeleid en ondersteun je daar waar nodig is. 
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3] De opdracht 
Haal zoveel mogelijk energie uit je omgeving en gebruik dit op een nuttige manier.  

 

4] Programma van eisen 
• Er wordt zoveel mogelijk energie uit de omgeving gehaald. 

• Er wordt op een creatieve/innovatieve manier energie uit de omgeving gehaald. 

• De energie wordt nuttig ingezet. 

• De energie is duurzaam. 

• Het ontwerp is economisch rendabel, de opbrengsten zijn hoger dan de kosten. 

 

5] Competitie 
Jullie werken in deze opdracht in groepjes samen en nemen deel aan een schoolcompetitie. Het 

winnende groepje neemt uiteindelijk deel aan de regiocompetitie van Wij Techniek en Bèta Challenge. 

Daaraan nemen ook groepjes van andere scholen deel. 

 

Bij de presentatie laat je jullie vlog zien aan het publiek en vertel daarbij over wat jullie werkwijze was 

en onderbouw je jullie energieopbrengst en de verbetering daarvan met getallen. Ook leg je uit op 

welke manier jullie idee nieuw of creatief is. 
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6] Uitwerking van de opdracht 
Fasen 
 

Oriënteren 
 

- Vraag per persoon bij een volwassene uit je omgeving na hoe hoog de gasrekening twee jaar 

geleden was en hoe hoog deze nu is. Reken uit met hoeveel procent de gasrekening voor deze 

persoon gestegen is. Vergelijk dit percentage met de andere leerlingen uit jouw groepje. Welke 

conclusie kan je trekken? 

- Maak een moodboard waarin op verschillende manieren weergegeven wordt hoe energie uit de 

omgeving gehaald wordt.  

 

 

GO, NO-GO → reflectiemoment 
 

Voorbereiden 
Zoek informatie op over de verschillende vormen van energie: 

o lichtenergie, 

o elektrische energie, 

o chemische energie, 

o zwaartekracht energie, 

o warmte energie. 

 

Lees informatie op internet, kijk filmpjes en/of vraag of je natuurkunde docent of hier uitleg over kan 

geven. 

 

De ene energievorm kan omgezet worden naar een andere vorm van energie. Bedenk drie voorbeelden 

van energieomzetting en geef dit weer in een blokschema, zoals het voorbeeld hieronder. Let op dat de 

pijl aan de linker kant net zo breed is als de pijlen aan de rechterkant samen. Er gaat immers evenveel 

energie in als dat eruit gaat. Energie gaat nooit verloren. 

 

 

 

- Jullie gaan energie uit je omgeving halen (linker pijl) met je ontwerp (blokje in het midden) om 

het nuttig te gebruiken (rechter pijlen). Brainstorm over verschillende mogelijkheden op het 

werkblad in bijlage 1. 
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- Werk minimaal drie van de ideeën verder uit in bijlage 2. Hiervoor kan je op internet kijken 

welke ontwerpen daar als voorbeeld staan. Je ontwerpt een geheel nieuw idee of je gaat op 

zoek naar een verbetering van een bestaand ontwerp (productinnovatie). Kies vervolgens een 

van de ideeën of combineer de twee beste. Leg uit waarom je juist hiervoor kiest. 

 

- Maak een lijst van materialen die je zou kunnen gebruiken om energie uit je omgeving te halen. 

Voeg deze lijst samen met die van je klasgenoten en overleg met de docent of deze materialen 

aangeschaft kunnen worden. 

 

GO, NO-GO → reflectiemoment 
 

Uitvoeren 
- Ga aan de gang met je experimenten! Voer een test uit, doe een meting, en leg de resultaten 

vast in een logboek. 

- Pas je test aan en meet opnieuw. Als de metingen een hogere opbrengst laten zien, ben je op de 

goede weg. Gebruik deze kennis om tot nog verder te verbeteren en tot nog hogere 

opbrengsten te komen. 

- Herhaal bovenstaande stappen totdat je tevreden bent. 

- Registreer je waarnemingen in een overzichtelijke tabel, in een Excelsheet of een andere manier 

die de metingen overzichtelijk laat zien. 

- Na het testen kom je tot een definitief ontwerp. Haal met je ontwerp energie uit je omgeving en 

gebruik dit op een nuttige manier. Voer hierbij ook je definitieve meting uit. Maar hiervan een 

vlog.   

