TechCarrousel
Beroepen en banen
van de toekomst

Energietransitie in Amsterdam
VMBO onderbouw

— 6 uur
in de klas
— 4 uur
excursie
Het veranderende klimaat vraagt om een energietransitie.
In deze Techcarrousel zoomen we in op de de werkvelden Bouw,
Installatie en Mobiliteit. Om de overstap van fossiele
brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen te maken, zijn
veel technische vakmensen nodig. De uitdagingen én kansen worden
heel concreet door ze te koppelen aan de opgaven waar Amsterdam
voor staat. In een videoboodschap roept de burgemeester de
jongeren op mee te werken aan de toekomst van hun stad.
In zes lessen oriënteren de leerlingen zich op technische
beroepsgroepen die betrokken zijn bij de energietransitie.
Bijvoorbeeld monteurs die isolatie, zonnepanelen en warmtenetten
kunnen aanleggen, monteurs die elektrische voertuigen kunnen
onderhouden, maar ook beroepen zoals ontwerpers, energie
adviseurs en medewerkers duurzaamheid bij gemeenten.
Bij deze lessenreeks bieden we ook een leuke excursie
middag waarin de energietransitie in de praktijk tot leven komt.

Les 1

Les 2

Rol docent
Als docent hoef je geen
technische kennis te bezitten.
Je gaat in een coachende rol
samen met de klas op
onderzoek uit. Bij deze
lessenreeks ontvang je een
docentenhandleiding met
uitgebreide lesbeschrijvingen
en een handige PowerPointpresentatie met linkjes naar
ondersteunende filmpjes
en websites.

Les 3

Energie detectives
op onderzoek

Verklein je
footprint!

Jouw toekomstige
baan!

De les start met een uitleg van het
wereldwijde klimaatprobleem.
Vanuit deze brede context wordt
snel geschakeld naar de belevings
wereld van de leerlingen zelf.
Welke uitdagingen zijn er? Hoe
kunnen zij zelf bijdragen aan de
nodige energietransitie?

De gegevens die de jongeren
hebben verzameld over hun eigen
energieverbruik worden in deze
les samengevoegd tot mooie
staaf- en taartdiagrammen. Zo
wordt de verzamelde informatie
overzichtelijk. De volgende
uitdaging voor de leerlingen is
om ze te laten bedenken welke
invloed ze hebben op hun eigen
energiegebruik. Hoe kunnen ze
hun verbruik verminderen
waardoor hun eigen footprint op
het milieu kleiner wordt?

Een mbo-student komt in deze
les op bezoek om te vertellen
over zijn/haar opleiding en
stagemogelijkheden.

Thuisopdracht
De leerlingen kruipen in de huid van
een energie detective. Ze leren wat
energie eigenlijk is en gaan onder
zoeken hoe het zit met hun eigen
energieverbruik en dat van hun
naaste familie.

Les 2 + 3 kunnen aaneensluitend
gegeven worden

Thuisopdracht

Samen met hun ouders denken de
leerlingen na over hun eigen
interesses/vaardigheden en bekijken
filmpjes van diverse ‘Green Future
Heroes’. Aan de hand van een
‘complimentenregen-overzicht’
bespreken de leerlingen met hun
ouders waar ze goed in zijn en welke
(technische) beroepen hen mogelijk
zouden kunnen passen.
Van de bevindingen maken ze een
kort filmpje met hun telefoon.

Les 4

Les 5

Les 6

Hoe word ook jij een
Green Future Hero?

Oplossingen voor
de stad

Presentatie aan
een bedrijf

In deze les gaan de leerlingen in
kleine groepjes elkaars filmpjes
bekijken die ze thuis hebben
gemaakt. De teams gaan samen
concrete oplossingen zoeken
voor de energietransitie. Ze
werken toe naar een idee voor
een bedrijf of initiatief waarmee
zij samen hun bijdrage kunnen
leveren aan de energietransitie.
Door vragen te stellen helpt de
leerkracht de groepjes hun idee
zo concreet mogelijk te maken.

Het idee, bedacht in les 4,
wordt tijdens deze les verder
uitgewerkt. De leerlingen maken
een model of maquette waarmee
zij hun bijdrage aan de energie
transitie verbeelden. Ze mogen
ook een filmpje of poster maken
om het idee te presenteren.
Bij deze lessenreeks worden
zogenaamde maak kisten
geleverd met materialen waar
de leerlingen gebruik van
kunnen maken.

In deze afsluitende les pitchen
de leerlingen hun idee aan een
bedrijf. Hiervoor krijgen ze ook
een pitchtraining door middel
van een filmpje en een handout. Vervolgens bereiden ze hun
presentatie voor en ze verdelen
de taken binnen het team.
Ook het prototype, product,
filmpje of de poster - die zij in
les 5 hebben gemaakt - nemen
ze mee in hun presentatie.

Les 4 + 5 kunnen aaneensluitend
gegeven worden

De leerlingen bedenken tot slot wat ze geleerd hebben
tijdens dit project en wat er leuk, spannend, uitdagend en
passend was. Deze lessenreeks wordt feestelijk afgesloten
door alle leerlingen in het zonnetje te zetten.

De leerlingen

•
•
•

leren op praktische en onderzoekende wijze over het waarom en wat
van de energietransitie.
leren hoe techniek hieraan bijdraagt en welke beroepen hierbij een
rol spelen.
krijgen inzicht in hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden voor de toekomst.

Iedere leerling gaat een middag op excursie, om de energietransitie in praktijk
te ervaren in een van de volgende werkvelden:

Bouw | Installatie | Mobiliteit
techcampusamsterdam.nl
techlobboeken@sto-amsterdam.nl

