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Portretrecht 

Noot: Alle afbeeldingen zijn van het world wide web betrokken. Mocht er een afbeelding geplaatst zijn waar rechten aan ontleend kunnen worden, 
graag contact opnemen met Energy College: hulshof@energycollege.org  /  communicatie@energycollege.org  
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Dit katern is ontwikkeld als module die kan worden ingezet bij het keuzedeel; Waterstof in de gebouwde 
omgeving. Het keuzedeel is voor studenten van alle niveaus van het ROC beschikbaar en het is door iedere 
docent op het juiste niveau aan te bieden. 

Het keuzedeel is op het moment van oplevering van dit katern nog in aanvraag bij de sectorkamer techniek 
en gebouwde omgeving.  Alle aanvragen zijn opgeschort tot eind februari 2021. De aanvraag maakt deel uit 
van het RIF-project Gas 2.0 van de noordelijke Nederlandse provinciën in het kader van de energietransitie 
door de samenwerkende partijen verenigd in Energy College. 

 

 

 

Als docent/ onderwijsontwikkelaar ben ik (J.C. Scholte) werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen, 
EntranCe en het Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort locatie Leeuwarden en aangesloten bij de Energy 
College.  

 

Waterstof buggy (3 KW brandstofcel) en BBQ (2 gemodificeerde waterstof branders) ROC Friese Poort   
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Voorwoord 
Dit katern is dusdanig opgezet dat er per thema een basiskennis is opgenomen. Deze basiskennis wordt door 
de student verwerkt in een praktijkopdracht. Tijdens de praktijkopdracht heeft de student behoefte aan 
meer informatie en gaat actief op zoek naar deze ondersteunende kennis of vaardigheden. Na het voltooien 
van de opdracht zal de student zijn professionele vaardigheden laten zien door te reflecteren op het thema 
en de opdracht en deze met een interdisciplinaire groep gaan presenteren in een onderzoeksverslag en een 
presentatie. 

Deze vorm van educatie is voor de kenner herkenbaar als het 4CID model (Merriënboer & Kirschner, 2007) 
Door de student actief te betrekken bij het proces wordt de student eigenaar van de stof hetgeen zijn of 
haar prestaties ten goede komt. 

 

Scan de code voor meer informatie over het 4CID model. 

De docent heeft een andere rol dan die we tot nu toe kennen. Niet meer klassiek doceren, maar meer 
coachen. De rode draad is steeds: basiskennis en vaardigheden, opdracht door student, ondersteunende 
kennis en vaardigheden door de student, reflecteren door de student en presenteren door de student.  Als 
docent bewaak je de kaders waarbinnen de student zich de stof eigen maakt en zich ontwikkeld. De student 
is aan zet. 

In het kader van de 21ste –-eeuwse vaardigheden gaat de student probleemoplossend te werk, leert 
samenwerken, draagt verantwoordelijkheid voor eigen leerproces, is autonoom in handelen, leert 
compromissen te sluiten, en werkt aan real-world oplossingen. Uiteraard is het dan wel van groot belang dat 
de student de opdrachten altijd in nauwe samenwerking doet met studiegenoten. Het meest ideaal zou zijn 
studenten van andere opleidingen. Interdisciplinair.  

In de appendix zijn formats opgenomen die te gebruiken zijn om een thema vorm te geven. Per school zijn er 
andere faciliteiten beschikbaar, dus de formats zijn universeel. Er zijn voorbeelden opgenomen in ieder 
thema. Het is aan de docent of school om invulling te geven aan de formats. Het Engelstalige format zou 
kunnen worden gebruikt bij een Engelstalige presentatie. Geïntegreerd Engels. 

Wanneer de student zijn informatie niet alleen bij de docent haalt, maar ook contact maakt met bedrijven 
en daar de specifieke kennis haalt, ontstaat er een vorm van hybride leren. Dit brengt een extra dimensie 
aan het onderwijsmodel. Helaas is het in de huidige (Corona) tijd best lastig dit te organiseren. Een virtuele 
tour zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Uiteraard zullen er dan afspraken gemaakt moeten worden 
tussen de scholen en het bedrijfsleven om dit te realiseren. Verder is er een grote verscheidenheid aan 
virtuele software beschikbaar. 

Ik wens jullie veel lees en doe plezier met dit katern. Zijn er aanvullingen of op- aanmerkingen schroom niet 
om deze te communiceren met mij.  

Veel plezier. 
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Energietransitie 
 

We zijn ons allemaal bewust van het feit dat we de huidige vorm van energieverbruik 
niet langer kunnen volhouden. De fossiele energiebronnen raken op. Een goed 
voorbeeld is de ontwikkeling in Noord-Nederland om de Groningse gaskraan dicht te 
draaien. Dit uiteraard ook ten gevolge van de geologische gevolgen van het onttrekken 
van het gas aan de aarde. Verzakkingen met aardbevingen tot gevolg. De overige 
gevolgen zien we bijna dagelijks in de media. Scheuren in gebouwen, psychische 
gevolgen voor mensen etc. We moeten dus op zoek naar alternatieven voor fossiele energiebronnen. Wind 
en zon zijn daar goede voorbeelden van. Dit noemen we duurzame energiebronnen, maar zijn ze echt wel 
duurzaam? Een zonnepaneel of windmolen moet immers geproduceerd worden? De energie die erin 
gestoken moet worden en de grondstoffen wordt de footprint van het product genoemd. Wanneer we de 
hele cyclus gaan benoemen, dus ook het “opruimen” van een uitgerangeerd zonnepaneel of windmolen, dan 

spreken we over een levenscyclus met footprint; de levenscyclusanalyse 
(LCA). Het beschrijft dus de impact die een duurzame energiebron heeft 
op het milieu.  Dit wordt vaak vergeten, maar is mede de oorzaak dat 
deze alternatieve energiebronnen tijd nodig hebben om zich te bewijzen. 
Daardoor zijn er subsidies nodig om projecten te financieren om op deze 
wijze meer draagvlak te creëren bij het publiek. Immers hoe meer 
afname van schone energie, hoe goedkoper de productie wordt. 
Simpelweg een kwestie van economisch denken. Echter een aarde waar 
we op kunnen blijven leven in redelijke omstandigheden is niet in geld uit 
te drukken. De mindset van de mens zou dus moeten veranderen. 
Probeer daar maar eens een succes in te behalen. Het is een kwestie van 
langdurig duwen en trekken.  

