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WAAROM ARBEID? 

De discussie over een eventuele energietransitie is zowel in Nederland als over de hele 
wereld volop aan de gang. Inmiddels is er in grove lijnen een consensus dat een 
energietransitie nodig is. Echter, de meningen zijn verdeeld over hoe deze transitie precies 
tot stand moet komen en welke kant deze op zal gaan. In de discussies daarover spelen 
allerlei vragen een rol. Hoe is ons huidige energiesysteem tot stand gekomen? Welke 
actoren zijn hierin actief? Welke factoren spelen hier een rol in? Welke belangen worden 
vertegenwoordigd, door wie en in welke mate? Hoe verhoudt dit alles zich tot elkaar? En in 
hoeverre is er binnen dit systeem ruimte om als individu te handelen? Welkom bij de 
module Energie! 

In deze module komen al deze vragen aan bod en meer... Het energiesysteem is ontzettend 
groot en complex. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zich verdwaald voelen in alle 
feiten, meningen en visies. Het is dan ook onrealistisch om in acht weken tijd dit gehele 
systeem binnenstebuiten te keren. Wat wij wel gaan doen, is je meenemen in verschillende 
aspecten van dit systeem en de tools aanreiken om een systeem te leren doorgronden. 
Vanuit verschillende perspectieven kom je tijdens deze module in aanraking met de 
technische aspecten van het energievraagstuk, maar ook met de sociale uitdagingen en 
achterliggende waarden en emoties van waaruit mensen handelen. Binnen het programma 
is een sterke afwisseling tussen gastmeesters die een college komen geven of opdrachten 
begeleiden. Daarnaast ga je met het oog op de materialisatie, zelf met opdrachten aan de 
slag. Er zullen verschillende excursies plaatsvinden om zelf het energiesysteem te ervaren 
en om je eigen interesses, ideeën en fascinaties te volgen. 
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WAT GAAN WE DOEN? 

Week 1: introductie 
In de eerste week maak je kennis met de module. Aan Marc Davidson de eer om het eerste 
college te verzorgen! Dit college zal je klaarstomen om alles wat er op je af gaat komen 
tijdens deze module in perspectief te kunnen zetten. Daarnaast ga je ervaren hoe het is om 
in een overload aan energie te leven.  

Week 2: Dicht bij de bron 
Deze week staat in het teken van energiebronnen. De focus zal liggen op een specifieke 
bron, namelijk gas. Hiervoor ga je een tweedaags-bezoek brengen aan het prachtige 
Groningen! In Groningen zal je het Van Gas Los-debat zelf beleven door in gesprek te gaan 
met partijen zoals de NAM, maar ook met mensen die zelf directe schade ondervinden aan 
de gasboringen. 

Week 3: energie in de stad 
In de derde week zul je gaan ervaren wat er in onze eigen omgeving gebeurt aan energie-
initiatieven. We gaan kijken vanuit welke intentie er wordt bijgedragen aan de verandering 
in het energiesysteem. Voel jij je verantwoordelijk? We bezoeken ecowijk Mandora in 
Houten waar de sociale duurzaamheid zeker zo’n grote rol speelt als de technische 
duurzaamheid van de wijk. 

Week 4: Transitie 
In deze week staat de energietransitie centraal. Deze wordt benaderd vanuit verschillende 
niveau’s, de rol die energiebronnen hierin spelen en hoe internationale samenwerking bij 
kan dragen aan de transitie. Jan Rotmans zal gaan vertellen over klimaatverandering en 
duurzame verandering. Wat is er nodig voor de beweging naar een duurzamere wereld? 
We zullen in discussie gaan vanuit een macro perspectief, gefocust op het gehele 
energiesysteem. Wat is jouw rol in transitie? Heb ik een rol of niet en hoe verhoud ik mij 
hiertoe? 
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Week 5: Ecologie & Economie 
Het thema Ecologie & Economie plaatst het energievraagstuk in een bredere context door 
te kijken naar de behoefte van mens, dier en aarde. Centraal staat hierin de focus op het 
oplossend vermogen van de mens en het vermogen tot nieuwe inzichten te komen om 
verandering in de wereld tot stand te brengen. In deze week ontdek je jouw houding ten 
opzichte van de natuur en zul je onderzoeken wat de circulaire economie kan betekenen 
voor de energietransitie met Douwe Jan Joustra & Vera Moll. 

