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Hoe kun je
thuis beter
afval scheiden?
Het meeste afval komt van dingen om iets te verpakken.
Verpakkingsmateriaal wordt gemaakt om weg te gooien.
Best wel raar. Want om plastic te maken, moet je dure olie
uit de grond halen. Om papier te maken, kappen we bomen.
En dan gooi je het gewoon weg!
Kan dat niet anders?

Je doet onderzoek naar wat voor afval jullie produceren, hoe je dat
kunt scheiden, hoe het daarna gerecycled wordt. En hoe je afval
kunt beperken.
Deze opdracht doe je zelf thuis. Je kunt natuurlijk samenwerken
met je groepsgenoten. Online of in het echt.
Veel plezier!
Het MEC Team
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Zelf afval scheiden
Wat ga je leren?

In deze opdracht onderzoek je waar afval
vandaan komt en hoe je het kunt scheiden
met hulp van techniek.

• Je weet dat afval vaak eerst gebruikt is als

materiaal om o.a. voedsel en drinken te
verpakken.
• Je ontdekt dat afval van heel veel
verschillende materialen gemaakt kan zijn.
• Je kunt vertellen hoe je in jouw gemeente zelf
afval kunt scheiden.
• Je kunt manieren noemen om verpakkingsafval
te beperken.

Je werkt in een groepje samen met andere
leerlingen. De leerkracht of jij zelf neemt het
initiatief.
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Afval is vaak verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal
wordt overal van gemaakt. Van papier, van plastic,
van blik, van aluminium en van glas. Het maken van
verpakkingsmateriaal kost steeds veel energie en
grondstoffen. Om het goed te recyclen, moet je
alle materialen van elkaar scheiden.
Dat doe je voor een deel thuis in verschillende
bakken. In deel 1 van het onderzoek, ontdek
je wat je op een dag weggooit en hoe je dat
kunt scheiden.
Afval scheiden is makkelijker gezegd dan
gedaan. Je hebt bijvoorbeeld wel 10 soorten
plastic. Ze zien er vaak hetzelfde uit. Hoe kun
je afval scheiden door techniek te gebruiken?
Dat ga je doen in deel 2. Hoe haal je ijzer op
een makkelijke manier uit het afval? Dat doen
ze door techniek in een fabriek. Alle stapjes die
nodig zijn om afval te scheiden, heet samen een
productielijn.
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het thuis?
Wat voor afval
maak je op een dag
Verzamel al het afval dat je op een dag
als gezin maakt. Was dat af. Leg dat op
een oude krant of een plastic zeil.
Leg het afval in groepen bij
elkaar. Welke materialen
(plastic, glas, aluminium,
etc.) herken je op het eerste
gezicht. Schrijf dat erbij.
Maak een foto of filmpje van
de verzameling.
Je kunt vertellen waar dat
afval allemaal vandaan komt.
En waarom je het in deze
groepen hebt verdeeld.

groepsgenoten:
Deel metveje
rzameling afval.
• Foto of filmpje
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in jouw gemeente?
Kijk op de website www.mijnafvalwijzer.nl
en voer je adresgegevens in. Je leest wat je
in jouw gemeente apart kunt inzamelen.

Beantwoord de
volgende vragen

Bekijk de website. Probeer de volgende vragen
te beantwoorden:

1.

cheiden aanbieden? Noem er vijf.

Welke soorten afval kunnen jullie ges

2. Waar staat de dichtstbijzijnde glascontainer?
3. Bij welk soort afval doe je theezakjes? Waarom?
4. Waar is de dichtstbijzijnde Milieustraat?
5. Wat breng je naar de Milieustraat?
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Woon je in een eengezinshuis, dan
heb je vaak containers om je afval
gescheiden in te doen. Woon je in een
flat, dan staan er vaak (ondergrondse)
containers in de buurt. Maak foto’s van
containers en afvalbakken waar je je
afval in scheidt. Je mag ook een filmpje
maken als jij jullie afval scheidt bij jullie
thuis of in de buurt.

Afval beperken

Je ziet hoeveel afval jullie maken op een
dag. Hoe zou je afval kunnen beperken?
Welke verpakkingen waren eigenlijk niet
nodig? Hoe zou je dat anders kunnen
doen? In dit filmpje zie je hoe een
moeder dat doet:
https://www.youtube.com/
watch?v=9Ss5_Qi-1f4
Laat dat zien in een filmpje. Laat een
huisgenoot een filmpje maken.

oten:
Deel mets ovjeer groepsgen
Foto’s of filmpje
lie
t voor soort afval van jul
• De hoeveelheid en wa
gezin in een dag.
kunnen scheiden.
• Over hoe jullie je afval
dan?
kunt beperken en hoe
• Over wat voor afval je
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In het begin van de opdracht, stond wat je ging leren.
Denk nog even na over wat je echt hebt geleerd.
Zet daar de letter V voor.
• Je weet dat afval vaak eerst gebruikt is als materiaal
om o.a. voedsel en drinken te verpakken.

• Je ontdekt dat afval van heel veel verschillende
materialen gemaakt kan zijn.

• Je kunt vertellen hoe je in jouw gemeente
zelf afval kunt scheiden.

• Je kunt manieren noemen om

verpakkingsafval te beperken.

Doorkijkje
naar deel 2
In deel 2 ga je ontdekken hoe het afval verder wordt
verwerkt. Soms zamelen gemeenten plastic afval
apart in, vaak heet dat PMD, Plastic, Metaal en Drank
verpakkingen. In veel gemeenten stapt men hiervan af,
omdat plastic en metaal ook in de fabriek uit het afval
gehaald kunnen worden.

Je doet zelf proefjes om uit te vinden:
• Dat er verschillende soorten plastic bestaan
• Dat je materialen door middel van techniek
van elkaar kunt scheiden

• Wat een productielijn is en waar die voor
gebruikt wordt.
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