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1.

INLEIDING

Blended-learning is bedoeld om een didactisch zinvolle koppeling te maken tussen
aanwezigheidslessen en –trainingen en virtueel leren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de
nieuwste informatie- en communicatiemedia gekoppeld aan een leerstimulerende
methodemix.
Blended-learning trainingen bieden verder de mogelijkheid om buiten de reguliere werk- en
lestijden persoonlijke dan wel beroepscompetenties aan te leren dan wel te verbeteren.
Hoofdonderdelen van blended-learning zijn:
•
•
•
•

De druk van deadlines en tijd wordt flink verminderd.
Veel minder uitval van werktijd.
De deelnemer bepaald zelf wanneer en waar hij wil leren.
Een ieder bepaalt zelf hoe lang en hoe snel hij leert.

Door perioden van aanwezigheidslessen wordt zeker gesteld dat de leerstof verdiept en
toegepast wordt en dat de deelnemers elkaar en de docent leren kennen. Een extra
informatie-uitwisselingmoment tijdens het blended learning leerproces kan opgezet worden
via telefoon-, email, internetforum of beeldtelefonie via internet.
Met de grondgedachten van blended-learning is in het project ZuHause II een modulair
afstandslespakket met praktijkworkshop opgezet als brugmodule “Brandstofcel cvinstallaties” ontwikkeld.
Allereerst wordt blended learning als methode van e-learning en aanwezigheidslessen kort
voorgesteld.
Daarna wordt aangegeven wat met het begrip brugmodule bedoeld wordt als je het betrekt
op brandstofcel cv-installaties.
Nadat de gehanteerde begrippen zijn toegelicht wordt de inhoud van de online leereenheden
als van de praktijkworkshop toegelicht.
Verder wordt toegelicht waarom, met betrekking tot deze inhoud en methode, het blendedlearning programma “brugmodule brandstofcel cv-installatie” juist voor de installatiesector
een nuttige leervorm is.
Een korte terugblik vormt de afsluiting van deze toelichting op de “brugmodule brandstofcel
cv-installaties”.
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2.
BLENDED‐LEARNING – E‐LEARNING EN AANWEZIGHEIDSLESSEN ALS
COMBINATIE
Onder blended learning wordt een opleidings- en bijscholingsprogramma bedoeld waarbij de
mogelijkheden van het afstandleren via internet (e-learning), gecombineerd worden met het
verwerven van competenties via aanwezigheidslessen.

2.1

KENNISOVERDRACHT VIA E‐LEARNING

Informatie en kennis zijn nodig om een situatie te begrijpen en er mee om te kunnen gaan.
Deze informatie en kennis kan uitstekend via e-learning worden aangeleerd.
De inhoud van de online leereenheden zijn multimediaal en zijn derhalve geschikt voor
verschillende leerstijlen. Naast de tekstuele, visuele en grafische informatie zijn er ook
enkele animaties opgenomen

2.2

ACTIE TIJDENS DE PRAKTIJKWORKSHOP

Het uitgangspunt van de praktijkworkshop is dat deze actie-georiënteerd is. Het doceren en
leren in deze vorm vereist beroepservaring en koppelt deze aan nieuwe leerinhoud. Dit zorgt
ervoor dat het leerproces altijd de werkelijkheid vertegenwoordigt.

2.3

STRUCTUUR VAN HET BLENDED‐LEARNING CONCEPT

De samenhang van het e-learning deel en de praktijkworkshop maakt het blended-learning
concept duidelijk. In het schema is het principe duidelijk te zien.
Deze structuur volgend is een speciaal blended-learning programma ontwikkeld voor de
brugmodule “Brandstofcel cv-installaties”. Noodzakelijk was het om voorafgaand hieraan een
technische analyse te maken van brandstofcel cv-installaties.

