
 

Isoleren maar!                                   De activiteit stap voor stap 
De activiteit Isoleren maar! wordt hier stap voor stap uitgelegd voor leerkracht en MAK 

medewerker (gastles). 

 

Leskist Isolatie is een luxe leskisten set waarmee je een huis kunt isoleren.   
Een activiteit waarbij je in tweetallen gaat experimenteren (15 sets). Er zijn tal van 
aanpassingen gevonden om de vertaling van de energiehuishouding in een echt huis met dit 
minihuis overeen te laten komen. De zichtbare overeenkomst met ons eigen huis is meteen 
terug te zien. 
 
Met dit experiment als basis zijn er heel veel verhalen te vertellen. Over de 

klimaatverandering, over de energietransitie, over hoe we onszelf warm houden, over 

isolatiematerialen etc. 

 

Voorbereiding  
Lees deze stap voor stap beschrijving van tevoren goed door en bekijk zonder de klas het 

volgende instructie filmpje: 
https://youtu.be/9F58elyNoBA (2:42 min) 

Tekst video filmpje: 

 

“Dit is de leskist Isolatie. 

 

NB Isolatie is het afschermen van invloeden van buitenaf. Het woord isolatie is afgeleid van 

het Latijnse woord insula, dat 'eiland' betekent. 

 

Met warmte-isolatie tracht men te voorkomen dat warmte uit een gebouw (b.v. een 
woonhuis) weglekt naar buiten toe.  
 

Een leskisten set waar iedereen mee kan werken.  

 

En dit zijn de basis onderdelen: 

- Een huis 

- Een dak 

- Een warmtebron – een kachel zeg maar… 

Allemaal opgeborgen in mooie koffers.  

 

  

https://youtu.be/9F58elyNoBA


 

En dit is hoe het werkt: 

- Een kunststof huis met een aantal muren, een deur en een raam.  

- In het huis wordt een RVS kubus geplaatst. Dat RVS zorgt ervoor dat de warmte 

gelijkmatig wordt verdeeld en – voor de leerlingen nog belangrijker – je krijgt meteen 

een spouw. En die spouw kunnen ze gaan isoleren, want we willen de warmte 

natuurlijk binnen houden.  

 

NB Een spouwmuur is een buitenmuur van een woning die uit 2 delen bestaat. De 

spouw staat voor de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Een groot deel van de 

Nederlandse woningen van na 1920 is op deze manier gebouwd: twee muren en 

daartussen een spouw. 

 

- Dan komt het dak erop. Het dak bevat een plafond. Ook die kun je gaan isoleren. En 

natuurlijk kun je ook het dak zelf gaan isoleren.  

- Je zag het misschien al? De deur heeft allemaal kieren. Tijd voor tocht strips. 

- En wat dachten we van het raam? Het raam is enkel glas. Dat gaan we isoleren. Dus 

we plaatsen een extra glaswand erbij. En waarom zouden we niet denken aan 

gordijnen? Gordijnen houden de warmte ook binnen.  

- Kijk aan de onderkant van het dak zit de thermometer. Die thermometer moet wel 

aangezet worden. Hij werkt op batterijen. Niet vergeten uit te zetten als je klaar bent.  

- In het huis komt natuurlijk een kachel. En dat is hier een RVS schijf.  

- Je ziet al die huizen zijn verschillend geïsoleerd en nu gaan we kijken wat het beste 

werkt.  

- Het klaar maken van de RVS schijven, dat is een klus wat door de docent gedaan 

wordt.  

- Alle schijven in de teil. 11/2 liter kokend water erop. 5 minuutjes wachten – maximaal 

– en dan hebben we een prachtige temperatuur. We tillen de bovenste teil eruit en 

dan kunnen alle schijven op een theedoek. Ze zijn binnen een paar seconden droog en 

dan kunnen ze met handschoenen aan verdeeld worden over de huisjes.  

 

NB Onder de schijf moet een dubbel gevouwen aluminium folie (= radiatorfolie -> 

glimmende kant naar boven). 

 

- Dak erop en meten maar.  

 

Hoe u de les aanpakt dat mag u helemaal zelf weten. Er zijn zoveel materialen, er zijn zoveel 

manieren om hier mee te gaan spelen; eerst allemaal 1 ding kiezen, of 2x na elkaar met 

verschillende materialen, dat is uw eigen stijl.  

