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Jelte Bosma / Darel Consultancy 

Energietransitie 
urgenter dan ooit
De knop gaat om in ‘Switch City’

De wereld is veranderd sinds het vorige artikel ‘Stop de 
Klok’ van Darel Educatie in NVOX#3van dit jaar. Er is oorlog 
uitgebroken, een vluchtelingenstroom kwam op gang uit 
midden Europa en de gasprijzen schieten door het dak. 
Eens te meer blijkt onze afhankelijkheid van fossiel gas en 
olie en de schaarste zet onze samenleving onder druk. 

IN DE KLAS

de werkelijkheid simuleert en waarin alleen 
door samenwerking is te voorkomen dat 
iedereen verliest. Dit dynamische energie-
transitie-bordspel biedt een ervaringsgerichte 
leeromgeving voor de leerlingen, met partici-
patie, interactie en ontdekking… en ze vinden 
het enorm leuk.

Samenwerken in teams
In de klas beheren vijf teams verschillende 
gebiedsdelen van Switch City. Zo zijn er een 
oude binnenstad en een nieuwbouwwijk, 
maar ook kassen, landbouw en een industrie-
gebied. Elk team heeft eigen energiebehoef-
tes en welvaartsdoelen, maar er is ook een 

In de nieuwste versie van de Energietransitie 
Masterclass speelt de Poetin-factor een rol 
bij de uitleg over de kosten van fossiele 

brandstoffen in verhouding tot die van duur-
zame energiebronnen. De invloed van wet-
geving, innovatie en oorlog wordt inzichtelijk 
gemaakt. 
De actuele oorlog in Oekraïne, de hoge gas-
prijzen en het directe effect dat de leerlingen 
daarvan thuis ervaren: “Niet te lang dou-
chen!!!” maakt de discussies en interactie tij-
dens de gastlessen nog levendiger. We merken 
dat de transitie echt voelbaar wordt voor de 
leerlingen. Ze vinden sneller oplossingen en 
ideeën over wat ze zelf kunnen bijdragen, en 
zijn soms bijzonder creatief. Het is bijzonder 
te zien op welke 

onderwerpen de leerlingen inhaken. Voor de 
een is dat een discussie over vlees eten terwijl 
bij de ander waterstof voor energieopslag een 
geweldige eyeopener is.

Dicht bij leefwereld leerlingen
Onze woonomgeving is het onderwerp in één 
van de lesdelen en samen met de leerlingen 
kijken we hoe die verduurzaamd kan worden. 
We gebruiken geen vage algemene termen 
maar blijven dicht bij de leefwereld van de leer-
lingen. We maken duidelijk dat verduurzamen 
een teamsport is waarbij de inzet en creativiteit 
van iedereen belangrijk is. Daarom worden alle 
opdrachten in teamvorm uitgevoerd.

Nieuw spel ‘Switch City’
Het belang van goed samenwer-
ken wordt duidelijk gemaakt in 
het nieuwe spel ‘Switch City’ dat 

DAREL EN DAREL EDUCATIE
Darel Consultancy, kortweg Darel, is een collectief van energieprofessionals, die 
met hun expertise en drive de energietransitie richting CO2 neutraliteit willen 
versnellen. Het team brengt tientallen jaren ervaring uit de energiesector mee. 
Darel adviseert opdrachtgevers zoals het havenbedrijf Rotterdam over wal-
stroom en Tata-steel over verduurzamen. Onderwerpen zijn: CO2-opslag onder 
de Noordzee, een warmtenet voor Zuid-Holland, zero-emissie scheepvaart en 
klimaatneutraal bier brouwen. De afdeling Darel Educatie is opgericht voor 
activiteiten gericht op het onderwijs. 
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gezamenlijk doel om de hele stad te verduur-
zamen; net echt dus. Na iedere ronde worden 
de teams langs de CO

2
-meetlat gelegd. Wint 

het team dat het hardst onderhandelt, of zijn 
er meer kanten aan dit spel? Spelenderwijs 
komen de leerlingen erachter dat, hoewel de 
teams andere belangen hebben, samenwerken 
nodig is om succesvol te zijn: ‘Switch on and 
work together’. SwitchCity wordt ondersteund 
met een digitaal scorebord, zodat de leerlingen 
per speelronde inzicht krijgen in de gevolgen 
van hun eigen beslissingen, en ook zicht 
houden op de onderlinge samenhang van 
de verschillende wijken. Het spel is speciaal 
voor de bovenbouw van het vo ontwikkeld in 
samenwerking met Com’n Good Games.