De technologie staat echter niet stil en heeft inmiddels aangetoond dat er ook in duurzame oplossingen 
enorm veel te doen is. Denk maar eens aan al het engineeren van nieuwe technieken om schone energie te 
produceren. Een hele nieuwe wereld gaat open. Men raakt er ook meer van overtuigd dat een duurzame 
oplossing wel degelijk een goede business case kan zijn. Met andere woorden: ook aan duurzaamheid is 
inmiddels geld te verdienen. 

Het produceren van schone duurzame energie is één, maar het opslaan ervan is een tweede. Denk maar 
eens aan de verschillende jaargetijden. Soms is er erg veel zon en wind en andere dagen totaal niet. Ook is 
de energiebehoefte wisselend. Ook is het huidige transportnetwerk van 
elektriciteit niet berekend op het aanbod en afname van elektriciteit. De 
netwerkbeheerders werken hard aan oplossingen, maar dit betekent dat 
ze eerst moeten gaan investeren in een opwaardering van het netwerk. 
Dat betekent dus dat je eerst geld moet uitgeven om diensten te kunnen 
leveren, maar je moet afwachten of je de investeringen kunt 
terugverdienen en uiteindelijk weer winst kunt gaan maken. De bedrijven 
moeten zelf zorgen voor voldoende financiering. Er zijn piek en dal-momenten. Om op deze schommelende 
cijfers in te spelen, hebben we naast de schone energie dus ook duurzame opslagmedia nodig. Waterstof is 
bijvoorbeeld een energie-opslagmedium en wordt gezien als energiedrager. 
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Thema: Energietransitie 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Onderzoek energietransitie 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Onderzoeken wat de energietransitie is 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- Presentatie klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU  

 Je maakt een individueel verslag van alle gevonden uitkomsten van de opdrachten. Aan het 
eind van dit thema lever je een individueel verslag in en een groepsverslag met presentatie. 
Je bent vrij in de vorm te kiezen van de verslagen en presentatie. 

 Kijk naar jezelf en beschrijf alle energie-verbruikende producten die je dagelijks gebruikt. 
Noteer de energiebehoefte van deze producten in een Excel overzicht. Denk aan je 
smartphone, verlichting, email versturen, elektrische fiets, etc. i.d.d. ook bytes versturen 
kost energie. 

 Vorm een groep van 4 met studenten van een andere opleiding die ook deze module volgen. 
Alternatief zijn klasgenoten. 

 Maak een groepsoverzicht in Excel van jullie energieverbruik op één dag. 
 Zoek samen naar een overzicht van de effectieve zonne-uren in Nederland. Wat valt jullie 

op? Neem het op in jullie verslag. 
 Zoek samen naar en overzicht van de effectieve wind-uren in Nederland. Wat valt jullie op? 

Neem dit op in jullie verslag. 
 Denk na over jullie energieverbruik gedurende de verschillende jaargetijden. Wat valt jullie 

op? Neem het op in jullie verslag.  
 Komt de energiebehoefte en de energieproductie met elkaar overeen? Welke vraag kunnen 

jullie stellen om dit meer in overeenstemming te laten komen? 
 Zoek samen naar een aantal oplossingen voor jullie vraag en neem deze op in jullie verslag. 
 Maak een individueel verslag van je reflectie op de opdrachten. Wat heb je geleerd? Was het 

nuttig? Denk je anders over je energiebehoefte? Etc. 
 Maak samen één verslag van alle uitkomsten van de opdrachten en presenteer deze tijdens 

een presentatie voor andere studenten. 

Aan het einde van ieder thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groepsverslag en een 
presentatie op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  

Aan het einde van dit katern volgt een totaal eindverslag individueel (reflectie) en een eindpresentatie 
waarin alle thema’s terugkomen. Het eindverslag wordt ondersteund door een filmcompilatie van jezelf.  
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Basiskennis waterstof 
 

Zoals we in het voorgaande thema hebben ontdekt, is er een behoefte aan duurzame opslagmedia om de 
energiearme perioden te overbruggen. Waterstof is een medium die kan bijdragen aan de duurzame opslag 
van energie. We moeten dan ook de footprint van waterstof in acht nemen.  

Waterstof is een element dat voorkomt op de eerste plaats in het periodiek stelsel der elementen.  

 
(Bron: Universiteit Twente) 

Als stof komt het niet voor op aarde. Dit vanwege de binding met andere elementen als bijvoorbeeld 
zuurstof. Deze verbinding kennen we als water. Waterstof gaat ook verbindingen aan met koolstof en die 
kennen we weer als benzine, aardgas, diesel, kerosine, etc. De welbekende fossiele brandstoffen waar we 
vanaf willen. 

Omdat het als “single” element niet voorkomt, maar we het wel willen gebruiken zullen we het kunstmatig 
moeten gaan produceren. Hier zien we de footprint opkomen. Produceren “kost” immers energie. Uiteraard 
willen we zoveel mogelijk opslaan in waterstof, maar door de productie zal er ongetwijfeld verlies optreden. 
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Het element waterstof heeft specifieke eigenschappen. Zo is het molecuul in omvang kleiner dan 
bijvoorbeeld en aardgas molecuul. Een leiding of opslagmedium dat “lekdicht” is voor transport of opslag 
van aardgas, is niet zonder meer geschikt voor waterstof. Wanneer we onder een microscoop het materiaal 
van bijvoorbeeld de afdichtingen gaan onderzoeken, zien we een kristallijne structuur. Deze structuur is 
bepalend voor de dichtheid van de afdichting. Hoe fijner de structuur, hoe minder “gaten” (vrije ruimten 
tussen de moleculen) dus lekmogelijkheden. Meer hierover vind je in het materiaalonderzoekslaboratorium 
of lessen materiaalkunde. Dit fenomeen noemt men permeatie. 
(www.netbeheernederland.nl/_upload/files/Toekomstbestendige_gasdistributienetten_133.pdf)  

 

       

Elektronenmicroscoop RUG   Voorbeeld structuur gietijzer 

De moleculaire grootte van waterstof is dusdanig klein dat het zich door de poriën van de afdichtingen en 
transportleiding naar buiten kan bewegen. De leiding is dus “lek” en er ontsnapt waterstof. Dit kunnen we 
meten met zogeheten snuffelaars of de leiding af te dichten en de druk te meten gedurende een bepaalde 
periode.  Een rubberleiding van het gasfornuis bijvoorbeeld is lekdicht (Bijna verwaarloosbaar klein) op 
aardgas. Dit is een wettelijke vereiste. Gaan we echter waterstof transporteren door eenzelfde leiding, dan 
zal na verloop van tijd de leiding waterstof doorlaten en is de leiding dus lek (3x hoger, maar nog immer 
verwaarloosbaar klein) op waterstof. Een vergelijkbare situatie kennen we bij autobanden. Regelmatig 
moeten we de spanning in de band controleren. Waarom, omdat de zuurstofmoleculen migreren door het 
rubber van de band, met als gevolg dat de spanning in de band afneemt. Uiteraard speelt ook de 
temperatuur een rol. Gaan we stikstof toevoegen aan de lucht in de band, dan blijft de temperatuur lager en 
is er minder lek (permeatie) van het gas in de band vanwege de grotere stikstofmoleculen. Het lijkt alsof de 
bandenspanning constant(er) blijft. Om een transport of opslagmedium te kiezen zullen we dus op zoek 
moeten gaan naar materialen met de juiste kristallijne structuren en eigenschappen. Dit komt aan de orde 
bij het vak materiaalkunde. Overigens is waterstof in alle aggregatietoestanden te verkrijgen. Gasvormig, 
vloeibaar en vast. 
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Opdracht 

(Bron: Depostphoto.com) 

Thema: Basiskennis waterstof 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Werkblad basiskennis 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Onderzoeken wat de verschillen zijn tussen aardgas en waterstof als brandstof 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- Presentatie klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU  

 Ga samen in een groepje van 4 alle eigenschappen van waterstof opzoeken en vastleggen in een 
Excel overzicht. 

 Doe hetzelfde voor aardgas. 
 Beschrijf de scheikundige reactie van het verbranden van waterstof 
 Beschrijf het verbranden van aardgas. 
 Kijk naar de verbrandingswaarde van beide gassen en vergelijk deze. Wat valt jullie op? Neem dit op 

in het overzicht. 
 Kijk naar de energie-inhoud van beide gassen. Wat valt jullie op? Neem dit op in jullie overzicht. 
 Kijk naar de ontstekingstemperaturen van beide gassen. Wat valt jullie op? Neem dit op in jullie 

overzicht. 
 Kijk naar de LEL-waarden van beide gassen. Wat valt je op? 
 Wat kunnen jullie vertellen over de snelheid van mengen tot een brandbaar mengsel van beide 

gassen? 
 Wat kun je vertellen over de kostprijs van het produceren van aardgas en waterstof? Wat valt je op?  
 Formuleer een conversieformule om beide gassen te kunnen vergelijken. 
 Vermeld al jullie bevindingen in een verslag 
 Presenteer al jullie bevindingen aan jullie klasgenoten 

Aan het einde van ieder thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groepsverslag en een 
presentatie op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Productie waterstof 
 

Om waterstof te produceren hebben we de beschikking over meerdere technieken. Die leveren ook weer 
verschillende vormen van waterstof op. We kennen grijze waterstof, blauwe waterstof en groene waterstof. 

Grijze waterstof kennen we al heel lang, Het was min of meer een bijproduct van de productie van benzine, 
diesel etc. door de raffinaderijen van bijvoorbeeld SHELL, Exxon, TOTAL, BP, etc. Tijdens het destilleer proces 
van een koolwaterstof door verwarming van de ruwe versie, ontstaan er ontbindingen in de vorm van 
gassen. Deze gassen ondergaan op verschillende niveaus een condenserend-proces in de destillatietoren. 
Het niveau van condenseren maakt dat we benzine of dieselolie kunnen aftappen. Zie onderstaande 
afbeelding van een destilleertoren. 

 
(Bron: centrum voor mondiaal onderwijs) 
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Er blijft uiteindelijk CO2 over en waterstof. Het is dus noch immer een koolwaterstof. Door deze CO2 af te 
vangen, houden we waterstof en CO2 over. Deze CO2 kunnen we affakkelen of vrijgeven in de atmosfeer. Je 
ziet er moet dus eerst energie in gestoken worden om het te maken en er blijft een residu over waar je iets 
mee moet; de footprint. Tijdens dit proces treden er allerlei verliezen op en maakt dat er een bepaalt 
rendement ontstaat. 

 

       (Bron: MVWautotechniek.nl)      

Wanneer we de CO2 afvangen en vervolgens opslaan (of gebonden in een ander product), spreken we van 
blauwe waterstof. Opslag van CO2 behoeft ook energie en hoort derhalve ook bij de footprint van waterstof. 
Het rendement zal daardoor lager zijn dan die van grijze waterstof.  

 
         (Bron: MVWautotechniek.nl)  
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Dan is er nog Groene waterstof. Deze vorm van waterstof maakt gebruik van het overschot aan energie om 
waterstof en zuurstof te scheiden van elkaar. De basisstof is water. Wanneer er een overschot aan 
elektriciteit is bijvoorbeeld, kunnen we dat gebruiken om water te splitsen. De zuurstof kan vrijgelaten 
worden in de atmosfeer en de waterstof gaan we onder druk of lage temperatuur opslaan in drukvaten. Dit 
proces heet elektrolyse. 

 
         (Bron: MVWautotechniek.nl)  

         
Chemisch splitsen hbo-opstelling  TU Delft  Elektrolyser  Sci guy’s 

 

Waterstof kunnen we in meerdere aggregatietoestanden opslaan. De bekendste zijn: onder hogedruk (300 
tot 700 bar), cryogeen (gekoeld tot -253 C). Metaalhydride, Ammoniak, Natriumboorhydride, Mierenzuur of 
pasta substantie. 

 

      

Mobiele cilinder  Tube trailer        opslag en transportmedia  Pasta 
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Opdracht 

 

Thema: Productie waterstof 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Werkblad productie. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om waterstof te produceren en een instructiefilm maken 
van het productieproces van waterstof. 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- instructiefilm  

Studiebelasting: 20 SBU  

 Zoek samen met een groepje studenten (4) naar mogelijkheden om waterstof te produceren via 
elektrolyse of chemische ontbinding. 

