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INLEIDING  

 
De komende 12 lessen ga je werken aan één van de 
projecten in het kader van Bèta Burgerschap. Doel 
van Bèta Burgerschap is: 
 

1. Het oefenen en ontwikkelen van 
argumentatievaardigheden.  

2. Het verbinden van verschillende perspectieven 
(netwerk leren).  

3. Het leren groepsgewijs beslissingen nemen. 
4. Het leren samen denken. 

In dit project ga je het probleem dat onderaan deze blz. staat proberen op te lossen 

 door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken; 

 informatie te verzamelen en deze informatie goed te bestuderen.  

Als je het project doorloopt, zal je zien dat we stapsgewijs naar een oplossing toe werken. 

We gaan eerst het probleem verkennen en analyseren. Vervolgens gaan we onze 

argumentatievaardigheden oefenen om tijdens een discussie erachter te komen wat de 

standpunten van anderen zijn en hoe we met deze standpunten rekening kunnen houden. 

Pas daarna gaan we een oplossing bedenken voor het probleem. Uit de oplossing moet 

blijken dat je niet alleen rekening hebt gehouden met je eigen standpunten, maar ook met 

die van anderen. 

Urenco is een bedrijf dat o.a. stabiele isotopen produceert. Deze stabiele isotopen vormen 
de basis voor medische radio-isotopen die in ziekenhuizen gebruikt worden voor de 
behandeling en diagnose van patiënten. De medische radio-isotopen worden ontwikkeld en 
geproduceerd in een samenwerkingsverband tussen Urenco, TU Delft en NRG (hoge flux 
reactor Petten). Dit samenwerkingsverband heet DIVA. Dit zijn de rollen van de verschillende 
bedrijven binnen DIVA: 
 

 URENCO: productie van stabiele isotopen en geeft advies. 

 NRG: de stabiele isotopen van URENCO worden hier geschikt gemaakt voor medisch 
gebruik en verkocht aan ziekenhuizen. 

 TU Delft: voert onderzoek uit 
 
De hoge flux reactor in Petten is al 50 jaar oud en samen met de toenemende vraag naar 
medische radio-isotopen is dit een goed moment om in Nederland na te gaan denken over 
de productie en beschikbaarheid van voldoende medische radio-isotopen in Nederland in de 
toekomst. 

De eindopdracht bij dit project is:  

Geef een beargumenteerd advies aan de Nederlandse Overheid over de toekomst van de 

productie van medische radio-isotopen in Nederland.  
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TIJDSPLANNING EN WERKWIJZE 

 
De komende 12 lessen ga je werken aan Bèta Burgerschap. Het eindcijfer voor dit project 
wordt samengesteld uit de volgende onderdelen: 
 

 Dossier (individueel) 
o uitgewerkte opdrachten en verslagen van de verschillende lessen (inclusief 

aantekeningen); 
o een beschrijving van de belangengroep waar je bij hoort; 
o een overzicht van bronnen die je hebt gebruikt; 
o reflectie op de opdrachten en het project; 

 Rapport met advies aan de overheid (groep) 

 Presentatie(groep) 
 
In een schriftje/labjournaal maak je aantekeningen tijdens het gehele project. Ook schrijf je 
daarin korte samenvattingen van dat wat je gelezen hebt. 
 
Dit is een samenvatting van de inhoud van de lessen: 
 

Les Inhoud huiswerk 

1 en 2 

 

Probleem verkennen 

 

Verdiepen in het onderwerp 
medische radio-isotopen en de 
bedrijven die hierin een rol 
spelen  

3 en 4 Aan het eind van deze les wordt 
toegewezen welke rol je speelt als 
belanghebbende in het probleem. (les 7 
en 8) 

Je gaat je inlezen in de materie 
als belanghebbende. 

5 en 6 

2 november 

Excursie bij Urenco. Dit is een onderdeel 
van de probleemverkenning.  

Je gaat je inlezen in de materie 
als belanghebbende. Maak een 
overzicht voor jezelf 

7 en 8 Probleemanalyse. Je gaat discussiëren in 
groepen die verschillende 
belanghebbende bevatten. Hetgeen je  
geleerd hebt tijdens het uitvoeren van het 
huiswerk vormt jouw inbreng in de 
discussie. 

