
  
 
  

Focus in de klas 
De thorium-theorie 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebieden 
Techniek en Exact / scheikunde 
Aardrijkskunde / milieu en klimaat 
 
Kernbegrippen 
Kernenergie, kernfusie, duurzaamheid, thorium 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
32: De leerling leert te werken met theorieën en 
modellen door onderzoek te doen naar 
natuurkundige en scheikundige verschijnselen als 
elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en 
materie. 42: De leerling leert effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk, 
(…) consumeren en milieu.  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vindt je meer video’s over 
duurzame energieopwekking, zoals: Hoe groen is 
biomassa?, De kracht van zonne-energie, Wat is 
kernenergie, Uraniumverrijking en De kernramp 
bij Tsjernobyl.  
 
Antwoorden 
1 Het levert veel energie op, er wordt bijna geen 
CO2 mee uitgestoten en het is altijd beschikbaar 
2 Het radioactieve afval blijft nog lang gevaarlijk 
en er kunnen ernstige ongelukken gebeuren  
3 Plasma op te sluiten en te verhitten tot een 
temperatuur zo heet als de zon, om daarmee 
deeltjes te versmelten en zo energie op te wekken 
4 100 miljoen graden Celsius 
5 Door de fusie van waterstofatomen 
6 Omdat dit bruikbaar was voor nucleare wapens 
7 Het is volop aanwezig/ je hebt maar een kleine 
hoeveelheid nodig voor veel energie/ elk land 
beschikt over thorium/ het geeft minder afval/ 
minder kans op ongelukken 
8 Hoe het gesmolten zout schoongehouden kan 
worden 

 
Samengevat 
In Frankrijk wordt gebouwd aan de ITER, een 
kernfusiereactor die de hitte en energie van de zon 
moet evenaren. Zal deze methode ons op den duur 
van duurzame energie kunnen voorzien? Of moeten 
we onze pijlen richten op de gesmoltenzoutreactor, 
waarin met kleine hoeveelheden thorium de hele 
samenleving van energie kan worden voorzien? 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat zijn de voordelen van kernsplitsing voor 
energieopwekking? 
2 Wat zijn de nadelen van kernsplitsing? 
3 Wat proberen ze in de tokamak voor elkaar te 
krijgen? 
 
4 Wat is de temperatuur in de kern van de zon? 
5 Hoe ontstaat de hitte in de kernfusiereactor? 
6 Waarom werd er in het verleden gekozen voor het 
gebruik van uranium? 
 
7 Wat zijn de voordelen van thorium? Noem er 
minstens drie.  
8 Wat is het grootste probleem dat nog opgelost 
moet worden voordat de gesmoltenzoutreactor kan 
worden toegepast?  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 In welke methode heb jij meer vertrouwen, de 
ITER of de gesmoltenzoutreactor? Waarom? 
 
2 Heb je nog andere ideeën over hoe het vraagstuk 
over energieopwekking kan worden opgelost?  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘energie’ en ‘duurzaamheid’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken techniek/scheikunde en 
aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Chemisch-fysisch analist 
 
HBO: 
Chemische Technologie  
 
WO: 
Future planet studies 
Technische Natuurkunde 
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