Week 6: Outro 
In week 6 is het doel je voor te bereiden op de materialisatie. Hiervoor ga je een dag aan de 
slag met Antoinette Thijssen. Zij zal je meenemen in de verschillende perspectieven die 
overheersen in het publieke debat over energie en aan de hand hiervan ga je een opdracht 
uitvoeren. Ook vindt in deze week een module-overkoepelend college plaats, van niemand 
minder dan Haroon Sheikh! Hij is toonaangevend in zijn scherpe analyses van globale 
transities. Hij zal jullie hierin meenemen in zijn college.  

Week 7 & 8: materialisatie 
De materialisatie zal in het teken staan van de opdracht: Neem een plek in in het 
energiedebat. Je zal vanuit je eigen fascinatie, die gedurende de module is ontwikkeld, je 
eigen standpunt de wereld in brengen op een manier die je zelf mag bepalen.  

Praktische zaken 
• De module zal voornamelijk bij Circl, van ABN-AMRO op de Zuidas, plaats gaan vinden 

in lokaal 6.  

• Er zullen verschillende excursies gemaakt worden. Shell, de ECO-wijk en GP Groot 
zullen met het openbaar vervoer bezocht worden en voor het bezoek aan Groningen 
zullen studenten samen vervoer moeten regelen. In Groningen zullen studenten ook 
overnachten. Welke spullen hier specifiek voor nodig zijn zullen de gidsen in de eerste 
week van de module bekendmaken.  

• Daarnaast zal er ook een een overnachting zijn bij het bezoek aan het leger tijdens Boots 
on the Ground. Dit zal plaatsvinden van 23-24 november en de studenten zullen met 
het ov afreizen naar t’ Harde bij Wezep. Verdere informatie over dit bezoek zal door de 
gidsen worden gegeven. 
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WIE BEGELEIDEN DEZE 
MODULE? 

 

henrieke van den brink  
fasegids 
Hier op de foto staat Henrieke. Zij is deze fase 
modulegids. Henrieke heeft zelf Bildung-
onderwijs gevolgd in de vierde generatie van het 
halfjaar programma. Daarnaast heeft ze ook 
meegebouwd aan deze module en hiermee 
helemaal klaargestoomd om jullie te begeleiden!           

Een ding waar Hen in ieder geval geen energie 
van krijgt is van het kijken van Harry Potter films. 
Die heeft zij namelijk nog nooit gezien.  

Emailadres: henriekevdbrink@hotmail.com 

Telefoonnummer: 06-22802654  

Guillaume Straatjes  
Jaargids 
Dit is Guillaume. Ook hij zal gids zijn bij de 
module Energie. Hij is tijdens zijn deelname aan 
de tweede generatie van het halfjaar programma 
super enthousiast geworden over de energie 
module en besloot daarom bouwer te worden.  

Gui krijgt energie van het praten over de energie-
transitie! Pas dus op met het aanlaten van 
verlichting die je niet gebruikt waar hij bij is ;)   

Emailadres: guillaume@debildungacademie.nl 

Telefoonnummer: 06-11605865  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WIE BEGELEIDE 
ROOSTER 

Week 1: introductie Maandag 29/10 Dinsdag 30/10 Woensdag 31/10

Ochtend Introductie  
Wat gaat deze module 
brengen? 

Rondleiding Circl 
& Leerdoelen 
vaststellen

Clarinde Wesselink 
Ervaar de kracht van wind 
en de connectie tussen 
kunst en energie

Middag Marc Davidson 
Hoe feitelijk zijn feiten?

Bronnenopdracht 
Hoe zijn bronnen van 
energie in ons systeem 
verweven? 

