


Il faut toujours aller la chercher 
quelque part. Elle se trouve sous  
plusieurs formes que vous allez  
découvrir de page en page...

L’énergie est nécessaire pour tout faire.

Avant de commencer  
Avant d’entrer dans l’exposition, rassemblez vos élèves dans un endroit calme 
de la cafétéria et invitez-les à réfléchir en équipes : pour eux, l’énergie,  
qu’est-ce que c’est ?
Au départ de la question «Depuis que je me suis levé ce matin, quelles sont  
les actions qui ont nécessité de l’énergie ?», proposez-leur d’écrire toutes  
leurs idées dans les bulles prévues à cet effet dans le carnet. 

Reprenez leurs idées une à une et décortiquez avec eux d’où vient cette énergie. 
 
Vous pouvez ajouter d’autres exemples auxquels ils n’ont pas pensé. 
 
Pour ce défi, l’idée est d’aider vos élèves à comprendre que l’énergie intervient  
dans tout ce qui change, bouge, vit, chauffe..., qu’elle est plus que l’idée  
généralement pointée de l’électricité qui sort de la prise.  
 
Vous pouvez aussi leur faire écouter des extraits des vidéos proposées dans  
le couloir menant à l’exposition; cette même question a été posée à plusieurs 
personnes.

Il faut toujours aller la chercher 
quelque part. Elle se trouve sous  
plusieurs formes que vous allez  
découvrir de page en page...
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de la cafétéria et invitez-les à réfléchir en équipes : pour eux, l’énergie,  
qu’est-ce que c’est ?
Au départ de la question «Depuis que je me suis levé ce matin, quelles sont  
les actions qui ont nécessité de l’énergie ?», proposez-leur d’écrire toutes  
leurs idées dans les bulles prévues à cet effet dans le carnet. 

Reprenez leurs idées une à une et décortiquez avec eux d’où vient cette énergie. 
 
Vous pouvez ajouter d’autres exemples auxquels ils n’ont pas pensé. 
 
Pour ce défi, l’idée est d’aider vos élèves à comprendre que l’énergie intervient  
dans tout ce qui change, bouge, vit, chauffe..., qu’elle est plus que l’idée  
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Vous pouvez aussi leur faire écouter des extraits des vidéos proposées dans  
le couloir menant à l’exposition; cette même question a été posée à plusieurs 
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Energie is nodig voor alles. 
Ze is altijd ergens te vinden. Ze komt voor in 
verschillende vormen, die je op de volgende 
bladzijden gaandeweg zal ontdekken...



Welke van mijn 
handelingen, 
sinds ik vanmorgen 
ben opgestaan, 
hebben energie 
vereist ?

Energie, wat is dat eigenlijk ? 
Let op deze pagina alle ideeën die te binnen schieten. 
Jullie mogen zo veel bubbels toevoegen als u wilt.
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Zoek het experiment dat 
één van de vormen illustreert 
die de energie kan aannemen :
de mechanische energie.

Test het elk om de beurt.

Het is aan jou!

Wat gebeurt er ?
>>>  

Welke vorm van energie is             Welke vorm van energie vinden
nodig eerste ?     we bij aankomst ?

Vond er een transformatie plaats van de ene energievorm in de andere ? Zo ja, welke ?
>>> 

*  Mechanische energie is goed. 
De Force is beter. En ook eenvoudiger.

*



Kies een experiment waarbij ook gebruik gemaakt wordt van energieoverdracht en 
test het uit. Wat gebeurt er?
>>> 

Vandaag wordt, om energie te produceren, steeds meer gekozen voor natuurlijke  
elementen. Vind een natuurlijke bron die ons toelaat mechanische energie om te  
zetten in elektrische energie. 

Over welke bron gaat het ?
>>> 

Noem een voordeel en een nadeel van deze bron en van de transformator ervan.
>>> +:  

- :  
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Ga naar de centrale zone 
«Het lichaam en de energie».