 Maak samen en ontwerptekening van een systeem om waterstof te produceren.  
 Stel een veiligheidsblad, inwerkingstelling- en uitwerkingstellingblad op. 
 Bouw samen de proefopstelling en produceer waterstof. 
 Ontwerp een manier om de geproduceerde waterstof op te slaan. 
 Maak een instructiefilm voor studenten van een andere school of vestiging. Ondersteun de instructie 

met voorbeelden. 
 Presenteer de instructiefilm aan je klasgenoten. 

Aan het einde van dit thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groepsverslag + 
instructiefilm op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Gebouwde omgeving 
Dit katern is een module om meer te weten te komen van waterstof in de gebouwde omgeving. Maar wat is 
de gebouwde omgeving. Men kan verschillend deze term interpreteren. Al snel wordt gedacht aan 
woningbouw.  

 

 

De gebouwde omgeving houdt meer in. Denk eens aan kantoorgebouwen waar mensen werken, of de brug 
en slaapvertrekken aan boord van schepen of werkplatforms.  
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Er zijn dus meerdere spelers op de markt. In iedere discipline werken weer andere vakmensen. In de 
woningbouw zullen vooral de installatiemonteurs in aanraking komen met waterstof, maar ook de 
elektricien kan in aanraking komen met waterstof. Zo zal de installatiemonteur vooral de 
verbrandingscomponenten tegenkomen en de elektricien de brandstofcellen om elektriciteit te genereren. 
Beiden zullen ze bekend moeten zijn met de eigenschappen van waterstof. Aan boord van schepen of 
werkplatforms zijn het vooral de scheepswerktuigkundigen of mechatronicus’ die aan systemen met 
waterstof zullen gaan werken. Dit zijn vaak allround opgeleide onderhoudsspecialisten die universeel ingezet 
kunnen worden. Zo heeft de mechatronicus bijvoorbeeld naast werktuigbouwkunde ook elektro, 
elektronica, besturingstechniek, hydraulische aandrijvingen etc. in zijn of haar pakket. 

Lees dus voor de gebouwde omgeving alle omgevingen waarin de mens leeft, ontspant en werkt. De grotere 
installaties zoals in de industrie vallen niet onder de gebouwde omgeving. De installatie zoals we gaan 
behandelen is het systeem vanaf de hoofdmeter in de meterkast naar de gebruikers. Om onderscheid aan te 
brengen is er afgesproken dat het systeem in de gebouwde omgeving niet hoger zal zijn dan 8 bar.  

Nu we hebben gedefinieerd wat de gebouwde omgeving is, kunnen we het systeem nader gaan bekijken. 
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Meterkast 
Al de energie die we gebruiken in de gebouwde omgeving wordt aangevoerd via een distributienet naar de 
meterkast. Het ontvangststation van een gebouwde omgeving. Tot zover niets nieuws onder de zon.  

Deze meterkast moet voldoen aan een aantal richtlijnen en valt onder een bepaalde wetgeving. Deze zijn 
voor aardgas installaties vrij eenvoudig op te zoeken. Het ligt dus voor de hand dat er ook regelgeving voor 
een waterstofinstallatie geldt. 

Via de hoofdkraan gaat het naar de meter die de hoeveelheid gebruikte energie 
(aardgas of waterstof) meet. Via een transportleiding gaat het gas naar de 
verbruikers. Die kunnen geplaatst zijn in een speciale ruimte, op zolder of in de 
bijkeuken. Zover ook nog niets nieuws. Wat wel nieuw zou kunnen zijn is dat de 
transportleiding van een ander materiaal zou kunnen zijn en dat het gas niet 
alleen naar een verwarmingsunit gaat, maar ook naar een brandstofcel. De 
brandstofcel voorziet de omgeving van elektriciteit. In het Engelse Leeds is men 
voornemens om een gecombineerde waterstof/elektra cel toe te passen. (Nefit-
Bosch). 

Een tweede methode is om ter plekke, dus naast de verbruiker, waterstof te 
produceren. Tijdens dit proces komt warmte vrij die toegevoerd kan worden 
aan de retourleiding van het verwarmingssysteem. 

 

 

Hoofdmeter 
De waterstof wordt door de distributeur aangevoerd met een druk van 100 Mbar. Het wordt in de meterkast 
gereduceerd tot 30 Mbar door een reduceer voordat het de hoofdmeter binnenkomt. Het hele systeem 
heeft dus een druk van maximaal 30 Mbar. 

Bij lokale productie van waterstof zal de druk direct op 30 Mbar gestabiliseerd zijn. Om deze hoeveelheid 
geproduceerde waterstof te registreren is er een andere gasmeter vereist. De bestaande aardgasmeter kan 
namelijk niet goed overweg  met de kleine waterstofmoleculen. 

                

Oude situatie met aardgas           Nieuw type “slimme” meter      Waterstof hoeveelheidsmeter 
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Sensoren 
Om de veiligheid te waarborgen is het aan te bevelen om gebruik te maken van sensoren. Er zijn diverse 
mogelijkheden. Je kunt de hoeveelheid waterstof meten, de hoeveelheid zuurstof of de aanwezigheid van 
andere stoffen. Iedere sensor heeft zijn eigen werkingsprincipe. Het is van het grootste belang om deze 
principes te kennen en af te stemmen op de behoefte van detectie. Door de grote verscheidenheid aan 
principewerkingen is er ook een grote verscheidenheid in sensibiliteit en levensduur van de sensor. Hoe 
sensitiever, hoe vaker er gekalibreerd moet worden bijvoorbeeld. Er moeten dan ook fact-sheets overlegd 
kunnen worden betreffende de werking etc. van de sensor. Daarnaast is het aan te bevelen om bij 
verbrandingstechnieken een terugslagregeling te gebruiken (flame arrestor) die specifiek geschikt is voor 
waterstof onder lage druk. 

               

Sensor        Data sensor        Factsheet sensor  Honeywell gasboek 
  

 

 

         “Gas-snuffelaar” 
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Opdracht 

 

Thema: Meterkast 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Werkblad Ontwerpen en produceren van een leidingnetwerk. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt, ontwerpt en produceert individueel.  

Leerdoel: Onderzoeken, ontwerpen en produceren van een getest ringleidingsysteem ten behoeve van het 
assessment. 

Product: - Individueel verslag reflecteren – Individueel verslag van het thema- Presentatie   klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU 

 Ga samenwerken in een groepje van 4 
 Ieder gaat thuis een opname maken van zijn of haar meterkast. 
 Denk samen na over de eigenschappen van waterstof in relatie tot jullie meterkasten. Ontwerp en 

teken een meterkast die volgens jullie voldoet aan de veiligheid ten aanzien van waterstof. Let ook 
op materiaalkeuze, plaatsing componenten etc. 