Vragen bedenken voor de 
workshops tijdens de 
miniconferentie. Deze vragen 
ontstaan uit de discussie die je 
hebt gevoerd. 

9 en 10 

9 november 

Miniconferentie, waarbij verschillende 
experts aanwezig zijn.  

Verslag maken van conferentie 
Dossier aanvullen 

11 en 12 Discussie in groepen (met verschillende 
belanghebbenden) om tot een advies te 
komen voor de overheid.  

Maken van adviesrapport en 
presentatie. Dossier bijwerken 

13 en 14 Presenteren voor een jury. Advies rapport 
en dossier inleveren. 
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LES 1, 2, 3 EN 4: PROBLEEM VERKENNEN  

IN DEZE LES 

 leer je wat straling is en waar je dat allemaal tegenkomt; 

 krijg je uitleg over de keten Urenco-Petten-Ziekenhuis en wat daar allemaal bij komt 

kijken; 

 kijk je een filmpje over kernsplitsing en toepassing van isotopen; 

 maak je een mindmap om het probleem helder te krijgen; 

 krijg je verdere toelichting op de komende lessen; 

 vullen we een formulier in voor de excursie bij Urenco. 

OPDRACHTEN 

1. Bekijk de 16 animaties uit het plaatje  door gebruik te maken 

van onderstaande link 

http://watisradioactievestraling.tudelft.nl/site/ 

 

 

 

2. Maak aantekeningen bij de uitleg over stabiele Isotopen en de keten  

 

 

  

 

 

 

 

3. Bekijk de filmpjes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfPFaYHp4DQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMUGDoDIMEQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr9FVOb-HgY 

  

http://watisradioactievestraling.tudelft.nl/site/
https://www.youtube.com/watch?v=mfPFaYHp4DQ
https://www.youtube.com/watch?v=LMUGDoDIMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hr9FVOb-HgY
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HUISWERK BIJ LES 1 EN 2 (DEELS IN LES 3 EN 4)  

 
1. Verdiep je verder in het probleem en speel het 

spel op. 
https://nucleairnederland.nl/actueel/urenco-
lanceert-game-richies-world-adventure 
 

2. Bedenk vragen om te stellen tijdens het 
bezoek bij Urenco. Je kunt de bovenstaande 
site gebruiken als bron van inspiratie. 
 

3. Lees ook: 

 http://www.kernvisie.com/14-gezondheid/15-wat-zijn-medische-radio-
isotopen.html 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleaire_geneeskunde 
 

4. Mocht je de bovenstaande informatie moeilijk vinden, dan kunnen de volgende 
filmpjes je helpen: 

 http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-medische-straling/#q=straling 

 http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-deeltjesversneller/ - 
q=categorie%3A"Natuurkunde" 

 
 

HUISWERK NA LES  3 EN 4 

 
Voor les 7 en 8  les ga je je verdiepen in het probleem vanuit het perspectief van een 
belangengroep. Hiervoor krijg je aan het einde van de les een mapje met informatie die hoort 
bij jou belangengroep. Dit zijn de belangengroepen: 

 Wetenschap 

 Bedrijfsleven 

 Medici 

 Milieuorganisatie 

 Overheid 
 
Wij hebben genoteerd welke leerling welke map heeft gekregen. Je mag niet onderling 
ruilen 
 
 
Voor de volgende les: 

 Bereid de excursie naar Urenci goed voor. Zorg dat je vragen hebt. 

 Lees de artikelen die in de leesmap staan en maak daarbij aantekeningen. 
  

https://nucleairnederland.nl/actueel/urenco-lanceert-game-richies-world-adventure
https://nucleairnederland.nl/actueel/urenco-lanceert-game-richies-world-adventure
http://www.kernvisie.com/14-gezondheid/15-wat-zijn-medische-radio-isotopen.html
http://www.kernvisie.com/14-gezondheid/15-wat-zijn-medische-radio-isotopen.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleaire_geneeskunde
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-medische-straling/#q=straling
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-deeltjesversneller/#q=categorie%3A%22Natuurkunde%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-deeltjesversneller/#q=categorie%3A%22Natuurkunde%22
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LES 5 EN 6 BEZOEK URENCO ALMELO 

TIJDENS DE LES 

 
Om het probleem verder te verkennen, gaan we op 
excursie naar het bedrijf Urenco. Neem je 
aantekeningenschrift en pen mee, waarin ook je 
vragen staan die je tijdens het huiswerk bedacht 
hebt. 
Het adres van Urenco is: 
 
Urenco Almelo  
Drienemansweg 1 
7601 PZ Almelo 
 
We wachten op elkaar op de 
bezoekersparkeerplaats voordat we met z’n allen het terrein op gaan. 
 