Ga naar het laatste deel van de tentoonstelling, 
“de nieuwe dromen”.

In deze mechanische interacties 
wordt de energie overgedragen 
van het ene voorwerp naar 
het andere.
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Zoek het uranium in de tentoonstelling.

Wie nucleaire energie zegt, zegt kerncentrale ! Opdat zo’n centrale energie kan 
produceren, is een bron nodig om van te vertrekken : uranium. 
Waarop lijkt uranium ? 
>>>

Welke zijn de risico’s verbonden aan het gebruik van kernenergie ? 
Zoek in dit onderdeel van de tentoonstelling.
>>>  

Zoek op het scherm «Energie, waar kom je vandaan ?», bij de vraag «Is België te sterk 
afhankelijk ?» : welk percentage vertegenwoordigt de kernenergie in België (van de 
verschillende gebruikte energiebronnen) ?
>>>  

Waarvoor dient ze ?
>>>  

*
*  Nucleaire energie is goed. 

Maar de Force is leuker :)



Wat is een kernsplijting en een kettingreactie,  
de 2 basisprincipes van de werking van een kerncentrale ?

kernsplijting : >>> 

 

kettingreactie : >>> 

Speel het spel: je vindt de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt door een 
kerncentrale, in 4 uur. Waarmee kan deze vergeleken worden ? 

  
             is gelijk aan   
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Bekijk in het eerste deel van de tentoonstelling, de film over kernenergie 
en test de verschillende experimenten van dezelfde tafel. 

Het is aan jou!

Sinds de 19de eeuw is Joule de meeteenheid 
van energie. Dankzij dit gemeenschappelijk 
meetinstrument kan men waarnemingen 
vergelijken die zeer uiteenlopend zijn, zoals 
een beweging, een temperatuur, een verbruik
van suiker of van steenkool.

Ga naar de centrale zone «Het spel van de gelijke-
nissen». Zet uw handen op de kubussen : dezelfde 
kleuren vertegenwoordigen de juiste paren. 

4u.



Geef 2 belangrijke feiten over de stralingsenergie.
Waarop lijkt uranium ? 
>>>  1)

>>>  2)

Wat gebeurt er ? 
>>>  

Welke vorm van energie is             Welke vorm van energie vinden
nodig eerste ?     we bij aankomst ?

>>>    

Geef in de pijl aan of het een gaat om een overdracht of een transformatie. 
>>>  

Het is aan jou ! Zoek het experiment dat de stralingsenergie 
illustreert. Test het elk om de beurt.
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Afspraak aan de tafel «stralings-
energie» en bekijk de film.

*
*  Stralingsenergie is goed. 

Maar de Force is beter.



Test het voorgestelde experiment uit en leg het belang uit van de stralingsenergie  
voor het leven op aarde.
>>>  

Zoek een natuurlijke bron die gebruikt wordt om de stralingsenergie om te zetten  
in elektrische energie. Over welke bron gaat het ?  >>>  

Noem een voordeel en een nadeel van deze bron en van de transformator ervan. 
>>>  + :

- :  

 Geef een feit over de grijze energie van onze huizen:  
>>>  

Grijze energie is de energie die nodig is voor de 
fabricage, en die nodig is aan het einde van de 
levensduur van elk product. Ze is vaak heel groot 
vergeleken met het verbruik om het product te 
kunnen gebruiken ! 
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Zoek in de tentoonstelling de 2 halve 
bollen die de Aarde voorstellen. 

Ga naar het laatste deel van de tentoonstelling, 
“de nieuwe dromen”.

Om meer te weten te komen over grijze energie, test 
je het spel in de zone «De uitdagingen - gebruiken». 
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dat over lichaam en energie spreekt.