Blended Learning – Het concept voor de ontwikkeling van de brugmodule „brandstofcellen cv-installatie“
Blz. 5 van 21

Fuel Cell Know How

Online

Kennis
Systeemkennis

&

Vaardigheden
Denken in systemen

Leereenheid x:
Praktijkworkshop
test

Leereenheid 2

test

Verdieping, differentiatie

Leereenheid 1

Leereenheid n

test

Integrale toetsing
(indien gewenst of noodzakelijk)

Praktijk

1. Structuur van het blended‐learning programma
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BRUGTECHNOLOGIE ALS OPSTAP NAAR BRANDSTOFCEL CV‐INSTALLATIES

Brandstofcel cv-installaties zijn installaties die met het principe van warmte-kracht koppeling
werken. Dit principe wordt, in zijn conventionele vorm, al sinds jaren toegepast bij grotere
verwarmingsinstallaties in de utiliteit. Warmte-kracht koppeling is dergelijke de
brugtechnologie voor brandstofcel cv-installaties.
Een belangrijk kenmerk van een brugtechnologie is dat er twee vormen van een technologie
samenkomen en dat deze naar de gewenste toekomsttechnologie toe leidt. De huidige
hybride auto’s laten het principe van brugtechnologie duidelijk en begrijpelijk zien. Hetzelfde
geldt voor warmte-kracht koppeling (WKK) wat staat voor de gelijktijdige productie van
warmte en elektriciteit. Dit biedt veel voordelen ten opzichte van de traditionele gescheiden
opwekking van elektriciteit en warmte.
WKK gebruikt beschikbare energiedragers optimaal: tot 90% van de ingezette energie kan
als warmte of elektriciteit gebruikt worden. Ten opzichte van de traditionele opwekking van
warmte en elektriciteit bespaart WKK tot wel 40% aan primaire energie. Hiermee draagt
WKK aanzienlijk bij aan de reductie van CO2.
De voordelen van WKK technologie ten opzichte van traditionele warmte- en
elektriciteitsopwekking zijn in onderstaande afbeelding duidelijk te zien.
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2. Gescheiden en gekoppelde energieopwekking

De besparing aan primaire energie die bij WKK-technologie ten opzichte van traditionele
energieopwekking gerealiseerd kan worden (kolencentrale en cv-installatie op gas) bedraagt
ongeveer 35%, zoals te zien is in de afbeelding.
3.1

WKK‐INSTALLATIES IN GEBOUWEN

In de utiliteit worden tegenwoordig over het algemeen motoraangedreven WKK-installaties
ingezet. Deze worden normaal gesproken al geconfigureerd en optimaal afgesteld
aangeleverd in compacte vorm.
De opstelling van de WKK-installatie in de nabijheid van de gebruikers leidt tot minimale
leidings- en transportverliezen en zodoende tot een besparing ten opzichte van centrale
elektriciteitsopwekking.
Door het gebruik van een WKK kan de CO2-uitstoot tot 60% verminderd worden. Lange
looptijden en een uitgebalanceerd gebruik leiden tot een lage afschrijving.
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3. Mini WKK-installatie van de firma Ecopower; Bron: Vaillant GmbH, Duitsland

3.2

WAT IS ER BIJ BRANDSTOFCEL CV‐INSTALLATIES ANDERS?

Er mag vanuit gegaan worden dat brandstofcel cv-installaties zodra zij gereed zijn voor
marktintroductie, dat zij in de plaats komen van huidige WKK-installaties. Veel vereisten van
brandstofcel cv-installaties zullen daardoor reeds vertrouwd zijn; de opbouw en
dimensionering volgens de warmtevraag, de koppeling met de huisinstallatie, de registratie
en eventuele licentieprocedures. Alleen de werkingswijze is ten opzichte van de huidige
WKK-installaties fundamenteel anders. Elektriciteit en warmte worden bij een brandstofcel
cv-installatie door elektrochemische omzetting opgewekt.
In de brandstofcel reageren waterstof (H2) en zuurstof (O2) tot zuiver water (H2O). Aan de
anode geeft de waterstof elektronen af, doordringt het elektrolytmembraan en reageert aan
de zijde van de kathode met de zuurstof tot water.
Bij deze stille reactie worden elektronen uitgewisseld. Het elektrolytmembraan is alleen voor
de waterstofprotonen (H+) doorlaatbaar en dwingen zo de elektronen de omweg door de
stroomkring te nemen. Hierbij loopt elektrische stroom en komt warmte vrij. Een inverter zet
de gelijkstroom om in de voor huishoudens gebruikelijke wisselstroom. De vrijgekomen
warmte kan gebruikt worden voor de opwarming van tapwater of voor
verwarmingsdoeleinden.
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Een andere “brug” op de weg naar brandstofcel cv-installaties is nog niet genoemd. WKKinstallaties werken over het algemeen op aardgas. Aardgas is zeer waterstofhoudend. De uit
het aardgas gereformeerde waterstof wordt in de brandstofcel gebruikt voor
elektrochemische omzetting. Aardgas leidt dus als het ware naar een waterstofeconomie, die
ergens in de toekomst zeker zal ontstaan. Ook hierbij geldt dat veel van de bij het gebruik
van aardgas benodigde competenties eveneens nodig zijn bij het gebruik van waterstof en
zodoende nodig blijven. Met biogas als brandstof wordt ook nog eens duurzame energie
gebruikt.
Er zijn nog andere aspecten van de “brugtechnologie” te benoemen:
•
•

