
1. Afval in de Natuur

Dit onderwerp gaat over de gevolgen van zwerfafval in de 

natuur. Veel afval is schadelijk voor planten en dieren.

Probeer in je folder/poster de volgende vragen te beantwoorden:

• Waarom is afval dat in de natuur terecht komt schadelijk voor planten en dieren?

• Kijk naar dit filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=kdk5IQL6aWc en beantwoord de   

   volgende vraag:  Wat is het meest voorkomende afval in de natuur? Noem er minstens drie.

• Hoe kunnen wij jongeren motiveren om deel te nemen aan opruimacties om de natuur een 

   handje te helpen?

Links om je op pad te helpen:

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/afval 

https://www.irado.nl/afvalsoorten



2. Afval & Recycling op School

Probeer in je folder/poster de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn de voordelen van het recyclen van afval? 

• Schrijf 2 ideeën op om je school te helpen meer aan recyclen te doen.

• Waar kan je bijna altijd zwerfafval vinden op school?

• Bedenk 2 ideeën om je klasgenoten te motiveren om minder afval achter te laten na de pauze.

Links om je op pad te helpen: 

https://www.youtube.com/watch?v=hSL-IPu4tqg 

www.irado.nl/afvalsoorten 

https://awkwardduckling.nl/2014/11/tips-afval-verminderen/



3. Afval Detective

Bij dit onderwerp ga je afvalfeiten op een rij te zetten. Dit doen 

we door te kijken naar de hoeveelheid afval die wij produceren in 

Nederland.

Probeer antwoord te geven in je folder op de volgende vragen:

• Wat doen wij met ons afval? Hoe wordt afval verwerkt in onze gemeente?

• Hoeveel afval wordt er, denk je, gerecycled?

• Wat recyclen wij op school en hoe zouden wij het kunnen uitbreiden?

• Wat is De Afvalvrije School?

Links om je op pad te helpen: 

https://www.irado.nl/files/2018044_Afvalscheidingswijzer_Vlaardingen_DEF_LR.pdf

https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/nieuws-achtergrond/2019/afvalvrije-school



4. Van Zwerfafval naar Plastic Soep

Dit onderwerp gaat over de gevolgen van plastic afval voor mens en milieu.

Het is belangrijk dat mensen leren bewust om te gaan met plastic.

Probeer in je folder de volgende vragen te beantwoorden:

• Kijk naar dit filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=2lbWs_FTS2A en  

   beantwoord de vraag: Wat is Plastic Soep en hoe is het ontstaan?

• Waarom is plastic in de natuur een probleem?

• Leg uit waarom het belangrijk is om plastic te recyclen?

• Van welke grondstof wordt plastic gemaakt?

Links om je op pad te helpen:

https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/dierenleed/



5. Shop Untill You Drop

Duurzame producten kosten wel vaak meer geld, maar gaan minder snel kapot 

en gaan langer mee. Dit is beter voor het milieu en uiteindelijk ook beter voor je 

portemonnee.

Probeer in je folder/poster de volgende vragen te beantwoorden:

• Hoe helpen wij het milieu door duurzame producten te gebruiken?

• Bekijk dit website: https://spreekbeurten.info/fair-trade.html en beantwoord de volgende 

   vraag: Wat is FairTrade?

• Waarom kopen mensen goedkope spullen die snel kapot gaan?

• Hoe kunnen wij mensen stimuleren om duurzame producten te kopen?

Links om je op pad te helpen:

https://spreekbeurten.info/fair-trade.html

https://oceansoleonline.com



6. Geld Verdienen met Afval
Kun je geld verdienen met afval? Ja, er zijn veel manieren om geld te verdienen

aan het recyclen van wat sommige mensen ‘afval’ noemen.

Probeer in je folder/poster aandacht te geven aan de volgende punten:

• Noem een paar voorbeelden hoe je geld kunt verdienen aan afval en/of spullen die je niet 

   meer wilt.

• Hoe zou een beloning ons zwerfafvalprobleem kunnen helpen?

• Bekijk de volgende animatie:  https://www.youtube.com/watch?v=ped4Dp_aKNQ 

  en beantwoord de volgende vraag: Wat is bedoeld met “Afval wordt grondstoffen”?

• Geef een paar voorbeelden van bedrijven die geld verdienen met afval.

Links om je op pad te helpen:

https://pietheinbouwkamp.nl/geld-verdienen-afval/   (filmpje erbij)

https://blog.greenuso.com/nl/hoe-verdien-je-geld-aan-recycling/ 



7. E-Waste
Dit onderwerp gaat over elektronisch afval. Elektronica speelt een grote rol in ons leven. Elektronica 

maakt onze levens gemakkelijker, maar kan schadelijk zijn voor ons milieu.  

Probeer in je folder/poster aandacht te geven aan de volgende punten:

• Wat is E-waste? Hoeveel elektronische apparaten zijn er in een gemiddeld 

   Nederlandse huishouden?

• Hoeveel kilo’s elektronisch afval produceert Nederland elk jaar?

• Hoe recycle je je kapotte/oude apparaten in jouw buurt?

• Wat is WEEE Man?

• Kijk naar de filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wQ_aEMdwPfM en beantwoord de volgende    

  vraag: Waarom is kapotte elektronische afval vanuit het west een probleem voor Afrika?

Links om je op pad te helpen:

https://www.youtube.com/watch?v=Psk19cdsOnU&t=1s

http://www.weeeman.org/html/impact/about.html

https://www.youtube.com/watch?v=bGXnQw9NkWc  (flimpje)