 Zoek op onder welke wetgeving waterstof in de gebouwde omgeving valt. Wat valt jullie op?  
 Maak een prototype of maquette van jullie ontwerp. 
 Presenteer jullie ontwerp aan andere studenten. 
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Leidingwerk 
Het leidingwerk vereist speciale aandacht. Zeker gezien de eigenschappen van waterstof. Het vraagt ook om 
extra aandacht aangaande de verwerking van materialen. Zo moet de leidingstructuur dicht genoeg zijn om 
lekvrij te zijn. De koppelingen moeten dusdanig geconstrueerd zijn dat deze lekvrij zijn. Eventueel is het 
noodzakelijk om extra veiligheidsmaatregelen te nemen zoals het gebruik van sensoren of lekkagetape. 

   

Leak control Benelux Detectietape voor visuele inspectie Uponor meer-laags gasleidingsysteem 

 

Het materiaal van de leiding moet dusdanig gekozen zijn dat het “lekvrij” is. Dit gaat ook op voor de te 
gebruiken koppelingen. Pipe-life en Grain Plastics hebben inmiddels gecertificeerde leidingen op de markt 
gebracht. Deze zijn vooralsnog geschikt voor het distributienetwerk. In de testopstellingen op EnTranCe 
wordt op dit moment gebruik gemaakt van de bestaande gecertificeerde aardgasleidingen en koppelingen. 
Uiteraard voorzien van detectietape en sensoren in de ruimte.  In de industrie wordt veelal gebruik gemaakt 
van rvs leidingwerk met koppelingen van bijvoorbeeld Swagelok .Op  www.swagelock.com vind je een 
uitgebreide handleiding hoe om te gaan met dit type koppelingen. 

 

 

Perskoppelingen aanbrengen 
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Opdracht 

         
(Afbeeldingen bron: Uponor) 

Thema: leidingnetwerk         

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Werkblad Ontwerpen en produceren van een leidingnetwerk. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt, ontwerpt en produceert individueel.  

Leerdoel: Onderzoeken, ontwerpen en produceren van een getest ringleidingsysteem ten behoeve van het 
assessment. 

Product: - Individueel verslag reflecteren – Individueel verslag van het thema- Presentatie   klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU 

 Zoek uit welke eisen er worden gesteld aan het instaleren van leidingwerk van een 
waterstofsysteem. Maak een overzicht in een rapport. 

 Maak een ontwerp en tekening van een ringleidingsysteem met een toevoer en afvoer aansluiting 
voorzien van 4 haakse perskoppelingen en twee T-perskoppelingen. 

 Maak het ontwerp van je ringleidingsysteem. 
 Stel een procedurelijst op hoe het systeem te testen. 
 Test de dichtheid van het systeem.  
 Presenteer je systemen aan andere studenten. 
 Let op! Bewaar je werkstuk. Je hebt het later nog nodig. 

 

Aan het einde van dit thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een individueel themaverslag en 
een getest ringleidingsysteem op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  

 
   (Bron: Uponor) 
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Ketels 
We zijn aangekomen bij het daadwerkelijke energie-omzet systeem. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk. 
Om te beginnen zou er een Cv-ketel geplaatst kunnen zijn die volledig op waterstof brand en de cv-installatie 
verwarmt en het tapwater. Of die alleen de cv-installatie verwarmt en het tapwater via een zonneboiler. Een 
combinatie van deze systemen is ook mogelijk. Dan zijn er nog de systemen die branden op een mix van 
aardgas en waterstof. Inmiddels zijn een aantal cv-ketelbouwers zover dat ze een goed gekeurde cv-ketel 
kunnen leveren variërend van 20% (Nefit-Bosch, Remeha, Intergas) tot 30% (ATAG) inmenging van waterstof 
naast het gebruikmaken van aardgas. Het Zweedse bedrijf NIBE heeft al goedgekeurde systemen die tot 70% 
inmenging van waterstof mogen gaan. Belangrijk hierbij is dat de leverancier van dergelijke toestellen de 
garanties blijft verlenen.  

          

     

 

 

Bekaert branders 

 

 

           

 

Nefit-Bosch Worchester Werking hr-ketel      Nefit Bosch H2 ketel geïnstalleerd in een woning 

 

Er zijn ook systemen die ter plaatse vraag gestuurd waterstof produceren en dit mengen met de aanwezige 
aardgas. Een dergelijk systeem is ontworpen en wordt geproduceerd door Tieluk Hydrogen uit Leeuwarden. 
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Daarnaast zie je ook steeds meer energie coöperaties ontstaan (community’s) die een gezamenlijke 
energiecentrale ter plekke hebben die een aantal gebouwde omgevingen van warmte en elektriciteit 
voorziet. De bewoners dragen allen een financieel steentje bij in de realisatie van een dergelijk systeem en in 
het onderhoud ervan of besteden dit in zijn totaliteit uit en rekenen dan alleen de verbruikte energie af. Er is 
sprake van een soort leaseconstructie.. Het project in Hoogeveen is daar een voorbeeld van. Zie voor meer 
informatie de appendix. 
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Opdracht 

 

Thema: verbranden van waterstof 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Vergelijken aardgas met waterstof. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Onderzoeken wat de verschillen zijn tussen aardgas en waterstof als brandstof tijdens                               
verbranding en daarna de kennis gebruiken om een bestaande ketel geschikt te maken om 
waterstof als energiedrager te gebruiken ten behoeve van verwarmen. 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- Presentatie klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU  

 Verbranden van aardgas en waterstof 

 Werk samen in een groep van 4 studenten. 
 Let Op: houdt de eigenschappen van beide gassen scherp in het oog. Let ook op de veiligheid 

en laat eerst de docent of instructeur de proefopstelling controleren. 
 Neem twee bunsenbranders vanuit het natuurkundelokaal en sluit één aan op waterstofgas en 

één op aardgas. 
 Bedenk een testprotocol voor de opstelling en noteer deze overzichtelijk op een checklijst. 
 Ontsteek beide gassen. Wat valt jullie op?  
 Plaats nu op beide branders een fluitketel met dezelfde hoeveelheid water. Wat valt jullie op?  
 Presenteer jullie bevindingen van deze opdrachten en de voorgaande aan de andere studenten. 
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Opdracht 

 

Thema: verbranden van waterstof 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: modificatie ketel 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Ontwerpen en produceren van een ketel die waterstof als energiedrager heeft. 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- Presentatie klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU 

 
Ombouw ketel  Let goed op het veilig handelen! 