•

ICT wordt vandaag de dag al gebruikt om de aansluiting en regeling van
verschillende soorten kleine installaties zoals WKK, wind en fotovoltaïsch te
realiseren.
De, bij installaties die te zien zijn als systeem, benodigde advies- en
communicatiecompetenties worden snel duidelijk. Er moeten omgangs- en
organisatievormen gevonden en toegepast worden, waarmee het mogelijk wordt om
ook aan de economische en ecologische eisen te voldoen.
Het samenwerken van installaties en hun componenten is voor energie-efficiënte
systemen een eis. Het kunnen denken en werken in systemen is daarom noodzakelijk
voor installateurs.

Voor deze andere aspecten van de “brugtechnologie” geldt in de context van de
basisgedachte van “WKK-technologie”: Vanuit deze basis is het mogelijk de competenties
voor brandstofcel cv-installaties te ontwikkelen.
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4.

DE LEEREENHEDEN VAN DE BRUGMODULE “BRANDSTOFCEL CV‐INSTALLATIES”

Als vervolg op de benoemde brugtechnologie omvat de brugmodule “brandstofcel cvinstallaties de volgende leereenheden:
•
•
•
•
•

Leereenheid 1: WKK technologie als brugtechnologie voor brandstofcel cv-installaties;
Leereenheid 2: Integratie van mini WKK-installaties in de bouw;
Leereenheid 3: Virtuele energiecentrales en energiediensten;
Leereenheid 4: Leasen;
Leereenheid 5: Informatie over de praktijkworkshop.

In een grafiek ziet de vaktechnisch-thematische indeling van de leereenheden er als volgt uit.

4. De leereenheden en hun onderlinge samenhang
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In de brugmodule “brandstofcel cv-installaties” worden verschillende vakgerichte
aandachtspunten behandeld. Leereenheid 1 behandelt voornamelijk dat WKK-installaties in
principe gelijktijdig warmte en elektriciteit opwekken. Aan de hand van de mini-WKK als
voorbeeld worden onder andere kennis van de apparaten, de generatoren en de
warmtewisselaars behandeld. Leereenheid 2 gaat in op de koppeling van dergelijke
installaties aan de huisinstallatie. Het belangrijkste is dat de huisinstallatie meer en meer
uitgebreid zal moeten worden met elektronische en meet- en regeltechnische installaties.
Leereenheid 3 behandelt de informatietechnische en elektrische dan wel elektronische
aspecten van WKK-installaties. Leereenheid 4 beschrijft de mogelijkheden voor gebruikers
om een dergelijk systeem te verkrijgen en voor installatietechnici om een dergelijk systeem
onder de aandacht van gebruikers te brengen. Leereenheid 5 houdt zich bezig met de
beroepspedagogische aspecten, die voor de beheersing van de benodigde competenties
onontbeerlijk zijn.

