
ELEKTRISCH OP VAKANTIE



OPDRACHTOMSCHRIJVING

Beste Brainer,

Auto’s zijn er al sinds 1885. We gebruiken ze elke dag. Voor het boodschappen doen, 
naar school of werk of voor op vakantie. Ze zijn erg belangrijk in ons leven. Maar ze 
zijn ook slecht voor het milieu. Daarom zijn er hybride auto’s. Hierin zit een 
verbrandingsmotor én een elektromotor. Daardoor is het verbruik van benzine lager. 
Citroën heeft ook een hybride auto ontworpen: de “Revolte”!

Hybride auto’s zijn een stuk beter voor het milieu 
dan normale auto’s. Maar in een hybride auto zit 
nog steeds een verbrandingsmotor. En die zijn 
slecht voor het milieu. Nog beter is een auto die 
volledig elektrisch is. Alleen daar zijn nog 
problemen mee. 

In de meeste elektrische auto’s kun je maar 300 
kilometer rijden en dan is de accu leeg. Als je naar 
werk of school moet gaan is dat geen probleem. 
Maar als je op vakantie wilt gaan naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk heb je een uitdaging. 
Dit is namelijk 1200 kilometer ver! Dat kun je niet binnen een redelijke tijd halen in 
een elektrische auto.

De uitdaging is om dingen te bedenken waardoor je met een elektrische auto binnen 
een normale tijd (dus zonder lange pauzes) 1200 kilometer kunt afleggen. En dat is 
precies de opdracht die Citroën dealer Bertens uit Tilburg aan jullie wil voorleggen. 
Voordat je de opdracht leest geven we je alvast een paar tips: 

1. In de auto kun je misschien energie opwekken. 
2. Verder zijn er in de auto, naast de motor, allerlei systemen die energie gebruiken. 

Misschien valt daarop energie te besparen? 
3. En verder kun je natuurlijk denken aan systemen om accu’s tijdens tussenstops 

snel op te laden of te vervangen door nieuwe… 

De BrainTrigger opdracht van Citroën Bertens luidt:

Elektrisch op vakantie:
Hoe kun je met een elektrische auto op vakantie zonder 

(te) lange pauzes voor het opladen van accu’s?

Voor meer informatie over Citroën Bertens kun je kijken op www.goedbeterbertens.nl   

Succes!

    !                                                             

Elektrisch op vakantie www.bertens.braintrigger.nl 

http://www.goedbeterbertens.nl
http://www.goedbeterbertens.nl
http://bertens.braintrigger.nl
http://bertens.braintrigger.nl


STAPPENPLAN

Stap 1 – Energiebronnen zoeken: Jullie gaan brainstormen over de opdracht. Hoe zou 
je een elektrische auto 1200 kilometer kunnen laten rijden. We gaan je een beetje op 
weg helpen: energie zit onder andere in beweging en licht. Waar vind je in en rondom 
een elektrische auto beweging? Of bij een tankstation? En waar komt het licht 
vandaan? De truc is om zoveel mogelijk energiebronnen op te schrijven. 

Tip: als je in de auto zit naar Zuid-Frankrijk dan zit je erg lang stil. Kun jij tijdens de reis 
zelf ook energie opwekken? Of bij een tankstation?
 

Stap 2 - Omzetten: Je hebt nu gevonden welke 
energie bronnen er zijn in en rondom een 
elektrische auto. Nu ga je kijken hoe je de 
energiebronnen kunt omzetten in elektriciteit. 
Met deze elektriciteit drijf je de elektromotor aan 
in de elektrische auto.
We geven 1 eenvoudig voorbeeld: een windmolen 
draait door de wind. Het draaien van de wieken 
wekt elektriciteit op. De windmolen zet dus 
beweging om in elektriciteit. 

Uit alle energiebronnen kun je elektriciteit opwekken. Onderzoek op internet hoe je dit 
kunt doen. Gebruik zoektermen als “zonnepanelen”, “windenergie”, “remenergie” of 
gebruik je eigen zoektermen. Zoek ook eens op “Tesla Motors” en je zult versteld 
staan! Kijk op http://bertens.braintrigger.nl voor meer informatie.

Schrijf op wat je hebt bedacht!

Stap 3 - Toepassen: Nu weet je hoe je de energiebronnen bij een auto kunt omzetten 
in elektriciteit. Bekijk nu hoe je dit kunt toepassen bij een elektrische auto. Waar plaats 
je je idee? Hoe gaat het er waarschijnlijk uitzien? Hoe zal het gaan werken?

Stap 4 - Energie besparen: Naast het opwekken van energie kun je ook energie 
besparen. Want energie die je bespaart hoef je niet op te wekken. En als je minder 
energie gebruikt kun je verder rijden met de elektrische auto. Onderzoek wat in een 
auto energie kost. Schrijf deze allemaal op. Bekijk daarna hoe je bij de gevonden 
dingen energie kan besparen. Heb je al die dingen ook nodig in een auto? Ook dit 
schrijf je op.
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Stap 5 - Uitwerken: Schrijf van de beste ideeën op wat het precies is. Waarom zijn het 
goede ideeën? Kies daarna het idee uit dat je het beste vindt.

Stap 6 - Bouwen: Maak een korte omschrijving 
en een tekening of bouw een echte model van je 
ontwerp. Het leukste is het als je je idee 
presenteert en hier een videofilmpje van maakt!

Stap 7 - Uploaden: Log in op www.braintrigger.nl 
met je “Inzendcode” en presenteer teksten en 
beelden (foto’s, ingescande tekeningen, filmpjes 
etc.) op de website van BrainTrigger!

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

• Wil je vragen over de opdracht stellen aan Strukton Worksphere? Log dan in met 
je “Inzendcode” en klik op “Vragen”.

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

Stap 8 - Promoten: 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 
bijvoorbeeld het “Hyves” tekentje te selecteren om je idee op je eigen Hyves pagina te 
promoten. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw 
idee te stemmen.

Stap 9 - Presenteren: Presenteer jullie uitvindingen aan de manager van Citroën 
Bertens. Hij komt op bezoek bij jullie school.
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