 

 

GO, NO-GO → reflectiemoment 
 

 

Energievorm Energievormen Ontwerp 
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Opleveren 
- Toon je vlog aan de opdrachtgever. 

- Vertel hoe jullie het ontwerp steeds verbeterd hebben. 

- Onderbouw je verbeteringen met getallen. 

 

Jullie ontwerp zal vergeleken worden met andere ontwerpen van leerlingen die aan deze competitie 

meedoen. Het wordt vergeleken op de volgende punten: 

- Het grootste verschil tussen de opbrengst van de eerste proef en de opbrengst in de eindfase, 

- De beste toepassing, 

- Het meest creatieve/innovatieve idee, 

- Het duurzame karakter, 

- De beste presentatie. 

 

Daarnaast zal ook meegewogen worden hoe het proces doorlopen is en op welke wijze de metingen 

verricht en vastgelegd zijn. 

 
 
 



Totaal Informatiepakket Regiocompetitie 
 Wij Techniek & Bèta Challenge 2023 – pagina 15/28 

 

Bijlage 1 Werkbladen 

 

Werkblad brainstorm 
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Bijlage 2 

 

Werkblad ideeën uitwerken 

 

  

Uitwerking van het ontwerpidee 

Waarvoor kan de energie gebruikt worden? 
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C) DOCENTEN HANDREIKING 

 

Vooraf 
In deze opdracht, die zich op het grensvlak van de elektrotechniek en werktuigbouwkunde bevindt, 

staan de volgende zaken centraal: 

o Oriëntatie en kennismaking met de sector installatietechniek en de beroepen daarbinnen, 

o Bewustwording: wat hoort hierbij (energie), welke problemen spelen er, waarom is dat belangrijk 

voor mij of voor mijn omgeving, etc., 

o Informeren, enthousiasmeren, uitdagen, stimuleren,  

o Meten en rekenvaardigheden,  

o Algemene vaardigheden: samenwerking, presenteren, communiceren, etc. 

Het onderwerp is actueel en het is herkenbaar voor leerlingen in hun dagelijks leven. Leerlingen kunnen 

thuis te maken hebben met energiearmoede of grote zorgen rondom de aardgaswinning in hun 

persoonlijke omgeving. Het kan zo ingrijpend zijn, dat het belangrijk is hier als begeleidend docent in het 

bijzonder aandacht voor te hebben. Vooraf afstemmen met de mentor/coach van de leerlingen kan een 

optie zijn. 

 

Opdracht Haal zoveel mogelijk energie uit je omgeving en gebruik dit op een nuttige 
manier. 

Duur Richtlijn: 10 weken, 2 lesuren per week (1 periode). 

Eindproduct Een vlog met daarin de manier waarop energie uit de omgeving gehaald 
wordt met de praktische toepassing daarvan. 

Context Elektrotechniek en werktuigbouwkunde. 

Opdrachtgever De opdrachtgever is een installatiebedrijf uit de regio. Denk 
bijvoorbeeld aan de huisinstallateur van school. Wij Techniek kan 
ondersteunen bij het vinden van een opdrachtgever. 
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Toelichting bij de deelopdrachten 
 

1] Fase 1 Oriënteren 
In de oriënterende fase van de opdracht komt de leerling, in samenwerking met anderen, op 

systematische wijze tot een helder beeld van het probleem of het vraagstuk. Competenties waarop de 

leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- durf, 

- informatie verwerken. 

 

Vraag bij een volwassene uit je omgeving na hoe hoog de gasrekening twee jaar geleden was en hoe 

hoog deze nu is. Reken uit met hoeveel procent de gasrekening voor deze persoon gestegen is. Vergelijk 

dit percentage met minimaal 4 anderen leerlingen in de klas. Welke conclusie kan je trekken? 
 
Met deze deelopdracht leggen de leerlingen een relatie tussen de opdracht en hun werkelijke omgeving. 

Ook komen hier rekenvaardigheden aan te pas en moeten leerlingen een conclusie trekken over de 

verzamelde gegevens. 

 
Maak een moodboard waarin op verschillende manieren weergegeven wordt hoe energie uit de 

omgeving gehaald wordt. 

