
Groen Doen
Een vrolijk programma over gezond en groen  
wonen met tips om geld te besparen



Groen Doen

Hoeveel procent van je waterverbruik gaat 
op aan douchen? Mag je frituurvet door het 
toilet spoelen? Hoe kun je je slaapkamer van 
frisse lucht voorzien? Ria, Django en Theo 

staan voor veel vragen in de  
Groen Doen quiz. 

Groen Doen daagt je uit om na te 
denken over hoe jij woont. Kan het 
gezonder en goedkoper? En wat is 

goed voor het milieu? Zo leer je wat 
duurzaamheid nu precies is.

Elk hoofdstuk begint met een video 
of animatie. In de video stelt de 
quizmaster aan Ria, Django of Theo 
vragen over een ruimte in het huis, 
de tuin, de wijk of de wereld. 

Bijvoorbeeld: Welk afval mag door de 
gootsteen? Waar komt verstopping vandaan? 
Wat is een goedkope manier om verstopping 
te voorkomen? 

Hoofdstukken

1. Het huis
2. De woonkamer
3. De keuken
4. De badkamer
5. De wc
6. De slaapkamer
7. De tuin
8. De wijk
9. De wereld

In de hoofdstukken gaat het over:
• Verbruik en besparen van gas, 

water en elektriciteit 
• Vocht 
• Schoonmaakmiddelen 
• Resten in afvoer 
• Afval scheiden 
• Schone lucht 
• Vervoer



Certificaat

Je kunt beginnen bij hoofdstuk 1, maar ook bij 
hoofdstuk 9. Dit hangt af van wat je wilt leren.  
Als je alle oefeningen 
hebt gemaakt, krijg je 
een certificaat.

Werkbladen

Bij elk hoofdstuk kun 
je in de werkbladen nog meer oefeningen maken. 
Je onderzoekt hoe het bij jou in huis is geregeld. 
Welke apparaten werken op stroom en welke heb 
jij in huis? Schrijf in elke ruimte in je huis één of 
meer dingen op. Houd een week bij hoe lang je 
doucht en wat het scheelt als je korter doucht. 

Rosita: “Ik 
douche graag 
twee keer per 
dag. Maar door 
Groen Doen denk 
ik steeds als ik 
onder de douche 
sta, oh nee…dat 
is 80 liter water”. 

App Samen leren

In de app Samen leren speel je samen met 
maximaal drie spelers verder met Groen Doen. 
Beantwoord samen de vragen van de negen 
hoofdstukken. Zo oefen je op een andere manier 
nog eens met de vragen over je huis, tuin of de 
aarde. Je downloadt de app Samen leren in de 
Apple Store en in Google Play.

Informatie voor begeleiders/
docenten

Doelgroep

Het programma Groen Doen is voor zowel 
Nederlandssprekenden als anderstaligen. Het 
taalniveau ligt tussen de niveaus 1F en 2F van de 
Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie 
en rond niveau A2 van het Raamwerk NT2.

Handleiding en extra materiaal

Een licentie op Oefenen.nl biedt begeleiders 
toegang tot een handleiding en werkbladen.

PROFICIAT! 

Je hebt alle oefeningen gemaakt van Groen Doen.

Je weet:
• meer over duurzaamheid;
• dat duurzaamheid belangrijk is voor het milieu  

en je gezondheid;
• dat je met duurzaamheid geld kunt besparen;
• wat je kunt doen om te werken aan duurzaamheid.
 
Je kan:
• zelf bepalen wat je belangrijk vindt bij 

duurzaamheid;
• zelf beslissen of en hoe je bijdraagt aan een 

duurzamere wereld.



Oefenen.nl

Oefenen.nl is ontwikkeld voor (jong) volwassenen 
die hun basiskennis en -vaardigheden op het 
gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden 
willen versterken en meer willen weten over 
onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding 
en geld.

Hoe werkt Oefenen.nl?

Mensen die thuis oefenen maken een gratis 
account aan op Oefenen.nl. Organisaties 
zoals bibliotheken, scholen, bedrijven en 
asielzoekerscentra kopen een licentie. Zij betalen 
voor het oefenmateriaal. Zo kan thuis oefenen 
gratis blijven.

Licenties
Organisaties die een licentie op Oefenen.nl 
hebben, krijgen toegang tot het Volgsysteem. 
Daar kun je materialen voor deelnemers 
klaarzetten en hun vorderingen volgen. Ook krijg 
je toegang tot extra materiaal, zoals werkbladen, 
docentenhandleidingen, didactiekfilms en 
leerroutes.

480.000 accounts

480.000 mensen hebben een account op 
Oefenen.nl. Daarvan oefenen er 278.000 
mensen onder begeleiding van een organisatie 
en 202.000 mensen thuis. Zo is Oefenen.nl 
een belangrijk leermiddel op het gebied van 
volwasseneneducatie. 

Wil je meer informatie? Ga naar www.oefenen.nl.

Thuis, op school of in 
de bibliotheek. 
Steeds meer mensen 
werken met de 
programma’s van 
Oefenen.nl. 

Groen Doen is een programma van Oefenen.nl. Dit programma is mogelijk gemaakt 
dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag en Oefenen.nl. 
Haag Wonen, Hoogheemraadschap Delfland, Groene Huisvesters, Gemeente Den 
Haag en Duurzaam Den Haag hebben inhoudelijk advies gegeven.

Meer weten?

info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl


