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MILIEU, HERGEBRUIK EN DUURZAAMHEID
Deel: 1-2-3-4

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken

 Naam:
Klas:
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal elf praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. Je bent de hele periode bezig met deze cursus, verdeeld 

over de lessen Keuzevak, ICT, Techniek en D&P algemeen. Voor elk 

vak is er een eigen cursusboekje. 

 

In dit deel staan de drie praktijkopdrachten die je doet bij het 

keuzevak. In de tabel vul je in hoe lang je denkt bezig te zijn met een 

onderdeel. Dit doe je in overleg met je docent. Soms ben je wat 

sneller en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond 

kruis je dit af. 

 
Onderdeel klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding 

Praktijkopdrachten 

P1 Keurmerkensafari X X   

P2 Collage  X X   

P3 Upcyclelamp X X   

Theorie 

Introductie - Afval X X   

Introductie - Verwerking X X   

Duurzaam consumeren - Theorie X X   

Afval - kennismaken met afval X X   

Afval - Ladder van Lansink X X   

Afval - Containers en inzamelmiddelen X X   

Recycling - Hergebruik en recycling X X   

Evaluatie 

Checklist X X   

LOB 

Competentie 3 X X   

Competentie 7 X X   

Opdracht X X   
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INTRODUCTIE 

AFVAL 

 

Afval, wat is dat? Met afval wordt bedoeld de verschillende stoffen, materialen, 

producten en voedselresten die de gebruiker niet meer wil hebben. 

 

Bijvoorbeeld: als jij je slaapkamer verft, dan zit jouw verfkwast onder 

de verf. De kwast kun je schoon krijgen door ze in terpentine te laten 

zitten. Terpentine is een voorbeeld van afval(vloei)stof. 

 

Als er een verbouwing heeft plaatsgevonden in de vorm van een 

uitbouw maken of als een dakkapel aanbouwen dan blijven vaak 

materialen over in de vorm van restanten isolatieplaat, losse 

brokstukken, dakplaten, hout en dergelijke. Maar ook oude 

computers, mobiele telefoons, tv’s en dergelijke voeren we af als 

afval. 

 

Als je over straat loopt kom je ook alle soorten vuil tegen. Gebruikte 

mondkapjes, lege drankblikjes, gebruikte petflessen, 

koekverpakkingen etc. zie je overal rondzwerven. Dit afval wordt 

zwerfafval genoemd. Soms wordt het bewust weggegooid. Maar het 

kan ook door nalatigheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als een plastic 

zak door veel wind toch uit je fietstas is gewaaid. 

 

Maar ook natuurgeweld kan zorgen voor het ontstaan van 

zwerfafval. Na een flinke storm kom je het vuil uit een omgeblazen 

vuilcontainer op de meest gekke plekken tegen. 

 
Overvolle containers op straat. Wat gebeurt 

er als het gaat waaien? 
 

  

Vraag 

 
Zwerfafval is een groeiend probleem 

1  Schrijf in je eigen woorden op wat afval is.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Vraag 

 2  Welke (vloei)stof, materiaal of product gooi jij regelmatig bij 

het afval? 
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Keurmerken Er zijn onafhankelijke organisaties die producten beoordelen op 

duurzaamheid. Er wordt dan nauwkeurig onderzocht hoe die 

producten worden geteeld, gemaakt of geproduceerd. Een keurmerk 

laat in één oogopslag zien of een product is goedgekeurd.  

 

Bij een keurmerk wordt gekeken hoe goed het product is voor het 

milieu, het dierenwelzijn en voor mens & werk. Krijgen de boeren 

een eerlijke prijs voor hun producten bijvoorbeeld? En verdienen de 

naaisters van jouw kleding wel voldoende voor het werk dat ze 

doen? Elk bedrijf kan een keurmerk aanvragen. Bij goede 

keurmerken is de controle streng en zijn de eisen hoog en duidelijk. 

Op die manier helpen keurmerken de consumenten om duurzame 

keuzes te maken.  

 

Keurmerken zien we veel terug bij producten in de supermarkt. Je 

kunt ook keurmerken vinden op bijvoorbeeld hout. Dit is het FSC-

keurmerk. FSC-keurmerk geeft aan dat het hout is geteeld op een 

duurzame manier, in goed beheerde bossen.  

 

Er zijn ook keurmerken voor kleding en sommige keurmerken zie je 

op meerdere soorten producten. Bijvoorbeeld het Fairtrade 

keurmerk. Dat kom je tegen op voeding maar ook op kleding. 

