Deskresearch over lespakketten RES en Klimaat
Wat gebeurt er al vanuit de provincie
- Binnen het beleidsterrein Arbeidsmarkt & Onderwijs is er al een actielijn ‘kiezen
voor techniek’ voor jongeren. Met de aanscherpingen van het beleid van de
laatste maanden komt de focus steeds meer te liggen op techniek in
klimaatopgaven en de energietransitie. In plaats van techniek in algemene zin. Er
wordt actief ingezet op het Techniekpact (landelijk en MRA), het Platform Talent
voor Technologie en Promotie Events Techniek (PET) voor groep 7 en 8 in het
primair onderwijs.
- Zoals beschreven in de uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs zal
techniekpromotie verbreed worden naar zij-instromers. Deze techniekpromotie is
ook gebaseerd op de 7 werelden van techniek, waar de wereld van Energie, Water
& Veiligheid een vast onderdeel is.
- Met het scholierenprogramma ‘Baas van Noord-Holland’ wil de provincie zo veel
mogelijk jongeren bereiken en hen betrekken bij het werk van de provincie. In
verschillende activiteiten van dit programma wordt aandacht besteed aan de
energietransitie en specifiek wind- en zonne-energie. Bijvoorbeeld in de gastles
Belastingbazen en het Provinciespel. En ook in de nieuwe Break-in Box voor mbostudenten zit een puzzel over de transitie van fossiele naar duurzame energie.
- Vanuit Beleid/Energietransitie wordt stichting Schooldakrevolutie ondersteund.
Lespakketten
-

Greenpeace biedt lesmateriaal aan over klimaat en energie.
Morgenland biedt een film, les en website aan over de energietransitie van
Nederland.
Energieeducatie verzamelt lesprogramma’s over duurzaamheid.
Docentenplein biedt lesideeën aan over duurzaamheid.
Toekomstbehendig is een gids voor duurzaam onderwijs, van basisschool tot
universiteit.
Leren voor morgen verzamelt lesmateriaal en acties rondom duurzaamheid op
hun website voor primair onderwijs.
Eco-schools is een programma waaraan scholen in het voortgezet en primair
onderwijs kunnen meedoen.
Energiebus Alkmaar verzamelt online lesmateriaal over de energietransitie.

Verzamelpagina of portal naar meer
• Groene Voetstappen (basisschool) | LINK
• Leren over zonne-energie: lessen verzameld (groep 1-8) | LINK
• Verzamel website met leermaterialen voor verschillende niveaus | LINK
• Energie Educatie (basisonderwijs) | LINK
• Schooldakrevolutie (groep 1-8) | LINK
• De Energiebus (basisonderwijs) LINK
• Jouw Energie van Morgen (basisschool en voortgezet onderwijs) | LINK
• Energieke Scholen over zonne-energie (basisschool) | LINK
• De energietransitie versimpeld (voortgezet onderwijs) | LINK
• Energie Ontwerp Challenge Toolkit (basisschool & middelbaar onderwijs) | LINK
• Greenpeace, oa over klimaat en energie (verschillende niveaus) | LINK
• Docentenplein | LINK
• Toekomstbestendig | LINK
• Leren voor morgen | LINK
• Eco-schools (duurzaamheid breed) | LINK
• Provincie Drenthe biedt lespakketten aan in samenwerking met de provincie | LINK

Individuele lespakketten
• Laat maar waaien in de Klas (groep 6-8) | LINK
• Warme truien dag (basisschool) | LINK
• Energieke Basisscholen (basisonderwijs) | LINK
• Energietransitie Masterclass (5 VWO) | LINK
• Kindertheater (6-10 jr) | LINK
• The Global Challenge (middelbare scholieren) | LINK
• Morgenland - de film over de energietransitie naar morgen (primair onderwijs) | LINK
• Non-Stop-Zon - Betrek kinderen bij aanschaf zonnepanelen (primair onderwijs) | LINK
• Evonturiers (groep 1-8) | LINK
• De Netwerkkoffer (VMBO, MBO, HAVO en VWO) | LINK
• Energielessen Eneco (basisonderwijs) | LINK
• Allemaal zonne-energie (VMBO, HAVO, VWO) | LINK
• Klimaatconferentie in de klas (VMBO, HAVO, VWO) | LINK
• Opgewekt en hernieuwbaar (VMBO, HAVO, VWO) | LINK
• Schuiven met zonnepanelen (VMBO, HAVO, VWO) | LINK
• Toolkti Energietransitie (Voortgezet Onderwijs) | LINK
• Eneco EnergieLab (groep 7 en 8 basis onderwijs & onderbouw voortgezet onderwijs) |
LINK
• Energy city (groep 7 en 8) | LINK
• De Energiehelden (HAVO 1-3 en VMBO en VWO) | LINK

•

Van Wind naar Watt; over windenergie (groep 6,7 en 8) | LINK

Spellen
•
•
•
•
•

We Energy | LINK
Bordspel Klimaatjes (10-14 jr) | LINK
Energie Coach (basisschool) | LINK
Energy City – Quiz (groep 7 en 8) | LINK
Energy City – Rollenspel (groep 7 en 8) | LINK