Het moodboard is een verzameling van energiebronnen. Het helpt leerlingen een overzicht te krijgen 

van wat er allemaal al bestaat. 
 

Oriënteren Leg contact met de opdrachtgever. Spreek door wat er van de 
opdrachtgever verwacht wordt. Te denken valt aan: 

- Kick-off met verstrekken van de opdracht, 
- Bedrijfsbezoek, 
- Tussentijdse pitch, 
- Beoordeling eindproduct en presentatie. 

 

Plan de kick-off van het project met de opdrachtgever. Hiervoor kan een 
bedrijfsbezoek gepland worden. Eventueel zou de opdrachtgever naar 
school kunnen komen. 

Plan het bedrijfsbezoek. Maak afspraken over het vervoer.  
Bespreek met de opdrachtgever de verwachtingen: 

- Wat is de relatie tussen de opdracht en het bedrijf?, 
- Welke (mbo)functies zijn er bij het bedrijf?, 
- Welke opleiding hebben de personen in deze functies genoten?, 
- Het verzoek een mbo-stagiaire aan het woord te laten (indien 

aanwezig). 

Gewenste opbrengst: go/no go 
Alle leden van het groepje …. 

- hebben inzicht gekregen in de toename van de energiekosten 
van de afgelopen jaren, 

- hebben een moodboard gemaakt, 
- kunnen meerdere manieren benoemen waarop energie uit onze 

omgeving gehaald worden. 

 



Totaal Informatiepakket Regiocompetitie 
 Wij Techniek & Bèta Challenge 2023 – pagina 20/28 

 

2] Fase 2 Voorbereiden 
In de voorbereidende fase maakt de leerling zich relevante kennis en vaardigheden eigen die nodig zijn 

voor het uitvoeren van de opdracht. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- informatievaardigheden, 

- creatief denken, 

- leren. 

 

Zoek informatie op over de verschillende vormen van energie. Bedenk drie voorbeelden van 

energieomzetting en geef dit weer in een blokschema. 

 

De basiskennis over energie wordt vergroot en leerlingen leren blokschema's te maken. Er ontstaat 

inzicht in het omzetten van de ene energievorm in een of meerdere andere vormen van energie. 

Waarbij centraal staat dat energie nooit verloren gaat. 

 

 Jullie gaan energie uit je omgeving halen (linker pijl) met je ontwerp (blokje in het midden) om 

het nuttig te gebruiken (rechter pijlen). Brainstorm over verschillende mogelijkheden op het werkblad in 

bijlage 1. Werk minimaal drie van de ideeën verder uit in bijlage 2. 

 

Deze deelopdracht vraagt aan de leerlingen hun ideeën om te zetten in een schema. Daarnaast worden 

ze uitgedaagd niet bij het eerste idee te stoppen met nadenken, maar verdere mogelijkheden te 

onderzoeken en uit te werken. Bij de uiteindelijke keuze kan eventueel ook een combinatie gemaakt 

worden tussen twee ideeën. 

 

Maak een lijst van materialen die je zou kunnen gebruiken om energie uit je omgeving te halen. Voeg 

deze lijst samen met die van je klasgenoten en overleg met de docent of deze materialen aangeschaft 

kunnen worden. 

 

In deze deelstap wordt de overstap gemaakt van brainstormen en ideeën uitwerken naar de praktische 

kant. Wat is nodig om hiermee te experimenteren? En hoe regelen we dat we deze materialen ook voor 

handen hebben.  

 

Voorbereiden Het onderwerp energie is een vast onderdeel van natuurkunde. 
Informeer of dit onderwerp al aan bod is geweest. Vraag de natuurkunde 
docent om in de natuurkunde les de stof nog te herhalen of nodig 
haar/hem uit in je Bèta Challenge les. 

De leerlingen komen met een lijst gewenste materialen bij de docent. 
Bespreek met de groep wat aanwezig is, wat aangeschaft wordt, wanneer 
het dan beschikbaar is, en wat leerlingen van thuis mee moeten/kunnen 
nemen. 
 