 Bestudeer de film van Bosch. Maak aantekeningen betreffende de aanpassingen van een 
waterstofketel t.o.v. een aardgasketel. 

 Maak samen een ontwerp voor de ombouw van een aardgasketel naar een waterstofketel. Kijk 
goed in je rapporten van eerdere opdrachten. Je hebt immers al eens waterstof verbrand en de 
eigenschappen van waterstof ten opzichte van aardgas onderzocht. 

 Maak een gasstraat tekening, een leidingtracé tekening voor een woning en benoem de 
componenten. 

 Neem ook de rookgasafvoer en ventilatie mee in je herontwerp. 
 Denk goed na over veiligheid en stel een veiligheidsprotocol op. 
 Stel individueel een inwerkingstelling- procedure op. 
 Stel individueel een uitwerkingstelling procedure op 
 Bouw samen met je groep een aardgasketel om tot een waterstofketel.  
 Sluit de ketel aan op je ringleiding. Deze heb je in een voorgaande opdracht gemaakt. Bij de 

waardering door de docent of instructeur komt ieders individuele ringleiding aan bod. 
 Stel samen met je groep een testprotocol op. 
 Test het geheel op druk met stikstof. Let op lekkage etc. Voer het gehele testprotocol uit. 
 Laat de gehele installatie schouwen door de docent of instructeur. 
 Sluit de waterstof aan op je ringleiding en zet de ketel bij. Zorg ervoor dat je dit proces opneemt 

zodat je het kunt laten zien tijdens de groep-eindpresentatie. Vergeet niet je checklijst. 
 Zet de ketel af en sluit de waterstoftoevoer. Laat dit controleren door de docent of instructeur. 

Vergeet niet je checklijst. 

Aan het einde van ieder thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groepsverslag en een 
presentatie op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Brandstofcel 
Er zijn ook fabrikanten die waterstof gebruiken om elektriciteit te produceren. Meestal geschiedt dit in een 
soort gemeenschappelijk energiestation. In dit station wordt de warmte voor een aantal woningen of 
werkruimten geproduceerd en daarnaast ook de elektriciteit door middel van een brandstofcel.  Een 
brandstofcel produceert ook warmte (bedrijfstemperatuur) die water kan verwarmen in een combi systeem 
of microkrachtkoppeling. Een Mkk kan ook in een woning of bedrijfsruimte geplaatst zijn. Werken met 
brandstofcellen vraagt een hoge discipline in schoon werken. De cellen kunnen zeer snel verstopt raken door 
vuil of bramen. 

Er zijn meerdere typen brandstofcellen. De meest eenvoudige is de PEM. Proton Exchange Membrame. Deze 
heeft een inlaatzijde voor waterstof en een inlaatzijde voor zuurstof. Onderstaand figuur geeft de werking 
weer van een PEM-brandstofcel. Vanwege de 
zeer delicate structuur van het membraam 
worden er zeer hoge eisen gesteld aan de 
zuiverheid van de toegevoerde zuurstof en 
waterstof. Het produceren van een systeem 
dient dan ook zeer “schoon’ uitgevoerd te 
worden. Dus geen onzuivere stoffen en 
bijvoorbeeld bramen door ingekorte 
leidingen. 

 

 

 

 

 

 

Brandstofcel PEM als generator 

 

 

Naast dit type brandstofcel is ook de SOFC (Solid 
Oxide Feul cell)populair. 
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Opdracht 

 

Thema: Elektrificeren van waterstof 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Omzetten van waterstof naar elektriciteit. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt individueel en groepswerk 

Leerdoel: Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kinetische energie van waterstof om te zetten in 
elektriciteit. 

Product: - Individueel verslag reflecteren - Groepsverslag van het thema- Presentatie klasgenoten 

Studiebelasting: 20 SBU  

 Maak met een groep studenten (4) een overzicht van de verschillende brandstofcellen. 
 Vergelijk de verschillend brandstofcellen met elkaar. 
 Maak een keuze voor één type brandstofcel en bestudeer de werking van dit type. 
 Ontwerp samen een brandstofcel opstelling. 
 Stel een veiligheidsblad, inwerkingstelling en uitwerkingstellingblad op. 
 Maak een instructiefilm en communiceer deze via multimedia met een andere school of vestiging. 
 Presenteer de instructiefilm aan je klasgenoten. 
 Maak gebruik van de proefopstelling om e.e.a. te visualiseren. 

 Aan het einde van dit thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groepsverslag + 
instructiefilm op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Smart Grid 
Er zijn nu ook systemen en proeven om warmtekrachtkoppelingen (wkk) systemen te koppelen met nieuwe 
technieken. Dit worden dan de zogenaamde Small Smart Grid systemen. Door op een slimme manier allerlei 
systemen te koppelen en vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen kan er zeer efficiënt worden 
omgegaan met de beschikbare energie. Een goed voorbeeld is een warmtepompinstallatie. Ook de 
combinatie met zonnepanelen en windmolens wordt gemaakt.  

 

HRe Eneco 

 

 Al deze systemen hebben een koppeling via bijvoorbeeld een BUS-systeem. Vergelijkbaar met Profibus, 
SCADA  of CAN-bus. Alle systemen hebben sensoren die allemaal via gecodeerde signalen een 
hoofregelapparaat van informatie voorzien. Dit hoofdregelapparaat gaat dan rekenen en stuurt op zijn beurt 
weer signalen uit naar de actuatoren van de diverse systemen. Denk maar eens aan de autonoom werkende 
klimaatsystemen die automatisch ramen blinderen of de ventilatie vergroten door ramen open te sturen om 
een bepaalde ingestelde temperatuur te handhaven. Een zeer goed voorbeeld van een autonoom 
regelsysteem oftewel Smart Grid is een auto. Dit vehicle kan zelf rijden, de temperatuur en luchtvochtigheid
 regelen, de uitstoot van de motor regelen, etc. etc. Smart Grid wil dus zeggen dat allerlei systemen 
aan elkaar gekoppeld zijn om efficiënt om te gaan met de beschikbare energie. 
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Twee voorbeelden van een Smart Grid. 

