
 

 

 

Ameland wordt steeds een beetje groener. Veel volwassenen maken plannen om het leven op 

ons eiland schoner en milieuvriendelijker te maken. Sommige plannen zijn heel groot, maar ook 

alle kleine beetjes helpen. Gemeente Ameland vindt het belangrijk dat ook hun jongste inwoners 

meedenken over de toekomst van hun eiland. Want ‘energie-transitie’ is een ingewikkeld 

onderwerp. En wat is ‘duurzame energie’ nou precies? 

  

We gebruiken met z’n allen steeds meer energie. Het is belangrijk dat je weet waar onze energie 

vandaan komt.  Energiebronnen zoals kolen, olie en gas noem de fossiele brandstoffen. Dat 

betekent dat ze al miljoenen jaren gelden zijn ontstaan uit planten- en dierenresten. Deze 

brandstoffen raken straks een keer op. Hoe meer energie we gebruiken, hoe sneller het opgaat. 

Daarom wordt er gekeken naar nieuwe manieren om energie te winnen. Met behulp van de zon 

en de wind bijvoorbeeld. Die helpen ons gratis, ze geven schone energie en ze zijn er (bijna) 

altijd. Dat is dus duurzame energie.  

Het blijft dus belangrijk om energie te besparen… toch? 

Is dat wel nodig? Hoe zou je energie kunnen besparen? Daar heeft iedereen een andere mening 

over. Wat vind jij? 

 

Opdracht: 

In tweetallen bedenk je een stelling. 

Deze lever je in bij je leerkracht. 

Vervolgens leest de leerkracht één van de stellingen voor. 

Luister eerst naar deze stelling en bedenk voor jezelf of je het 

hiermee EENS of ONEENS bent. 

Je bedenkt één of meer argumenten waarom je het hiermee eens of oneens bent.  

Op het teken van de leerkracht kies je een kant van het lokaal: 

Links: EENS 

Rechts: ONEENS 

Nu start een debat van een paar minuten. Hierbij mag je elkaar om de beurt je argumenten 

vertellen. Je leerkracht leidt dit debat. Laat elkaar uitspreken en luister goed naar elkaar. 

Misschien zorgt iemands argument er wel voor dat je van mening veranderd.  

Als de tijd om is gaat iedereen weer op zijn / haar eigen plek zitten. 

Vervolgens kan de volgende stelling voorgelezen worden. 

 

Eens of oneens 