CO2 Overload 
Breng jouw energieverbruik 
in kaart 

Week 2: Dichtbij de 
bron

Maandag 5/11 Dinsdag 6/11 Woensdag 7/11

Ochtend Presentatie 
Bronnenopdracht

Groningen Groningen 
Wat zijn de ervaringen met 
gas?

Middag Reflectie Energie 
Overload  
Hoe ervaar ik mijn hoge 
energieverbruik?

Groningen 
Welke rol speelt gas in 
Groningen?

Terugreis 
Logboek

Avond Groningen 
Eetmeester

Week 3: Energie in 
de stad

Maandag 12/11 Dinsdag 13/11 Woensdag 14/11

Ochtend Energie Detox 
Hoe kun je zo min mogelijk 
energie gebruiken?

Ecowijk Mandora 
Welke mogelijkheid bieden 
collectieve initiatieven zoals 
ecowijken?

Boots on the 
Ground 
Wat doet Boots on the 
Ground?

Demetrius 
Persoonlijke energie 

Fietstocht 
Waar is momenteel vraag 
naar en kunnen we ook zelf 
het aanbod creëren?

Middag Bezoek Shell 
Hoe ziet Shell zijn rol in de 
energietransitie?

Reflectie 
Wat is de kracht van het 
collectief?

Reflectie Detox 
Hoe voelt het om zo min 
mogelijk energie te 
verbruiken?
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Week 4: transitie Maandag 19/11 Dinsdag 20/11 Woensdag 21/11

Ochtend Jan Rotmans 
Wat is er nodig voor 
duurzame transitie?

Philipp Pattberg 
Kunnen we internationale 
klimaatvraagstukken 
besturen?

Johan Wempe 
Wie heeft de 
verantwoordelijkheid in het 
Nederlands 
energiesysteem?

Middag Materialisatie 
Wat zijn jouw fascinaties? 
Utopie/dystopie

Open opdracht 
Welk perspectief mis je nog 
in het thema energie?

Johan Wempe 
Is moraliteit van belang om 
het energiesysteem te 
begrijpen?

Weekend weg Vrijdag 23/11 & zaterdag 24/11

Boots on the ground 
Wat doet een hiërarchisch systeem met mij? 
Hoe werk ik in een team? 
Hoe handel in van nature?

Week 5: Economie & 
Ecologie

Maandag 26/11 Dinsdag 27/11 Woensdag 28/11

Ochtend Reflectie Boots on 
the Ground

GP Groot 
Welke mogelijkheden biedt 
ons afval?

Matthijs Schouten 
Wat is jouw houding 
tegenover de natuur?

Douwe Jan Joustra 
Hoe biedt een circulaire 
economie oplossingen in 
het energievraagstuk?

Middag Vera Moll 
Hoe kunnen we zelf aan de 
slag met circulariteit?

Freek Colombijn 
Is de mens zelf-destructief?

Materialisatie

Week 6: Outro Maandag 3/12 Dinsdag 4/12 Woensdag 5/12

Ochtend Kundalini Yoga 
Hoe beleef jij jouw eigen 
energie? 

Antoinette Thijssen 
Vanuit welk perspectief 
beleef jij het publieke 
debat?

De energieneutrale 
stad 
Co-creatie-sessie

Haroon Sheikh 
Wat is de rol van transities 
in het verloop van de 
geschiedenis?

Middag Antoinette Thijssen 
Hoe kun jij een plek 
innemen in het publieke 
debat?

Reflectie  
Leerdoelen
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Week 7 Maandag 10/12 Dinsdag 11/12 Woensdag 12/12

Ochtend Start Materialisatie  
Brainstorm

Materialisatie Materialisatie 

Middag Materialisatie Stiltewandeling 
Waar zit stilte in jou?

15:00 Intervisie

avond Module-diner 

Week 8 Maandag 17/12 Dinsdag 18/12 Woensdag 19/12

Ochtend Buddygesprekje/ 
schietbaan 

Materialisatie Expositie 
voorbereiden

Middag Materialisatie Materialisatie Expositie
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