 

Internet of things (IOT) 
Internet of things wil zeggen dat er een systeem is om via de cloud gegevens te versturen en ontvangen. Met 
andere woorden de kabels zijn vervangen door digitale signalen via de atmosfeer. (Internet) Zo’n systeem 
kan binnen de muren van een gebouwde omgeving of voertuig plaatsvinden (Intranet), of via de 
buitenwacht (internet). Het kan open source of closed source zijn. Met andere woorden openbaar of niet. 

Voor beide systemen is een protocol zodat niet zomaar iedereen de info op de bus kan lezen of manipuleren. 
Het is daarom noodzakelijk dat een component (Slave) bekend is bij de hoofdregelaar (Master). Tevens 
moeten de systemen voorzien zijn van zend- en ontvangstapparatuur dat ook weer werkt volgens een 
bepaalt protocol. Ieder component heeft een herkenbaar adres zodat het met andere componenten kan 
communiceren. Een dergelijk systeem verstuurd dus gecodeerde berichten via de atmosfeer waarin ook 
andere apparatuur en mensen zich bevinden. Om zeker te zijn van nul interferentie moet er gedacht worden 
aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) oftewel afscherming van elektromagnetische straling. Door 
de toename van berichtenverkeer wordt dit een steeds groter issue. Dit gaat ook op voor de statische 
elektriciteit die rondzweeft bij apparatuur. Zo moeten we zeer goed letten op het te gebruiken gereedschap 
en juiste aarding. Zeker wanneer we werkzaamheden gaan uitvoeren aan installaties. 
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Smart Grid van een IOT-systeem van een Smart House. 

 

 

Internet of things 
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Opdracht 

   

 

Thema: Domotica, Smart Grid en Internet Of Things 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Ontwerpen en produceren van een Smart Grid en IOT-omgeving. 

Specifieke kennis: Student onderzoekt, ontwerpt en produceert individueel.  

Leerdoel: Onderzoeken, ontwerpen en produceren van een getest Smart Grid systeem in een IOT-omgeving 
ten behoeve van het assessment. 

Product: - Individueel verslag reflecteren – Individueel verslag van het thema- Presentatie   klasgenoten 

Studiebelasting: 30 SBU  

 Volg de duurzaam doen workshop “Domotica”.  
 Ontwerp individueel een Smart Grid omgeving. Maak deze visueel met behulp van een tekening. 
 Ontwerp individueel een IOT-omgeving. Maak deze visueel met behulp van een tekening. 
 Bouw samen met een groepje (4) studenten een sensor in de ketel die je hebt omgebouwd. 
 Maak samen een Smart Grid binnen een IOT-omgeving waarbij je de gegevens van de sensor op 

afstand kunt uitlezen. 
 Presenteer dit aan andere studenten. 

 

Aan het einde van dit thema lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een individueel themaverslag en 
een getest ringleidingsysteem op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Excursie 

    

 

Thema: Excursie, virtuele tour, gastles of workshops bij derden (H3 demonstrator EnTranCe, DNVGL, KIWA, 
Gasunie, Holthausen, ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, etc.,) 

Basiskennis: College/ workshop/ les door docent 

Beroepstaak: Hybride onderwijs. Kennis vergaren bij bedrijven 

Specifieke kennis: Student bezoekt bedrijven  

Leerdoel: Kennis constructie door hybride onderwijsvorm 

Product: - Individueel verslag van het thema 

Studiebelasting: 10 SBU  

 Maak een overzicht van alle voorkomende thema’s binnen het onderwerp waterstof in de gebouwde 
omgeving. 

 Noteer van alle thema’s een mogelijk te contacten bedrijf. 
 Maak een keuze voor één thema en bestudeer het bedrijf. 
 Stel een vragenlijst op. 
 Overleg met de docent met welke bedrijven contact ogenomen gaat worden. 
 Maak een verslag van het interview of bedrijvenbezoek (kan ook virtueel zijn) 

Aan het einde van dit thema lever je dus een individueel themaverslag op.   
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Thema: Assessment waterstof in de gebouwde omgeving 

Basiskennis: kennisconstructie door bestudering alle voorkomend thema’s in het katern waterstof in de 
gebouwde omgeving. 

Beroepstaak: Assessment 

Specifieke kennis: Student heeft alle voorkomende thema’s in het katern waterstof in de gebouwde 
omgeving onderzocht, ontworpen en individueel & samenwerkend geproduceerd.  

Leerdoel: aantonen van de geconstrueerde kennis, vaardigheden en attitude ten aanzien van waterstof in de 
gebouwde omgeving. 

Product: - Individueel verslag reflecteren – Individueel verslag van het thema- opleveren waterstof -
energiesysteem i.c.m. een Smart Grid-systeem – een presentatie – individuele geregisseerde film. 

Studiebelasting: 40 SBU  

 Maak een individueel totaal-reflectieverslag op het thema waterstof in de gebouwde omgeving voor 
professionele vaardigheden. 

 Geef met behulp van foto- en filmmateriaal je bijdrage aan de groepsopdrachten weer in het verslag 
(compilatie). 

 Lever als groep een compleet werkend waterstof energiesysteem i.c.m. een Smart Grid-systeem op. 
 Zet het systeem op een veilige manier in werking en laat de docent of instructeur jullie 

waterstofinstallatie waarderen met behulp van de rubric. Plaats alle waarderingen in je individueel 
reflectieverslag en jullie groepsverslag. 

 Zet het systeem op een veilige manier af. 
 Maak een typeplaat met classificatie en aanvullende aanduidingen voor jullie waterstofketel 

ontwerp. 
 Maak samen met je groepje een eindverslag van het thema waterstof in de gebouwde omgeving. 
 Gebruik al jullie verzamelde data en tekeningen om de werking van een waterstof installatie in de 

gebouwde omgeving duidelijk weer te geven in jullie verslagen en presentatie. 
 TIP: maak tijdens jullie presentatie gebruik van bijvoorbeeld de waterstof buggy en de waterstof 

BBQ. (Onder begeleiding van docent of instructeur) of andere aanwezige onderwijsleermiddelen. 
 Presenteer samen met de groep de gehele waterstof installatie die jullie hebben bestudeerd aan 

andere studenten. 
 Lever als groep een thema verslag in van alle voorkomende thema’s in het katern. 