Onderstaande links bieden materiaal dat de leerlingen kunnen gebruiken 
als inspiratie (bij een compleet nieuw ontwerp) of als startpunt (bij het 
verbeteren van een bestaand ontwerp): 
Bouw je eigen turbine/generator! | WATT (watt-energize.nl) 
Bouw je eigen biovergister! | WATT (watt-energize.nl) 
ZEpract2.doc (energiebus.nl) 
ZEpract3.doc (energiebus.nl) 

https://watt-energize.nl/energize/van-stoom-naar-stroom
https://watt-energize.nl/energize/biogas-als-brandstof
https://www.energiebus.nl/pdf/zepract2.pdf
https://www.energiebus.nl/pdf/zepract3.pdf


Totaal Informatiepakket Regiocompetitie 
 Wij Techniek & Bèta Challenge 2023 – pagina 21/28 

 

Energiebus > Lesmateriaal 
cfbd9e9885286b38478074fc4ea10a74.pdf (wikiwijs.nl) 
Een zonnecel... van bakpoeder! | Proefjes voor thuis | Science LinX | 
Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl) 
Kun je koken op zonne-energie? - C3 
NVON | Proef 3.1.4b Zonneboiler 
Kinderen bewustmaken van werking energie met deze leuke proefjes - 
Moeders.nu 
Leerlingen kunnen op zoek gaan naar een geheel nieuw idee, of ze kiezen 
ervoor op zoek te gaan naar een verbetering van een bestaand ontwerp 
(productinnovatie). Voorbeelden van bestaande ontwerpen zijn in 
bovenstaande linkjes te vinden. Het meten en aanpassen van het 
oorspronkelijk model om de energieopbrengst te vergroten, is het 
voornaamste leerproces voor de leerlingen. 

Gewenste opbrengst: go/no go 
- er zijn minimaal 3 ideeën voldoende uitgewerkt 
- elk groepslid kan beargumenteren waarom ze gekozen hebben 

voor een idee 
- de gezamenlijke materialenlijst is opgeleverd en met de docent 

besproken 
 

 

3] Fase 3 Uitvoeren 

In de uitvoerende fase voert de leerling de opdracht in samenwerking met anderen systematisch uit 

volgens de aangegeven specificaties. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- analytisch en kritisch denken, 

- informatie verwerken. 

 

Ga aan de gang met je experimenten! Voer een test uit, doe een meting en leg de resultaten vast. Pas je 

test aan en meet opnieuw. Als de metingen een hogere opbrengst laten zien, ben je op de goede weg. 

Gebruik deze kennis om tot  een nog  hogere opbrengst  te komen. Herhaal de stappen totdat je tevreden 

bent. 

 

De leerlingen gaan een prototype testen, ze verrichten een meting en gaan het prototype verbeteren. 

Net zolang totdat ze tevreden zijn over de energieopbrengst en de bruikbare toepassing daarvan. Op 

deze manier worden leerlingen uitgedaagd niet meteen tevreden te zijn met iets dat gemaakt is, maar 

er kritisch naar te kijken en het bij te stellen. Ook wordt geoefend met het verzamelen van data uit een 

echte proef. 

 

Registreer je waarnemingen in een overzichtelijke tabel, in een Excelsheet, of een andere manier die de 

metingen overzichtelijk laat zien. 
De leerlingen bedenken zelf een manier om hun data bij te houden en later overzichtelijk te 

presenteren. 

 

Na het testen kom je tot een definitief ontwerp. Haal met je ontwerp energie uit je omgeving en gebruik 

dit op een nuttige manier.. Voer hierbij ook je definitieve meting uit. Maar hiervan een vlog 
 

https://www.energiebus.nl/lesmateriaal.asp
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/cfbd9e9885286b38478074fc4ea10a74.pdf
https://www.rug.nl/sciencelinx/leerlingen/diyscience/proefjes/afleveringennatuurkunde/aflevering076
https://www.rug.nl/sciencelinx/leerlingen/diyscience/proefjes/afleveringennatuurkunde/aflevering076
https://www.c3.nl/ontdekchemie/kun-jij-koken-op-zonne-energie/
https://www.nvon.nl/leswerk/proef-2m-24b-zonnecollector
https://moeders.nu/energie-proefjes-kinderen/
https://moeders.nu/energie-proefjes-kinderen/
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De vlog is een manier van verslaglegging en tevens een onderdeel van de eindpresentatie. De leerlingen 

brengen in beeld wat zij in en om de school uitgevoerd hebben. 

