
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Kernenergie, voor een beter 
milieu? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en natuurkunde  
 
Kernbegrippen 
Kernenergie, CO2-reductie, milieu, risico’s  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten 
in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden. 42: De leerling leert 
effecten te herkennen van keuzes op het gebied 
van werk, (…) consumeren en milieu. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: De thorium-theorie,  
waarom gaan we van het gas af?, metaalhonger, 
extreem weer en Is vliegen slecht voor het 
klimaat? 
 
Antwoorden 
1 In Tsjernobyl en Fukushima.  
2 Het radioactieve afval blijft nog heel lang bestaan.  
3 Bij de productie van kernenergie wordt geen CO2 
uitgestoten. Dit kan helpen de CO2-reductie te 
versnellen.  
4 Eén/ Borssele/ sluiten / meer / miljard / tien  
5 Omdat de zorgen over de opwarming van de 
aarde nu groter zijn geworden. En omdat 
kerncentrales vandaag de dag iets veiliger zijn 
geworden.  
 
6 A en C 
7 Geen. Omdat er nog geen exploitant of 
vergunningsaanvraag is en het veel tijd kost om een 
nieuwe kerncentrale te bouwen.   

Samengevat 
Al jarenlang heeft kernenergie een slechte 
reputatie. Tegenstanders vinden het een gevaarlijke 
manier van elektriciteit opwekken. Maar er zijn ook 
voorstanders van kernenergie, die wijzen op de 
geringe uitstoot van CO2. 
 
Kijkvragen 
1 Veel mensen zijn huiverig voor kernenergie 
vanwege twee voormalige rampen in kerncentrales. 
Waar waren deze twee rampen? 
2 Er is nog een tweede reden waarom mensen 
tegen kernenergie zijn. Welke reden is dit? 
3 Wat is ondanks de gevaren momenteel het 
grootste argument vóór kernenergie? 
 
4 Vul in: In Nederland is er momenteel ….. 
kerncentrale in …………. die zal gaan ……….. . 
Sommige politieke partijen pleiten voor de bouw 
van ………. kerncentrales. Een nieuwe kerncentrale 
zou 8 á 10 ………. euro kosten en zou in ………… jaar 
tijd gebouwd kunnen worden.  
  
5 Voorheen stuitte kernenergie altijd op veel 
maatschappelijke weerstand. Om welke twee 
redenen is die weerstand nu minder? 
 

 
 
6 Greenpeace heeft toch de voorkeur voor schone 
energie boven kernenergie. Om welke reden(en)? 
A. Omdat het radioactief afval nog 200.000 jaar 
blijft 
B. Omdat met schone energie net zo makkelijk 
dezelfde CO2-reductie behaald kan worden 
C. Omdat kerncentrales nog steeds het risico op een 
kernramp met zich meebrengen  
 
7 Omcirkel: Minister Wiebes verwacht dat er voor 
2030 wel/geen nieuwe kerncentrale in Nederland 
zal worden gebouwd. Leg uit waarom. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-de-thorium-theorie/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-waarom-gaan-we-van-het-gas-af/#q=gas
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-metaalhonger/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-extreem-weer-in-nederland/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=milieu


  
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Kernenergie, voor een beter 
milieu? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en natuurkunde  
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: De thorium-theorie,  
waarom gaan we van het gas af?, metaalhonger, 
extreem weer en Is vliegen slecht voor het 
klimaat? 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘kernenergie’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en natuurkunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Chemisch-fysisch analist 
Werktuigbouwkunde  
 
HBO: 
Aarde en Milieu 
Nucleair ingenieur 
 
WO: 
Natuurkunde en scheikunde  
Future planet studies 
 

Samengevat 
Al jarenlang heeft kernenergie een slechte 
reputatie. Tegenstanders vinden het een gevaarlijke 
manier van elektriciteit opwekken. Maar er zijn ook 
voorstanders van kernenergie, die wijzen op de 
geringe uitstoot van CO2. 
 
Kijkvragen 
1 Veel mensen zijn huiverig voor kernenergie 
vanwege twee grote rampen in kerncentrales. Waar 
waren deze twee rampen? 
2 Er is nog een tweede reden waarom mensen 
tegen kernenergie zijn. Welke reden is dit? 
3 Wat is ondanks de gevaren momenteel het 
grootste argument vóór kernenergie? 
 
4 Vul in: In Nederland is er momenteel ….. 
kerncentrale in …………. die zal gaan ……….. . 
Sommige politieke partijen pleiten voor de bouw 
van ………. kerncentrales. Een nieuwe kerncentrale 
zou 8 á 10 ………. euro kosten en zou in ………… jaar 
tijd gebouwd kunnen worden.  
  
5 Voorheen stuitte kernenergie altijd op veel 
maatschappelijke weerstand. Om welke twee 
redenen is die weerstand nu minder? 
 

 
 
6 Greenpeace heeft toch de voorkeur voor schone 
energie boven kernenergie. Om welke reden(en)? 
A. Omdat het radioactief afval nog 200.000 jaar 
blijft 
B. Omdat met schone energie net zo makkelijk 
dezelfde CO2-reductie behaald kan worden 
C. Omdat kerncentrales nog steeds het risico op een 
kernramp met zich meebrengen  
 
7 Omcirkel: Minister Wiebes verwacht dat er voor 
2030 wel/geen nieuwe kerncentrale in Nederland 
zal worden gebouwd. Leg uit waarom. 
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