Aan het einde van dit assessment lever je dus een individueel (reflectie) verslag, een groeps-themaverslag en 
een presentatie op. Het individuele verslag wordt ondersteund door je filmopnamen.  
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Appendix 
Operationalisering in de startanalyse 2020      Planbureau voor de leefomgeving. 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving-
operationalisering-in-de-startanalyse-2020_4250.pdf 

Waterstofwijk Hoogeveen 

https://research.hanze.nl/files/34882351/HANZE_20_0635_Publieksvriendelijke_versie_Waterstofwijk_Gewi
jzigde_Herdruk.pdf 

Scenariokaarten 

https://www.scenarioboekev.nl/cilinderpakket-waterstof-explosie/  

  

https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/waterstof-56/documenten 

 

Formats 
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Rubric verslag 

 

Indicator waardering Opmerkingen 

  O V G   
Omslag         

Titelpagina         

Inhoudsopgave         

Voorwoord         

Inleiding         

Resultaten         

Conclusie & 
discussie 

        

Samenvatting         

Evaluatie         

Bronvermelding         

Bijlagen          
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Presentatie 
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Eindwaardering assessment 

 

Indicator waardering Opmerkingen 

  O V G   
Thema 1 Energietransitie         

 
 

Thema 2 Basiskennis         
waterstof 

        
 
 

Thema 3 Meterkast         
 
 

Thema 4 Leidingwerk         
 
 

Thema 5 Ketels         
 
 

Thema 6 Brandstofcel         
 
 

Thema 7 Domotica, Smart 
Grid, Internet off things 

        
 
 

Assessment     
 
 

Eindpresentatie         
 
 

Reflectieverslag         
 
 

Praktijkopdracht         
 
 

Eindwaardering         
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Verantwoording  

De getoonde formats zijn allen ter illustratie. Per school zijn er verschillende formats voor rubric ’s te 
gebruiken. Dit is ter eigen inzicht op te stellen zolang het maar duidelijk is voor de student waarop gelet 
wordt bij de waardering van de opdrachten. 

Wanneer de student zijn/haar geconstrueerde kennis, vaardigheden en attitude ten aanzien van waterstof in 
de gebouwde omgeving heeft aangetoond, zal er een certificering van de 240 studiebelastinguren volgen en 
een bijschrift op het vakdiploma. 

 

Het katern is gescreend door een klankbordgroep. (zie bijlage)  Door de voortschrijdende technische 
vooruitgang van waterstofcomponenten en de voortschrijdende wet en regelgeving in de gebouwde 
omgeving, is het van groot belang om regelmatig de inhoud van dit katern te schouwen en te updaten.  
Daarbij is de kritische blik van alle collega’s en het bedrijfsleven onontbeerlijk en zeer welkom. 

Ik dank alle betrokkenen hartelijk voor hun medewerking bij de totstandkoming van een werkbaar document 
waarin we ons allemaal kunnen vinden, maar ook onderscheiden zodat we de student op een attractieve 
wijze goed voorbereiden op een kennismaking met waterstof in de gebouwde omgeving. 

 

 

Voorbeeld onderwijsleermiddel. Een universele brandstofcel gevoed door twee Hydrosticks van Horizon. 

www.horizoneducational.com   
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Graag willen we van jullie horen wat jullie vonden van het katern waterstof in de gebouwde omgeving. Dit 
om er samen voor te zorgen dat het katern nog beter aansluit bij jullie wensen. Zowel studenten als 
berdrijfsleven. We willen jullie van harte uitnodigen om deze evaluatie over te nemen, invullen en te 
versturen naar: communicatie@energycollege.org   

 

De inhoud van het katern is begrijpelijk   
 

0  
Het taalgebruik is van het juiste niveau 

0  
De oefenopdrachten zijn begrijpelijk 
 

0  
De oefenopdrachten zijn van het juiste niveau 
  

0  
De combinatie theorie/praktijk is goed   
 

0  
Het materiaal is netjes en verzorgd   

0  
We hebben veel plezier beleeft aan het katern 

0  
De combinatie van verzorgde colleges/lessen/workshops en zelfstandig onderzoeken is goed 

0  
Het beeldmateriaal is netjes en verzorgd 

0  
De studiebelasting komt overeen met de aangegeven SBU 

0  
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Opmerkingen: 
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Klankbord 

 
Bron: http://nlnvp.nl/Klankbordgroep 

Het katern is door onderstaande leden gescreend en als dynamisch document aangeboden aan de voorzitter 
van Energy College. 

Dhr. D. Reitsma Docent installatietechniek    

Dhr. P. van der Veen Praktijkinstructeur Installatietechniek   

 Dhr. M. Vos Docent elektrotechniek 

 Dhr. M. Helmons Docent  

 Dhr. A. Joostema Docent middenkader- engineering 

 

 Dhr. J. Wijbenga Commercieel manager 

 Dhr. F. Douwsma Praktijkopleider/ docent Alfa college  

   Dhr. H. Kip Senior technisch adviseur 

    Mevr. E. Cornelisse Opleidingscoördinator   

 Mevr. M. Visser Communicatieadviseur 

    

   Dhr. F. Turksma Algemeen directeur  

 

    Dhr. T. Jansma Program Manager   

    Dhr. L. Bosma Veiligheid deskundige EnTranCe 
emplacement 

   Dhr. H. Akkerman Docent engineering 

  Dhr. J.C. Scholte Docent engineering 

 Onderwijsontwikkelaar Centrum duurzaam     
ROC Friese Poort Leeuwarden 

 Kartrekker; Waterstof in de gebouwde 
omgeving  
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Dhr. C. Holthausen CTO Holthausen Clean Technology / Hyzon 
Motors Europe 

 Dhr. GJ. Hardenberg Elektrical engineer 

  

Dhr. O. Grooten Manager hydrogen power solutions  

 

   Dhr. F. van Alphen Asset Managementnetstrategie  

 

 

     Dhr, K. Berends Opleidingsmanager 

      In progres 

 

      Mevr. L. Horstmann Projectmanager techniek en innovatie 

       In progres 

 

 Dhr. E. Hollander Teammanager engineering & metaal 

   Dhr. R. Faas Docent engineering & metaal 

 

  Dhr. A. Hofstra  

    In progres    

     

       

  In progres  

 

    

 Dhr. M. Mulder       Algemeen directeur 

         In progres 

 

 Dhr. B. Burger       Projectleider klein bovenwater DMO 

          In progres 
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