 

Uitvoeren De leerlingen gaan hun prototype bouwen, testen, meten en bijstellen. 
Bewaak samen met de leerlingen dat er niet teveel tijd gaat zitten in de 
bouw van het eerste prototype, waardoor er volop tijd overblijft voor 
het vervolg.  
Het testen is afhankelijk van de weersomstandigheden van dat moment. 
Het kan zijn dat het nodig is de metingen tussen de lessen in te 
verrichten, i.p.v. tijdens de les. 

Gewenste opbrengst: go/no go 
- Er is een prototype opgeleverd dat na verbetering zoveel 

mogelijk energie uit de omgeving haalt. 
- De data van de metingen zijn overzichtelijk vastgelegd. 
- De energie is nuttig toegepast. 
- Er is een vlog gemaakt waarop het bovenstaande in beeld 

gebracht is. 

  
4] Fase 4 Opleveren 

Bij het opleveren draagt de leerling het eindresultaat volgens specificaties over aan de opdrachtgever, 

zodat deze in staat is het te beheren of te gebruiken. Competenties waarop de leerling in deze fase 

wordt bevraagd zijn: 

- kwaliteit leveren, 

- presenteren, 

- interactie met externe opdrachtgever. 

 

Toon je vlog aan de opdrachtgever. Vertel hoe jullie je ontwerp steeds verbeterd hebben. Onderbouw je 

verbeteringen met getallen. 

 

In de uitvoerende fase hebben de leerlingen gewerkt aan een prototype en het keer op keer verbeterd. 

Het eindresultaat is vastgelegd in een vlog. Samen met de onderbouwing van hetgeen te zien is in de vlog 

en de verrichte metingen, wordt deze vlog getoond aan de jury en de medeleerlingen. 

De nadruk ligt op het verbeteren van het ontwerp, het vastleggen van de getallen, de praktsiche 

toepassing van de energie, het verhogen van de opbrengst en de creativiteit/innovativiteit. Heeft het 

ontwerp een duurzaam karakter? Ook worden de presentatievaardigheden beoordeeld. 

 

Opleveren Houd een interne finale, waarin van alle groepjes van de school de beste 
gekozen wordt voor de regiofinale. Dit is het moment waarop de 
opdrachtgever mee kan beoordelen. 

Maak afspraken over de regiofinale. Er is een draaiboek beschikbaar. 
Verdeel de taken tussen de docenten van de verschillende scholen. 

Gewenste eindopbrengst: 
- Het groepje toont de vlog, 
- Het groepje vertelt hoe zij het ontwerp steeds verbeterd 

hebben, 

- De verbeteringen worden onderbouwd met getallen. 
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5] Fase 5 Reflecteren 

Bij het reflecteren kijkt de leerling terug op het gelopen proces. Competenties waarop de leerling in 

deze fase wordt bevraagd zijn: 

- verantwoordelijkheid nemen. 

 

Reflecteer met de leerlingen op de vraag: welke kant van de installatietechniek spreekt je het meest 

aan? Die van de elektrotechniek of de bouwkundige kant? Waarom past dit beter bij je? 

 
Reflecteren Voeg aan de opdracht zelf de reflectievragen toe.  

Voorbeelden van reflectievragen kunnen zijn: 
Wat was een moeilijk moment in het proces en hoe zijn jullie als groepje 
hier weer uit gekomen? 
Welke mogelijke oplossingen heb je ook geprobeerd, maar werkten niet? 
Wat heb je hiervan geleerd? 
Welke reactie van de opdrachtgever blijft je het meest bij? 

 

Beoordelen Voeg aan de opdracht zelf het beoordelingsmodel van je school toe. 
 
Tijdens de regiofinale wordt bij beoordeling gelet op het eindproduct en 
het proces, zoals genoemd in de opdracht. 
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D) INFORMATIE VOOR LEERLINGEN 
 

We dagen Bèta Challenge leerlingen uit om mee te doen door het uitvoeren van deze opdracht en de 
uitwerking c.q. oplossing in te dienen voor de wedstrijd!  
 

Voor wie? 
➢ Zit jij in mavo 2 en volg je het Bèta Challenge programma (BCP)?  
➢ Wil jij met jouw team aan de slag om ideeën en oplossingen te bedenken voor de opdracht van Wij 

Techniek? 
 