Afsprak in het centrale deel  - 

Ons lichaam is een transformator van energie. Klaar voor een beetje sport ?
Doe allemaal samen 20 buig- en strekoefeningen. 3, 2, 1, GO ! Analyseer uw actie : 

Vanwaar komt, volgens jou, de beginenergie ?
>>>  

Welke energievormen kan jouw lichaam produceren ?  
>>>  

Is er sprake geweest van transformatie van energie? Verken de plaatjes rond jou ! 
>>>  

*
*  Chemische energie is goed. 

De Force is beter. Laat de turbine maar draaien ! Hahaha
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Het is aan jou!

Afsprak in het eerste deel van de tentoonstelling 
aan de «Chemische energie» tafel.

In deze zone vind «Het spel van gelijkenissen». 
Zet uw handen op de kubussen : dezelfde kleuren 
vertegenwoordigen de juiste paren.

Om zichtbaarder te zijn of om te 
communiceren, zetten bepaalde 
kwallen chemische energie om in licht. 
Dat is wat men bioluminiscentie noemt.

Waarmee kan de chemische energie in een  
sandwich vergeleken worden ? 
>>>

            Ze is vergelijkbaar met

Observeer de verschillende elementen van de tafel. 
Waar kan de chemische energie opgeslagen worden ? Geef 2 voorbeelden :
>>>  

In welke andere energievormen kan chemische energie omgezet worden?
>>> 
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Het is aan jou!

Test het elk om de beurt.

Zoek het experiment dat de electrische energie illustreert.
Wat gebeurt er ? 
>>>  

Welke vorm van energie is             Welke vorm van energie vinden
nodig eerste ?     we bij aankomst ?

>>>         >>> 

Geef in de pijl aan of het een gaat om een overdracht of een transformatie.
>>>  

Ken je andere voorwerpen die volgens hetzelfde principe werken ?
>>>  

*
*  Elektrische energie is goed. 

Maar de Force is beter. Ja, Nan, maar BANGELIJK.



Speel het spel :  waarmee kan de energie die geproduceerd 
wordt door de bliksem, vergeleken worden ? 
>>> 

            Ze is vergelijkbaar met

Zoek in de tentoonstelling de zone van de bronnen en geef 2 belangrijke feiten over 
deze fossiele brandstoffen.
>>>  1) 

 
>>>  2) 

Via welke installaties kan met een natuurlijke energiebron 
zoals water gebruiken om elektrische energie te verkrijgen ? 
>>>   
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Wanneer een Belgisch gezin een elektrisch 
toestel aanschakelt, is de energie waarvan het 
voorzien wordt, voor 90 % afkomstig van de 
kerncentrales en van fossiele brandstoffen 
zoals steenkool en aardgas. 

Ga naar het laatste deel van de tentoonstelling, 
“de nieuwe dromen”.

Ga naar de centrale zone « het spel van gelijkenissen». 
Zet uw handen op de kubussen  : dezelfde kleuren 
vertegenwoordigen de juiste paren.



Zoek een natuurlijke bron van thermische energie.
>>>   

Noem een voordeel en een nadeel van deze bron.
>>>  + : 

>>>  - :  

 

Wat gebeurt er ?
>>>  
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Vandaag wordt, om energie te 
produceren, steeds meer gekozen 
voor nieuwe middelen.

Zoek het experiment dat de thermische energie illustreert.

“de nieuwe dromen”.

Het is aan jou!

Test het elk om de beurt.

Ga naar het deel  

*
*  Thermische energie is goed.
De Force is beter. Maar het hangt van het toeval af.



Welke vorm van energie is      Welke vorm van energie vinden
nodig eerste ?     we bij aankomst ?

>>>     

Geef in de pijl aan of het een gaat om een overdracht of een transformatie.
>>> 

Noteer 2 feiten die verband houden met de thermische energie.
>>>  1)  

>>>  2) 
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Verken het labyrint van plaatjes 

die informatie bevatten over het menselijk lichaam.

Ons lichaam is ook een 
transformator van energie.