4.1
LEEREENHEID 1: WKK TECHNOLOGIE ALS BRUGTECHNOLOGIE VOOR
BRANDSTOFCEL CV‐INSTALLATIES
Met warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt in principe op hetzelfde tijdstip, warmte en
elektriciteit opgewerkt. Conventionele installaties maken gebruik van een verscheidenheid
aan energiebronnen. De meest voorkomende zijn motoraangedreven WKK-installaties die op
diesel of gas werken. Een verbrandingsmotor drijft een generator aan die elektrische stroom
opwekt. De bij de verbranding vrijkomende warmte wordt gebruikt voor de verwarming van
de ruimtes en / of de productie van warm tapwater. De belangrijkste functies van een WKKinstallatie zijn:
•
•

opwekking van elektriciteit d.m.v. generatoren en de terugvoeding daarvan in het net dan
wel eigen gebruik;
warmteopwekking d.m.v. verbranding en gebruik van natuurkundige processen.

Door brandstofcellen aangedreven WKK-installaties (die op dit moment nog niet op de markt
zijn) zullen naar verwachting in de toekomst bijdragen aan het oplossen van de mondiale
energie- en emissieproblemen. Waar het daarbij om gaat kan het beste duidelijk gemaakt
worden aan de hand van conventionele WKK-installaties.
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De volgende onderwerpen worden hierbij uitgewerkt:
•
•
•
•
•

het WKK-principe;
voordelen / efficiëntie van de lokale productie van warmte en elektriciteit;
vergelijking van de efficiëntie van motoraangedreven en brandstofcel WKK-installaties;
de technische opbouw van mini WKK-installaties;
productoverzicht.

5. Mini-WKK Dachs; Bron: Senertec

4.2
LEEREENHEID 2: WKK TECHNOLOGIE ALS BRUGTECHNOLOGIE VOOR
BRANDSTOFCEL CV‐INSTALLATIES

Conventionele verwarmingsinstallaties wekken (op de meest uiteenlopende wijze) uitsluitend
warmte op.
Brandstofcel cv-installaties hebben warmte-kracht-koppeling (WKK), wat betekent dat zij
gelijktijdig warmte en elektriciteit produceren. Alleen daar waar nu reeds conventionele
(motoraangedreven) WKK-installaties toegepast worden, vindt nu al lokaal en gelijktijdig
opwekken en gebruik van warmte en elektriciteit plaats.
Brandstofcel cv-installaties zullen het huidige bestand warmteopwekkers (die in de regel
gebruik maken van fossiele brandstoffen) vervangen. Verwarmingsinstallaties waarin
brandstofcel cv-toestellen worden geïnstalleerd, moeten voldoen aan de nieuwste stand van
de techniek dan wel hierop zijn voorbereid. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de
functionaliteit van:
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•
•
•
•

warmteopwekking;
regeling / besturing;
warmtegeleiding;
warmteafgifte.

van de verwarmingsinstallaties voldoen aan de eisen die brandstofcel cv-apparatuur hieraan
stelt.
WKK-installaties produceren altijd elektriciteit. Het is daarom noodzakelijk dat ook de
elektrische koppeling zo uitgevoerd wordt dat alle benodigde mogelijkheden beschikbaar
zijn.
Monteurs en technici moeten daarom onder andere het volgende kunnen:
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen van mini WKK-installaties;
Beheersen van de functionele onderdelen van de verwarmingsinstallatie;
Elektrische aansluiting van de installatie;
Gas- en rookgasafvoeraansluiting maken;
Regeltechnische aansluiting;
Regelgeving en subsidietrajecten.

6. Schematische koppeling van een mini-WKK aan een huisinstallatie
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4.3