 

En dan hopen we dat ze thuis komen en  ze zien dat ze geen gordijnen hebben, dat er tocht 

strips onder de deur zouden moeten, of dat er achter de radiator helemaal geen radiator folie 

zit… Al dat soort dingen…” 

 

  



 

Graag voor gebruik aan de hand van de 2 checklisten de materialen van de 6 leskisten 

controleren op volledigheid en of ze in goede staat zijn. Teken daarna de 2 checklisten voor 

goede ontvangst. 

 

De materialen in de leskisten Isolatie zijn behoorlijk kostbaar. Met structuur tijdens het 

experiment voorkomt u zoekgeraakte onderdelen of schade. De vervangingswaarde van  

bijvoorbeeld een volledig huisje bedraagt € 200,-- en  wordt door MAK Blokweer in rekening 

gebracht. 

 

Leg de theedoek, het vaatdoekje, de oven handschoen  en per tweetal een stukje aluminium 

folie klaar. 

Met droog en windstil weer kunt u  het vervolg van de activiteit buiten op het schoolplein 
doen. Plaats in dat geval ook 2 tafels buiten op het schoolplein.  
Plaats de zes kisten geopend naast elkaar op het bureau in de klas.  

Zet de waterkoker aan voor ca. 1,5 liter kokend water. 
 
TIP: U kunt er als het weer het toelaat ook voor kiezen de hele workshop van het begin tot 

het einde buiten te doen. Dit is de leukste optie. Buiten doen op het schoolplein. De 

resultaten zijn ook het meest reëel qua temperatuur daling in het huisje in relatie tot de 

gebruikte isolatie materialen. Plaats dan als dit kan naast uw eigen tafel ook per tweetal 1 

tafel buiten.  

 

De activiteit  
Pak uit de kisten duidelijk zichtbaar voor de leerlingen voor jezelf: 

- een kunststof huis 

- een RVS huis 

- een dak inclusief thermometer 

- een dakgevelsteen 

- een stukje aluminium folie 

Toon hoe het huisje gebouwd wordt.   

Dit huisje blijft apart op de docententafel staan. 

 

Blijf bij de leskisten staan.  

 

De kinderen pakken per tweetal:  

- een kunststof huis 

- een RVS huis 

- een dak inclusief thermometer 

- een dakgevelsteen ophalen 

- een stukje aluminium folie 

 

  



 

Ze bouwen per tweetal één huisje en leggen in het RVS huis het stukje aluminium folie op de 

vloer. Glimmende kant naar boven. Laat ze de thermometer aanzetten.  

 

Laat zien wat de keuzes zijn om de huisjes te isoleren:  

- muur isolatie voor de muren met en zonder raam en deur van schuimplastic of 

karton 

- dak isolatie van schuimplastic of karton 

- vloer isolatie van schuimplastic of karton 

- plafond isolatie van schuimplastic of karton 

- gordijnen voor het raam 

- dubbelglas voor het raam 

- tocht strips voor de deur 

 

Plaats de teil met gaatjes in de teil zonder gaatjes. Leg hier 3 RVS schijven in.  

De docent giet 1,5 liter kokend water (waterkoker) in de teil met 3 RVS schijven en laat deze 

5 minuten opwarmen. Dan zijn de schijven een graad of 50.  

 

Ter introductie doet u nu eerst een snel experiment voor de groep. 

Naast het niet geïsoleerde huisje plaatst u nog 2 huisjes die u wel isoleert. 
 

- een huisje met alleen muurisolatie 
- een huisje met naast dakisolatie ook 
  dubbelglas en tocht strips 
 
 
 

Zet de thermometers aan. Welke temperatuur is het in de huisjes? Soms zijn er kleine 

verschillen in temperatuur. Noteer per huisje de temperatuur op het bord.   

 

Til de teil met gaten en de schijven op en pak de 3 RVS schijven eruit. Een paar seconden op 

de theedoek en ze zijn droog. Nu zijn ze wel even vast te houden. Desnoods pakt u ze met 

een vaatdoekje of de oven handschoen. Verdeel de RVS schijven binnen een minuut over de 

huisjes. De warme RVS schijven (= kachel)  worden op een stukje aluminium folie 

(=radiatorfolie ->  glimmende kant naar boven) in de huisjes gelegd en vervolgens gaat het 

dak er op. 