Wist je dat ? Door onze verwarming 
1°C lager te zetten, wordt 7% energie 
bespaard !



16

Welke vinden jullie het interessants ? 
Waarom ? Doe wat onderzoek om 
de discussie in klas voort te zetten.

Ziehier een aantal voorbeelden van innoverende 
projecten die bepaalde personen bedenken en 
toepassen om beter om te springen met energie. 
Er worden er een dertigtal beschreven in de 
tentoonstelling. 

Leven zonder auto ? / 23 / Het autoverkeer gedurende een maand 
verbieden, is een nooit eerder gezien experiment dat werd uitgevoerd 
in Suwon, in Zuid-Korea. De overvolle wegen maakten plaats voor  
terrassen en speelpleinen. Een origineel initiatief om de burgers te 
sensibiliseren voor een leven in de stad zonder fossiele energiebronnen.

Zonne-energie opslaan, droom of werkelijkheid ? / 1 / Met zijn 624 spiegels 
gebruikt de Spaanse centrale PS10 de stralen van de zon om het water van 
grote reservoirs te verwarmen tot 285 °C. Deze energie wordt vervolgens 
teruggegeven in de vorm van elektriciteit, dankzij een stoomturbine.
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De zon om het water te wassen ? / 05 / De Italiaanse ontwerper Gabriele 
Diamanti heeft Eliodomestico ontwikkeld. Door de werking van de zon 
distilleert het toestel het zeewater en maakt het er drinkbaar water van.  
Deze «open source» innovatie biedt een nieuwe oplossing om toegang te 
krijgen tot deze vitale hulpbron. 

Een nul-energie-familie ? / 17 / Het huis «dennenappel» van Marie Ernotte 
en Dimitri Collard, gelegen in Waals-Brabant, is een juweeltje : 100% ecologisch 
en ecologisch gebouwd met duurzame materialen. Het werd ontworpen om in 
harmonie met de natuur te wonen.

En als we de stad niet meer van stroom zouden voorzien ? / 24 / 
De oprichtster van Pavegen, Laurence Kemball-Cook droomde 
ervan om de stad te verlichten op het ritme van onze voetstappen. 
Haar piëzo-elektrische straatstenen vangen de kinetische energie 
van de voorbijgangers op en produceren 4 tot 7 watt bij elke stap ! 

Kleding als isolatie ? / 33 / Le Relais
stelt een gamma thermische en akoestische 
isolatiematerialen voor die ontwikkeld 
werden op basis van katoenvezels. De vezels  
zijn afkomstig van oude kleding die wordt 
opgehaald en gesorteerd door dit bedrijf, 
dat personen die uitgesloten zijn van de 
arbeidsmarkt, herintegreert. 
Een mooie manier om mensen en materie 
te herwaarderen ! 

Rijden op afval ? / 34 / Men kan het niet genoeg zeggen : onze 
vuilnisbakken bevatten echte schatten ! In Rijsel rijden de bussen 
al 20 jaar op biogas, een gas dat geproduceerd wordt aan de hand 
van organisch afval. Een spitsvondige oplossing om zich te verplaatsen 
en tegelijk onze afvalberg en onze CO2-uitstoot te verlagen ! 
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Les enjeux. 

Vers l’expo
«Mon corps, 
ma santé»

Les nouveaux rêves

• Les énergies du présent et de l’avenir
• Des projets pour mieux vivre

Le jeu des équivalences Le corps et l’énergie Le corps et l’énergie

Les 6 formes de l’énergie

Les sources Les usages

Entrée en 
matière

Vers «Le Café 21»
Naar de 

cafetaria

De 6 vormen van energie

Het spel van gelijkenissen   Lichaam en energie  

De utidagingen 

De nieuwe dromen  

Na de 
tentoonstelling 

« Mijn lichaam »

• de energieën van het heden en van de toekomst
• projecten om beter te leven.

Energiebronnen   Gebruiken  

 Lichaam en energie  

Ingang
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