LEEREENHEID 3: VIRTUELE ENERGIECENTRALES EN ENERGIEDIENSTEN

Het energiebeheer kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken: Intern moet een
probleemloze en effectieve werking van de WKK gewaarborgd worden, extern moet de
samenwerking tussen WKK’s met behulp van energiedistributiebedrijven geregeld zijn.
Al in conventionele (motoraangedreven) WKK-installaties is sprake van energiebeheer. De
energiemanager neemt de besturing en regeling van een WKK-systeem over. Het regelt de
interactie van de diverse systeemcomponenten en het vraaggestuurde bedrijf. In systemen
voor elektriciteits- en warmtelevering aan gebouwen regelt de energiemanager ook de
afname uit het openbare net (tijdens pieken in de vraag) of de warmteopwekking via het
extra verwarmingsapparaat. De voornaamste taak is het garanderen van thermisch comfort
in huis en zorgen voor de optimale exploitatie van de WKK-installaties. Herhaaldelijk
opstarten en afsluiten van de WKK-installaties bijvoorbeeld, vermindert de effectiviteit van de
productie. Een intelligente besturing door de energiemanager daarentegen maakt een
gelijkmatig bedrijf en lange draaitijden van de WKK-installatie mogelijk.
Buitenshuis gebruiken de energiebedrijven, met het oog op een maximale benutting van hun
capaciteit en voor de optimalisering van hun net, eveneens energiemanagement. Hierbij
gebruikt men belastingsgrafieken. Dit zijn de werkelijke transformator- en lijnbelastingen die
continue worden gemeten en geregistreerd. In de controlekamer van de centrale worden
deze gegevens geanalyseerd en de totale verdeling van de belasting wordt in centrales,
transformatorstations en het distributienet optimaal geregeld.

7. Servicemedewerker; Bron: www.ewe.de
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4.4

LEEREENHEID 4: LEASEN

Bij leasen biedt de dienstverlener (contractant) afhankelijk van de opdracht, planning,
financiering, bouw, exploitatie en onderhoud van de systemen aan. De klant betaalt deze
diensten meestal via de prijs voor de geleverde energie.
Ook bij de invoering van brandstofcelsystemen zal leasen een belangrijke rol spelen. De
verwachting is dat vooral energiebedrijven de rol van contractant op zich zullen nemen.
In leereenheid 4 wordt het onderwerp leasen behandeld gebaseerd op de kennis die voor de
technicus noodzakelijk is.

8. Samenwerking door leasen; Bron: aboutpixel.de, Sven Brentrup
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4.5

LEEREENHEID 5: DENKEN IN SYSTEMEN; GERICHT OP WKK‐INSTALLATIES

Denken is systemen is belangrijk bij het omgaan met installaties die zich als een systeem
gedragen. Het is hierbij niet mogelijk om slechts een onderdeel te bekijken. Een onderdeel
heeft altijd zijn uitwerking op het geheel.
Kenmerkend voor het denken in systemen zijn:
•
•
•
•

Vergroten van de beroepscompetenties door het integreren van verschillende
technologieën (elektronica, computertechniek, mechanica en constructietechniek, enz.);
Meer samenwerking, projectwerk en communicatie;
Meer dynamische veranderingen door continue innovatie en de hierbij horende vereisten
voor een leven lang leren;
Toenemende persoonlijke, interpersonale en organisatorische flexibiliteit.

Om het mogelijk te maken dat motoraangedreven WKK-installaties vandaag de dag en
brandstofcel cv-installaties in de nabije toekomst geïnstalleerd kunnen worden, moeten
monteurs de benodigde competenties bezitten. Hierbij geldt dat met betrekking tot
brandstofcel cv-installaties de eerder genoemde brugtechnologieën een grote rol spelen.

9. Analyse van een verwarmingsinstallatie met checklist; Bron: Modernlearning GmbH
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5.
BRUGMODULE ALS BLENDED‐LEARNING PROGRAMMA – EEN IDEALE AANPAK
VOOR DE INSTALLATIETECHNIEK
Installatiebedrijven stellen slechts een beperkte tijd ter beschikking voor bijscholing. Het is
derhalve een groot voordeel dat van het bijscholingsprogramma van deze brugmodule een
groot deel via e-learning op internet te volgen is. Hiermee wordt niet alleen tijd bespaard,
maar is ook, bij de start van de praktijkworkshop, de kennis van alle deelnemers gelijk. De
methodische combinatie van e-learning modules en praktijkworkshop wordt in de literatuur
als dé leervorm genoemd waarvan de gebruiker de leeractiviteiten het best tegemoet komen.
Hierbij moet in principe onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds kennis en anderzijds
kunnen. Terwijl een lijst van inhouden laat zien over welke kennis men beschikken moet,
laten tekeningen en handelingen zien wat men kan. Het overdragen van kennis is derhalve
vandaag de dag niet meer voldoende. In veel situaties worden vaardigheden ontwikkeld
doordat men kennis van zaken heeft, men kan niet zeker zijn dat dit gebeurt. Door
actiegericht leren moeten daarom ook vaardigheden aangeleerd worden, zodat uiteindelijk
competenties aanwezig zijn.
Het “weten” wordt ontwikkeld door de overdracht van kennis. De inhouden concentreren zich
op de werk- en bedrijfsprocessen. “Kunnen” ontstaat in de context zoals bijvoorbeeld
plannen, opbouwen, uitvoeren en inregelen.
De brugmodule “Brandstofcel cv-installaties” wordt middels de leereenheden 1 tot en met 4
ter beschikking gesteld via het internet of kan als CD-rom gebruikt worden.
•
•
•
•