Rol die leerlingen perspectief biedt
Vijf jaar geleden begon Darel Educatie met het 
uitrollen van de Energietransitie masterclass 
met als doel bij te dragen aan het versterken 
van maatschappelijk draagvlak. Het streven is 

de aankomende generatie te motiveren 
om een actieve en mogelijk verbinden-
de rol te gaan spelen in de toekomst 
van onze energievoorziening. Het con-
cept is uniek in onderwijsland: teams 
bestaande uit een energie-professional 
en een student duurzaamheid, gaan 
naar scholen om de masterclasses te 
geven. Het feit dat er ook een student 
voor de klas staat, die vaak niet eens zo-
veel ouder is dan de leerlingen, draagt 
bij aan de open sfeer en een leuke 
dynamiek in de klas. Een link naar de 
rol die leerlingen in de toekomst zelf 
kunnen spelen is dan snel gelegd. Deze 
zeer actuele en relevante lesdag haalt 
keer op keer hoge scores, een 8 gemid-

deld is niet slecht op je rapport! 

Iedereen nodig
De energietransitie is een breed onderwerp. De 
modules zijn doorspekt met onderwerpen uit 
vakken als aardrijkskunde, natuurkunde, schei-
kunde en biologie. Maar ook maatschappijleer 
en economie komen aan bod. We praten over 
ijstijden, zonnevlekken en zuurstofi sotopen, 
over migratie van tropische ziekten en biodi-
versiteit. De technische aspecten van waterstof, 
kernenergie en geothermie worden besproken 
en ook subsidie, CO

2
-heffing, maatschappelijk 

draagvlak en solidariteit. We hebben iedereen 
nodig om de uitdagingen van deze transitie 
aan te gaan. In iedere studierichting, in iedere 
baan en in het dagelijks leven zal energie een 
veel prominentere rol gaan spelen. Naast veel 
techniek zal er ook binnen tal van andere 
beroepen behoefte ontstaan aan betere kennis 
en vaardigheden op het gebied van energie, van 
jurist tot ondernemer, van voedseldeskundige 

tot laborant, van adviseur tot docent. Het is niet 
toevallig dat wij afsluiten met deze duidelijke 
boodschap.

Verankeren in het onderwijs
Veel docenten en scholen zijn al aan de slag ge-
gaan met de energietransitie en we merken dat 
leerlingen steeds meer afweten van specifieke 
onderdelen dan enkele jaren geleden.  
Het slagen van de energietransitie hangt uitein-
delijk af van de samenhang en de samenwer-
king tussen de vakgebieden. Voor het uitdragen 
van die boodschap, zonder te polariseren, is 
iedereen in het onderwijs verantwoordelijk. 
Hopelijk ontstaat er ruimte voor dit vakoverstij-
gende onderwerp en raakt het verankerd in het 
curriculum voor het voortgezet onderwijs. Dan 
is wat Darel Educatie betreft, het doel bereikt. 

COM’N GOOD GAMES
Com’n Good Games is een jong bedrijf dat 
zich richt op gamification en het ontwikke-
len van educatieve spellen, ook wel ‘serious 
games’ genoemd, die de kennis en draagvlak 
voor duurzaamheid en duurzame ontwikke-
lingen versterken. Wat begon als een uit de 
hand gelopen universiteitsproject is inmid-
dels veranderd in een bedrijf met meerdere 
educatieve spellen over onder andere het 
plastic afvalprobleem, waterschaarste, en 
nu dus ook de energie transitie. 

BRONNEN
•   www.dareleducation.nl  

•  https://www.energieinnederland.nl/educatie/  

•  https://www.comngoodgames.com/

ESCAPEROOM-OPDRACHT MET KLIMAATKLOK
De klok tikt, het CO2-budget telt af. In de klas buigen de leerlingen zich in kleine 
groepjes over de leskaarten met gegevens over brandstoffen en energiebespa-
ring. Met deze informatie moeten ze snel zien uit te zoeken wat ze nodig hebben 
om de bijbehorende rekensommen en opdrachten op te lossen. De spanning loopt 
op als ze vervolgens kabeltje voor kabeltje de verbindingen leggen; bij ieder ant-
woord hoort een connectie en er is er maar één de juiste…. Lukt het de teams de 
CO2-klimaat-klok binnen de tijd onschadelijk te maken? 
De masterclass omvat naast theorie over ons huidige energiesysteem, de kli-
maatproblematiek en de noodzaak en urgentie van de energietransitie, ook een 
aantal interactieve onderdelen. De bovengenoemde escaperoom-opdracht met de 
klimaatklok, waarbij niet de tijd tikt maar waarbij het gaat om het CO2-budget, is 
een voorbeeld van zo’n interactief lesdeel waarbij leerlingen onder tijdsdruk aan 
de gang gaan met opdrachten, sommen en stellingen.


