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Gratis workshop met Prezi, proefjes en een leuke herinnering!

Introductie
Bij URENCO in Almelo maken we ‘brandstof’ voor 
kerncentrales: splijtstof. Dit doen we door uranium te  
verrijken met ultracentrifuges. Op deze manier produce-
ren we ook stabiele (niet radioactieve) isotopen voor de 
nucleaire geneeskunde en voor verschillende industriële 
en onderzoekstoepassingen.

URENCO is een hightech bedrijf. We vinden techniek 
belangrijk, maar ook leuk en interessant. Dat willen we 
graag delen met onze omgeving. We ondersteunen 
daarom vele regionale onderwijsinitiatieven voor 
scholieren van verschillende leeftijden en niveaus.  
Voor leerlingen van groep 7 of 8 van de basisschool 
hebben we een Techniek Workshop ontwikkeld. 

Wat houdt de 
Techniek Workshop in?
De workshop vindt plaats op school en wordt ge-
geven door een gastdocent die daarvoor speciaal is  
aangesteld. Het workshopprogramma duurt ca. 2,5 uur. 
Er zijn voor de school geen kosten aan verbonden. We 
bieden de workshop aan in Overijssel en Noord-Oost 
Gelderland.

De workshop begint met een Prezi over URENCO en een 
algemene uitleg wat er tijdens de workshop gaat ge-
beuren. De leerlingen worden in groepjes ingedeeld en 
leren door middel van verschillende proefjes hoe je 
stoffen kunt scheiden, bijvoorbeeld door:
• magnetisme
• statische elektriciteit
• elektrolyse
• centrifugeren.

De kinderen doen de proefjes met materialen die geheel 
verzorgd worden door URENCO. Zij krijgen duidelijke 
instructies hoe ze de proeven uit moeten voeren en 
krijgen een schort uitgereikt om te voorkomen dat de 
kleding vies wordt. 

De gastdocent houdt toezicht tijdens de workshop, 
samen met de leerkracht van de klas. De proefjes 
worden aan het eind van de workshop nog klassikaal 
besproken. Tot slot krijgen de leerlingen informatie over 
URENCO mee naar huis, zodat ze thuis kunnen laten 
zien wat ze tijdens de workshop hebben gedaan. 

Onze techniekambassadeur 
Richie
We maken gebruik van Richie, een speciaal ontwik-
keld poppetje om de lesstof aantrekkelijk te maken 
voor de leerlingen. Richie heeft een eigen website. 
Daarop staan (Nederlandstalige) quizzen, spelletjes en 
ander aanvullend materiaal: www.learnwithrichie.com 

URENCO Nederland is onderdeel van de inter-
nationale URENCO Groep met vestigingen in 
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk  
en de Verenigde Staten. Op al onze vestigingen 
speelt techniekambassadeur Richie een rol. 

Meer weten?
Heb je interesse in de URENCO Techniek Workshop 
voor groep 7 of 8? Stuur een berichtje naar
onderstaand e-mailadres voor meer informatie.
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