Leereenheid 1: WKK technologie als brugtechnologie voor brandstofcel cv-installaties;
Leereenheid 2: Integratie van mini WKK-installaties in de bouw;
Leereenheid 3: Virtuele energiecentrales en energiediensten;
Leereenheid 4: Leasen;

De internettoegang tot deze leereenheden zal via een login plaats vinden.
Leereenheid 5 wordt als praktijkworkshop uitgevoerd. Voor de planning en voorbereiding van
leereenheid 5 is een docenten- en trainershandboek opgezet.
Het blended-learning programma van de brugmodule “Brandstofcel cv-installaties” wordt in
principe uitgevoerd volgens dit schema.
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Blended Learning Concept „Brugmodule“
Blended Learning Concept „Brugmodule“
Online

Leereenheid 2: Mini-WKK installaties in de
bouw
- Planning en lay-out
- Opbouw van het mini WKK-systeem
- Verschillen bij brandstofcel cv-installaties

Vaardigheden
Systeemcompetenties

Leereenheid 5: Praktijkgerichte workshop
over systeemcompetenties
– WKK’s in de praktijk
– Koppeling met de huisinstallatie
– Planning van de installatie van een WKK
– Rendements- en financiële berekeningen
– Rollenspel over leasen
– Onderhoud en service

Leereenheid 3: Virtuele energiecentrales en
energiediensten
- Virtuele energiecentrales
- Energiemanagement en telecommunicatie
- Energiediensten
- Brandstofcelverwarmingssystemen

Verdieping, differentiatie

Leereenheid 1: WKK
- Technologie bij mini WKK-installaties
- Ontwerp en werking
- Aardgas als brandstof
- WKK en brandstofcel cv-installaties

&

Integrale toetsing

Kennis
Systeemkennis

Leereenheid 4: Leasen
- Definities en vormen
- Leasen in de praktijk

Praktijk

10. Blended-learning programma brugmodule “Brandstofcel cv-installaties”

De combinatie van online leereenheden en praktijkworkshop biedt de volgende
mogelijkheden:
1. De online leereenheden als voorbereiding gebruiken voor de praktijkworkshop
2. Eerst de praktijkworkshop uitvoeren gevolgd door het zelfstandig doorwerken van de
online leereenheden
3. De online leereenheden als voorbereiding gebruiken voor de praktijkworkshop. Na afloop
van de praktijkworkshop de online leereenheden nogmaals doornemen.
Bij de uitvoering van optie 2 is het noodzakelijk om de indeling van de praktijkworkshop aan
te passen.
Voor de projectgroep ZuHause II zijn in principe de opties 1 en 3 favoriet. Het in het project
gerealiseerde blended-learning programma van de brugmodule “Brandstofcel cv-installaties”
is opgebouwd volgens optie 1.
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6.

UITLEIDING

Al vele jaren wordt blended-learning besproken en voorgesteld als toekomstige
aanbiedingsvorm van opleiding en training. Van een doorbraak in de praktijk kan echter nog
niet gesproken worden. De theoretisch erkende mogelijkheden van blended-learning zijn
weliswaar overtuigend, maar het daadwerkelijk gebruiken moet nog flink gestimuleerd
worden. Hieraan kan de brugmodule “Brandstofcel cv-installaties”de komende jaren
bijdragen.
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