Voor een bezoek aan dit bedrijf gelden veiligheidsregels: 

 Neem je paspoort/ID mee. 

 Volg instructies goed op. 

 Mobiele telefoon, iPad en camera mogen niet het terrein op. 

 Je mag nergens aan komen. 

 Geen naaldhakken. 

PROGRAMMA TIJDENS DE EXCURSIE 

 
Tijdens de excursie zullen er drie activiteiten zijn. De klas wordt opgedeeld in drie groepen. 
Elke groep doet om de beurt een andere activiteit. De activiteiten zijn: 

 Rondleiding 

 Praktische stralingsles 

 Practicum Jelly Shot 
 

HUISWERK NA LES  5 EN 6 

 

1. Maak een verslag van de excursie 
2. Lees de artikelen belanghebbenden voor zover je die nog niet af hebt. 
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LES 7 EN 8: VERDER VERKENNEN PROBLEEM EN DISCUSSIE 

TIJDENS DE LES 

 
Tijdens deze les krijg je aanvullende informatie op artikelen uit de leesmap. Je krijgt ook tijd  
om je verder te verdiepen in het probleem. Vervolgens ga je het probleem analyseren en 
bespreken in de groep waarin je wordt ingedeeld. De discussie zal gevoerd worden aan 
hand van invulbladen die uitgedeeld worden. Aan het einde van de les heb je vragen en een 
hypothese geformuleerd over de mogelijke oplossing van het probleem. 
 
Je werkt vandaag aan de hand van de onderstaande vraag van de Nederlandse regering: 
 
 
Beste leerling, 
 
De hoge flux reactor in Petten is al 50 jaar oud en samen met de toenemende vraag naar 
medische radio-isotopen is dit een goed moment om in Nederland na te gaan denken over 
hoe de beschikbaarheid van medische radio-isotopen veilig te stellen. Op dit moment 
beschikken wij over de onderstaande informatie: 
 

 Het samenwerkingsverband tussen Urenco, UT Delft en Petten is uniek in de wereld 
en versterkt de positie van Nederland als kenniseconomie.  

 Er worden wereldwijd 24.000 patiënten per dag behandeld met isotopen uit 
Petten(september 2011). 

 Productie van medische radio-isotopen zou ook lokaal kunnen gebeuren in 
academische ziekenhuizen met behulp van een cyclotron. 

 Er zijn wereldwijd andere reactoren die de productie eventueel over zouden kunnen 
nemen. 

 De hoge flux reactor zou eventueel vervangen kunnen worden (PALLAS). 

 De Nederlandse bevolking wil graag gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om 
behandeld te worden met medische radio-istopen, maar zij wil geen nucleaire 
industrie in haar omgeving (NIMBY: not in my backyard). 

 Vanuit milieuorganisaties is er weerstand tegen alles wat te maken heeft met 
nucleaire industrie (BANANA: build absolutely nothing anywhere near anyone). 
 

De regering vraagt jullie om een beargumenteerd advies te geven over de toekomst van de 
productie en beschikbaarheid van medische radio-isotopen voor ziekenhuizen in Nederland. 
Wij vragen jullie beargumenteerd advies te geven over de mogelijke oplossingen waarbij er 
afwegingen zijn gemaakt tussen de voor- en nadelen. 
 
Namens de Nederlandse regering, 
drs. Mark Rutte 
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Je ontvangt nu de werkbladen waarmee je het probleem gaat verkennen. Je doorloopt 
achtereenvolgens de onderstaande stappen. 
 