 

Doe dan mee met jouw docent  
aan deze wedstrijd! 

 

 
Tijdens de Finaledag beoordeelt een jury bestaande uit 
experts uit de installatiebranche de beste en meest 
innovatieve uitwerkingen en oplossingen. 

 

Prijs winnen?! 

Wij Techniek en het Bèta Challenge Programmabureau 

stellen voor het winnende team een mooie prijs 

beschikbaar! 

 

Voorwaarden aan de opdracht / inzending: 

- de uitwerking van de opdracht moet voldoen aan het 

programma van eisen zoals in de opdracht Bèta 

Challenge gesteld; 

- een regionaal installatietechnisch bedrijf is actief 

betrokken bij (de uitvoering van) de opdracht en kan 

worden uitgenodigd voor de schoolcompetitie en de 

regiofinale.  
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Na de deadline voor inzending zal de opdracht ook voor niet deelnemende scholen ter beschikking worden 

gesteld in de BCP bibliotheek. 

 

 

 

  

 

Intussen wensen wij je veel succes! 
Team Beta Challenge Programmabureau 
 
E-mail bcp@pesant.nl   
Telefoonnummer 0850 703 422 

 

 

Meedoen aan deze wedstrijd betekent je 
leerlingen een fantastische ervaring 
gunnen; en dat is belangrijker dan winnen! 
 

Natuurlijk is het leuk als jullie team wint, maar laat het niet de belangrijkste 
drijfveer zijn. Het meedoen is het meest belangrijk; naast het op een 
leerzame en leuke manier kennis maken met de praktijk. Dát zijn de 
hoofddoelen van de opdracht. En loop je ergens tegenaan tijdens het 
uitvoeren, denk niet dat je de enige bent. Voor de een is de ene opdracht 
makkelijk uit te voeren en een andere weer wat moeizamer. Weet dan dat 
wij er zijn om je er door heen te loodsen. Aarzel niet om contact met ons 
op te nemen. Of stel je vragen, samen met docenten van andere scholen, 
tijdens de online Vraagbaak. 

mailto:bcp@pesant.nl
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E) FAQ  
Veelgestelde vragen 
1. Wat is de deadline voor het inzenden van onze wedstrijdopdracht voor de regiofinale? 

Stem met elkaar een deadline af voor inzenden van de opdrachten c.q. materialen van de finaleteams.  

De begeleidend docent is  verantwoordelijk voor inzenden. De opdrachten kunnen worden toegezonden 

aan de netwerkcoach. 
 

2. Moet ik de uitkomsten van onze schoolcompetitie ook met jullie delen? 

Voor deelname aan de Finaledag hebben we in elk geval de gegevens van het winnende team nodig. We 

vinden het uiteraard hartstikke leuk om te horen/lezen hoe de afsluiting van de schoolcompetitie 

verlopen is. We kunnen hier dan ook een artikel aan wijden op onze social media kanalen. 
 

3. Wat als ik tussentijds vragen heb over de (uitvoering van de) opdracht? 

Als je tussentijds vragen hebt over de inhoud of uitvoering van de opdracht, de Finaledag of anderszins, 

mail dan naar bcp@pesant.nl. Afhankelijk van de vraag brengen we je in contact met de persoon die je 

verder kan helpen.  
 

4. Wat als ik tussentijds vastloop met de opdracht? 

In overleg met je netwerkpartners en het programmabureau BCP kun je ervoor kiezen om tussentijds 

een vragenuurtje in te plannen voor de begeleidende docenten van de deelnemende scholen. Doel van 

dit vragenuurtje is om je zo goed mogelijk (op weg) te helpen bij de uitvoering van de opdracht en 

samen met andere docenten uit te wisselen over de aanpak. 
 

5. Kan ik hulp krijgen bij het vinden van een opdrachtgever? 

Mocht je (nog) geen regionale opdrachtgever kunnen vinden meldt dit dan tijdig (bij voorkeur in 

september in het antwoordformulier dat we mailen) zodat Wij Techniek en Bèta Challenge met je mee 

kunnen zoeken. 
 

