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Haal energie uit veiligheid 
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Opdrachtomschrijving 
 

Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch installatiebedrijf. Dit 

betekent onder andere dat Hoppenbrouwers op allerlei 

verschillende manieren en plekken elektrische kabels en 

apparaten installeert. Dit kunnen voor de hand liggende dingen 

zijn: denk bijvoorbeeld aan de verlichting bij jou op school. 

Maar er zijn nog meer dingen in gebouwen die met 
elektrotechniek te maken hebben. Bijvoorbeeld de 
inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en installaties voor het 
opwekken van elektriciteit (waarmee kun je dat doen?). Je kunt 
vast zelf nog dingen verzinnen die met elektrotechniek te 
maken hebben? Kijk anders eens op www.hoppenbrouwers.nl.  
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Waar Hoppenbrouwers jou voor nodig heeft is het volgende: 
het bedrijf wil graag zorgen dat jullie school nog veiliger wordt. 
Inbraken en bezoek van ongewenste gasten moeten voorkomen 
of tegengehouden worden. Hetzelfde geldt voor beveiliging 
tegen brand: jullie school mag niet afbranden, toch?! 

 

Maar nu komt de echte uitdaging: Hoppenbrouwers wil ook 
denken aan de natuur en het milieu. Alle oplossingen moeten 
energiezuinig zijn, of beter nog: elektriciteit opwekken! Kun jij 
deze 2 eisen samenbrengen in 1 idee voor jouw eigen school? 

 

 

 

Dat is ook de BrainTrigger opdracht:  

Verzin een apparaat of installatie bij jou op school 
die ervoor zorgt dat je school minder energie gaat 
verbruiken en ook zorgt voor veiligheid op school!  
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Hoe pak je deze opdracht aan? 

 

STAP 1:  Ga eens nadenken op welke manier je voor 
veiligheid op jouw school kunt zorgen. Schrijf zo veel mogelijk 
verschillende manieren op: foute dingen bestaan niet. Zoek ook 
eens op internet, bijvoorbeeld met de zoekwoorden: 
“inbraakbeveiliging”, “brandbeveiliging”, “elektrotechniek”. Of 
je gebruikt je eigen zoekwoorden natuurlijk. Kijk ook eens op 
http://hoppenbrouwers.braintrigger.nl hoe Kevin uit de film 
“Home Alone” inbrekers buiten de deur houdt! 
 
Bedenk met een ander deel van jullie groepje (of met hetzelfde 
groepje als je klaar bent met nadenken over veiligheid) 
manieren om elektriciteitsverbruik te verminderen of zelfs 
elektriciteit op te wekken op school. Zoek ook eens op internet, 
bijvoorbeeld met de zoekwoorden: “elektriciteit opwekken”, 
“energiebronnen”. Of je gebruikt je eigen zoekwoorden 
natuurlijk. 
 

STAP 2: Mix de ideeën dan door elkaar. Je kunt ze 
bijvoorbeeld op een klein papiertje schrijven. Hierna gaan we ze 
combineren. Kunnen jullie van beide groepjes een briefje (of 
misschien wel meer briefjes!) nemen en de ideeën 
combineren? Welke interessante installaties of toepassingen 
zouden jullie uitvinden? Niks is te gek en alles is goed! 
 

STAP 3: Maak een omschrijving, tekening, video, foto, of zelfs 

een echt bouwwerk van jullie idee(ën). Bedenk ook op welke 
plek in jullie school jullie installatie past, zodat je je goed kunt 
voorstellen hoe jullie idee in het echt zou werken! Het leukste is 
het als je je idee presenteert en hier een videofilmpje van 
maakt!  
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STAP 4: Log in op www.braintrigger.nl met je “Inzendcode” 
en presenteer jullie teksten en beelden (foto’s, ingescande 
tekeningen, filmpjes) op de website van BrainTrigger! Geef er 
ook aan op welke plek in je school je idee zou passen. 

Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op “Help” op de 
BrainTrigger website. 

Heb je vragen over de opdracht? Log dan in met je inzendcode 
en klik op “Vragen”. 

Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu 
inzenden”. 
 

STAP 5: Vraag iedereen die je kent om op jullie idee te 
stemmen. Je kunt je uitvinding promoten door op de pagina 
met jouw inzending te gaan staan en dan op “Add this” te 
klikken en bijvoorbeeld “Hyves” te selecteren. Je kunt natuurlijk 
ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw idee 
te klikken.  
 

STAP 6: Presenteer jullie uitvindingen aan de manager van 
Hoppenbrouwers elektrotechniek. Hij komt op bezoek bij jullie 
school.   
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Pakket van Eisen 
 

Natuurlijk moet jullie plan aan een aantal eisen voldoen: 

 Je idee moet veiligheid en duurzaamheid combineren. 

 Je mag ook al bestaande oplossingen voor veiligheid of 
energiebesparing/energieopwekking met elkaar 
combineren.  

 Je idee moet op school toe te passen zijn. 

 

 

Misschien heb je nog vragen. Log in met je inzendcode op de 
website van BrainTrigger. Vanuit je inzendpagina kun je direct 
vragen stellen aan de mensen bij Hoppenbrouwers 
Elektrotechniek! 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 

 