1. Bedenk voor jezelf wat het probleem is. Schrijf dit op (werkblad 1) 
2. Bedenk welke vragen je nodig hebt om het probleem op te lossen (werkblad 1) 
3. Wissel in jouw groep van dezelfde belanghebbenden de gevonden en doordachte 

inzichten uit (werkblad 2). 
4. Voer een discussie aan de hand van stellingen in een groep met verschillende 

belanghebbenden. (werkblad 3). Probeer met deze groep onderzoeksvragen en 
hypothesen op te stellen over dingen die je nog moet onderzoeken voordat je het 
probleem kunt oplossen. Je mag nog geen oplossingen bedenken. 

HUISWERK 

 

 Zoek antwoorden op de onderzoeksvragen die je tijdens de les bedacht hebt. Schrijf 
deze in je schrift/labjournaal 

 Bedenk individueel twee oplossingen voor het probleem op basis van wat je nu weet. 
De oplossingen hoef je nog niet uit te werken  
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LES 9 EN 10 MINICONFERENTIE 

TIJDENS DE LES 

In deze les ga je je kennis verdiepen aan de hand van workshops van deskundigen. 

 

 

 

HUISWERK 

 

 Schrijf een reflectie over de 
miniconferentie.  Beschrijf daarin wat 
je gedaan hebt, wat je hebt geleerd 
hebt en wat je ervan vond.  

 Verdiep je verder in de materie. 
Maak aantekeningen over hetgeen je 
hebt gevonden. 
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LES 11 EN 12: OPLOSSING BEDENKEN 

TIJDENS DE LES 

 
Tijdens deze les worden nieuwe werkgroepen samengesteld. Samen met jouw werkgroep 
leden stel je een advies op voor de overheid. Je schrijft een adviesrapport en presenteert dit 
tijdens de volgende lessen aan een jury. 
 
Dit zijn de stappen die je tijdens de les gaat doorlopen: 

1. Presenteer aan elkaar de oplossingen die jij hebt gevonden/geformuleerd. Geef 
hierbij nog geen commentaar op elkaar. 

2. Ga met elkaar in discussie over de oplossingen (denkstappen: werkblad 4). 
3. Kies de beste twee oplossingen uit en breng de consequenties in kaart. (werkblad 5) 
4. Formuleer een eindoplossing.  
5. Verdeel de taken voor het huiswerk. 

 

HUISWERK 

 

 Stel een adviesrapport op voor de overheid. 

 Maak een presentatie voor de jury. 

 Werk je dossier bij. 
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LES 13 EN 14: PRESENTATIES 

TIJDENS DE LES 

Tijdens de les presenteer je je oplossing aan een jury en bied je 
het rapport aan.  
 
Bij de beoordeling wordt er bij adviesrapport gelet op: 

 Inhoudsopgave 

 Inleiding 

 Is de probleemstelling helder? 

 Is de oplossing tot stand gekomen door het afwegen van 
verschillende belangen? 

 Is de oplossing duidelijk geformuleerd? 

 Is het duidelijk welke bronnen je hebt gebruikt? 
 

Bij de beoordeling wordt er bij de presentatie op de volgende punten gelet: 

 Is de opbouw helder? 

 Ben je verstaanbaar? 

 Ondersteunt de eventuele media de presentatie op de juiste manier? 

 Is de werkwijze helder geformuleerd? 

 Is het advies duidelijk? 
 

HUISWERK 

 

 Schrijf een reflectie over het project. 

 Maak je dossier af. 
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BIJLAGE 

WERKBLAD 1: HET PROBLEEM INDIVIDUEEL VERKENNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat is het probleem? Schrijf het probleem op in je eigen woorden. 

Let op: schrijf álle vragen op die je kan bedenken, ook de vragen waar je het antwoord misschien al op weet. 

Denk aan de vraagwoorden zoals wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe, waarom… 

 

 

 

 

Straks ga je een oplossing bedenken voor het probleem.  

Maar dan moet je eerst veel over het probleem weten.  

 

Op welke vragen heb je een antwoord nodig om het probleem op te lossen? 
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WERKBLAD 2 
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WERKBLAD 3 
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WERKBLAD 5: WAT ALS…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: 

Welke gevolgen heeft een ‘wat als…’ voor het proces en de verschillende actoren? 

 

Voorbeeld: 

Wat als we de zonnebrandcrème met nanotechnologie heel duur maken? 

 

 

1. Wat als…. 

 

Gevolg: 

2. Wat als…. 

 

Gevolg: 

2. Wat als…. 

 

Gevolg: 