6. Wat als mijn opdrachtgever afhaakt? 

In dat geval kun je de opdracht nog steeds uitvoeren, mits je dit tijdig meldt via bcp@pesant.nl. Samen 

met Wij Techniek zoeken we dan in elk geval naar een contactpersoon binnen de installatiebranche 

waar specifieke vragen gesteld kunnen worden.  
 

7. Wanneer moet de opdracht uiterlijk afgerond zijn? 

Bij voorkeur rond je de opdracht met de leerlingen uiterlijk 3 weken voor de finale af, zodat het 

winnende schoolteam nog wat tijd heeft om de punten op de ‘i’ te zetten voor de Finaledag, en de 

inzending tijdig (uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de regiofinale) kan worden toegestuurd. 
 

8. Kan ik de school na aanmelden nog afmelden voor de wedstrijd? 

Er kunnen altijd omstandigheden optreden die het (alsnog) onmogelijk maken deel te nemen aan de 

regiocompetitie en Finaledag ondanks dat je je hebt aangemeld. We hebben daar alle begrip voor en 

proberen hierin zo flexibel mogelijk te zijn. Houd er rekening mee dat je netwerkpartners en andere 

betrokkenen in/bij de organisatie van deze regiocompetitie en de finaledag rekenen op de deelname en 

komst van jouw schoolteam. Het is niet altijd mogelijk faciliteiten e.d. te cancelen. Dus mocht je 

onverhoopt (toch) niet kunnen deelnemen dan willen we dat uiteraard z.s.m. weten en bij voorkeur 

voor 1 maart. 
 

Heb je een andere vraag of zijn geven de antwoorden niet voldoende duidelijkheid? Mail dan naar: 

bcp@pesant.nl 

mailto:bcp@pesant.nl
mailto:bcp@pesant.nl
mailto:bcp@pesant.nl
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F) CONTACTGEGEVENS 

 

Vragen, opmerkingen, meedenken en – doen?  
Aarzel niet contact met ons op te nemen 

 

E-mail bcp@pesant.nl  

Telefoonnummer 0850 703 422 

 
 
 
Programmaondersteuning van Bèta Challenge is ondergebracht bij Pesant en wordt verzorgd door 
Christien Kock, Jolanda Moerland, Naomi Veldhoven, Maikel Mahangi, Babs van Sleeuwen, Joziene de 
Wolf, Guus Haelermans en Hamid Aït Oumghar. 
 
oktober 2022 
 

(C) De in dit document gebruikte foto’s zijn van diverse free stockfoto sites. 

  

mailto:bcp@pesant.nl?subject=Ik%20heb%20de%20volgende%20vraag%20over%20de%20Innovatiewedstrijd%20BN_BCP
https://www.pesant.nl/
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G) PLANNING FORMAT 

 
Gebruik het Planning Format voor het maken en bewaken van de planning.  

Deze planning vul je in afstemming met je deelnemende collega’s en netwerkcoach in. Voel je vrij items toe 

te voegen, denk bijvoorbeeld aan 'brainstorm m.b.t. organiseren invulling finaledag'. 

 

 

WAT DATUM / PERIODE Advies periode 

Opgave deelname school (uiterlijk 7 november)   okt 

Regionale opdrachtgever (Installatietechnisch 
bedrijf) benaderen en afspraken maken    nov-jan 22-23 

Voorbereiden schoolcompetitie & (eigen) 
schoolfinale   jan / feb 

Datum schoolcompetitie (van – tot) Van … Tot … … mrt - … mei 

Datum finale schoolcompetitie  mei 

Datum regiofinale (in afstemming met collega’s 
en netwerkcoach) 

  juni 

Voorbereiden programma regiofinale (samen 
met collega’s en netwerkcoach data inplannen)  

Week: ... t/m ... 
 
Data:  

feb - april 

Samenstellen regionale jury   feb - april 

Kick-off schoolcompetitie   maart 

Update status competitie aan netwerkcoach   april 

Finale Schoolcompetitie   mei 

Winnend Schoolcompetitie team aanmelden 
voor regiofinale bij netwerkcoach 

  mei 

Finetunen presentatie / materiaal t.b.v. 
regiofinale door schoolteam 

  mei / juni 

Regiofinale    juni 

Evaluatie met netwerkcoach BCP en 
regiomanager Wij Techniek 

 begin juli 

 

 

 