 
Met een starttemperatuur van bijvoorbeeld 16 graden levert dit na 3 minuten: 
 

 

 

 

 

 

 

Het niet geïsoleerde huisje – 18 graden 

Het huisje met alleen muurisolatie – 21 

graden 

Het huisje met dakisolatie en ook 

dubbelglas en tocht strips – 21 graden 

 



 

 

 

 

De docent giet opnieuw 1,5 liter kokend water (waterkoker) in de teil met alle RVS schijven 

en laat deze weer 5 minuten opwarmen. Dan zijn de schijven een graad of 50.  

 

In de tussentijd mogen de leerlingen nu per tweetal 2 isolatie materialen kiezen en ophalen 

(zorg voor structuur, bijvoorbeeld een rij). 

Zorg voor een gevarieerde keus in isolatie materialen zodat je naderhand verschillen kunt 

zien. 

 

NB In werkelijkheid kun je ook niet elk huis op dezelfde wijze isoleren vanwege je budget of 

de bouwwijze van je huis. Heb je weinig budget? Dan kies je voor gordijnen en tocht strips. 

 

Welke temperatuur meten de kinderen in hun huisje? Belangrijk is de begin temperatuur in 

hun eigen huisje. Laat dit op het werkblad noteren. 

 

Til de teil met gaten en de schijven op en leg ze op de theedoek. Deel binnen een minuut alle 

schijven uit. Gebruik een vaatdoekje of de oven handschoen. 

De warme schijven (= kachel)  worden op het stukje aluminium folie (=radiatorfolie) in de 

huisjes gelegd en vervolgens gaat het dak er op. 

 

Kijk hoe snel de temperatuur stijgt.  

Na 3 minuten en 5 minuten noteert ieder opnieuw de temperatuur. Welk huis in de klas 

heeft het beste zijn warmte vast gehouden? Welke isolatie materialen zijn hier gebruikt?  

 

Voor het vervolg van de activiteit zet je als het weer het toelaat de huisjes buiten op een 

tafel in de schaduw en ga je over een kwartier weer kijken. Laat de huisjes nooit zonder 

toezicht achter!  

 

NB Bij erg slecht weer kunt u het vervolg van de activiteit in de klas doen.  

 

  



 

Welk huis blijft nu het beste op temperatuur? Hoe is dit huis geïsoleerd? De kachel straalt 

heel lang warmte uit. 

 

Hierop zijn natuurlijk tal van variaties uit te voeren. De grootste verschillen worden gemeten 

indien de leskisten niet op kamertemperatuur zijn bewaard. De normale orde van grootte is 

3 tot 5 graden verschil tussen begin- en eindstand. Bij het slecht geïsoleerde huis stijgt de 

temperatuur natuurlijk niet zo sterk door de kachel.  

 

TIP: Nogmaals u kunt er ook voor kiezen de hele workshop van het begin tot het einde buiten 

te doen. Dit is de leukste optie. Buiten doen op het schoolplein. De resultaten zijn ook het 

meest reëel qua temperatuur daling in het huisje in relatie tot de gebruikte isolatie 

materialen. 

 

En dan hopen we dat ze op school of thuis zien dat er geen gordijnen hangen, dat er tocht 

strips onder de deur zouden moeten, of dat er achter de radiator helemaal geen radiator 

folie zit… Al dat soort dingen… 

 

Afsluiting 
 

Kies een viertal leerlingen. Zij staan achter de 6 kisten en begeleiden het inleveren van alle 

onderdelen. Op de juiste plek. Netjes in de vakken. Bij de isolatiematerialen zijn er zeker 

twee leerlingen nodig voor het netjes op de juiste plek terugplaatsen. 

 

Echter u blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de leskisten. 

 

Graag na gebruik aan de hand van de 2 checklisten de materialen van de 6 leskisten 

controleren op volledigheid en of ze in goede staat zijn.  

Teken vervolgens de 2 checklisten voor retour. 

 

 
 