 

Hieronder zie je tien verschillende keurmerken voor voeding. Als je 

boodschappen gaat doen, kun je deze keurmerken tegenkomen op 

de verpakking van allerlei soorten eten en drinken. In de volgende 

praktijkopdracht ga je aan de slag met deze keurmerken. 

 

 
Welk keurmerk zal er staan op de koffie die 

Anko drinkt? 
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P2 COLLAGE 

 

Opdracht 2 Voor deze opdracht ga je een fotocollage maken. De collage gaat 

over het afval op IJburg. Je gaat foto's maken van de verschillende 

initiatieven op IJburg die er zijn om IJburg schoon te houden en mee 

te werken aan de circulaire economie. 

 

Je gaat ook foto's maken van verbeterpunten die je ziet. Dat zijn 

dingen die je onderweg tegenkomt en die nog niet voldoen aan de 

kringloopeconomie. 

 

De volgende onderwerpen moeten in je collage komen: 

• Uitwerking van wat te doen tegen de plastic soep in IJburg. 

• Buurtinitiatieven om IJburg schoon te krijgen. 

• Binnen de school en op het schoolplein: wat zien we niet en zou 

er wel moeten komen? 

 

Je gaat de foto's individueel verwerken tot een collage. Deze 

afvalcollage ga je gebruiken bij de opdracht waarin je een advies aan 

Anko gaat schrijven.  

 

De collage lever je digitaal in via Google Classroom. 

 

Welke soorten afval heb je allemaal gezien op IJburg? Maak in Word 

een overzicht van het afval dat je bent tegengekomen. Dat doe je 

door een tabel te maken met de soorten afval die er zijn en erachter 

te zetten hoe vaak je het hebt gezien tijdens je foto-safari. 

De soorten afval zijn: bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, glas, folie, 

groenafval, hout, papier en karton, vertrouwelijke spullen, chemisch 

afval, elektrisch en elektronisch afval en restafval zoals plastic, 

mondkapjes, verpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgom, etc. 

 

 
Maak het hoofdstuk Kennismaken met afval 

 

 
Voorbeeld van een collage 
 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• wandelschoenen 

• je telefoon of iPad om foto's te maken  

• software om een collage mee te maken. Je werkt in lagen. 

 

 

 

Afval etende Zuiderzee vis van IJburg Onze wijk IJburg aan de oude Zuiderzee heeft veel last van 

zwerfafval dat makkelijk het water inwaait. Daarom willen we een 

iconische vis bouwen, die op land en water in de wijk te zien zal zijn 

en zwerfafval gaat verzamelen. 

 

De Zuiderzee-Vis van IJburg wordt een opvallend positief symbool 

met een duidelijke boodschap: geen afval op straat! 

 

Wil je vriend, fan of sponsor van de unieke Zuiderzee-Vis van IJburg 

worden? Kijk dan op voorjebuurt.nl/afvaletendevis voor meer 

informatie en steun ons project.  

 

 
 

Zuiderzee vis 
 

https://voorjebuurt.nl/afvaletendevis
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LADDER VAN LANSINK 

 

Ladder van Lansink Eerder las je in de theorie dat we met elkaar steeds meer afval 

produceren. Meneer Lansink vond dat we verstandig met dat afval 

moesten omgaan. Hij was lid van de Tweede Kamer van 1977 tot 

1998. Hij heeft een standaard voor afvalbeheer ontwikkeld. Die 

standaard heet de Ladder van Lansink en hij gaat over de 

afvalhiërarchie. 

 

Wat is een standaard? Het is een document waarin allerlei afspraken 

en maten over afval staan. Alle partijen die de standaard gebruiken 

moeten zich aan deze afspraken en maten houden. Het document 

geldt dus niet alleen voor de burgers en de afvalverwerkers, maar 

ook voor de overheid.  

 

In de ladder van Lansink kun je zien hoe we met ons afval moeten 

omgaan en welke stappen je het eerst moet nemen. Het idee van de 

ladder is dat je altijd moet proberen om de ladder te beklimmen. 

Hoe hoger op de ladder is hoe hoger in de afvalhiërarchie. Hoe 

hoger, hoe beter. Hieronder kun je leren wat elke stap betekent. 

 

A  Preventie 

 
Ladder van Lansink 
 

 
Fietsen levert minder afval op dan autorijden 
 

Helemaal bovenaan staat preventie. Dat betekent voorkomen. Als 

eerste wil je voorkomen dat er afval ontstaat. Je kunt op veel manier 

het ontstaan van afval voorkomen. Kijk maar eens naar het volgende 

voorbeeld over het vervoer met de auto of per fiets. 

 

Als je je fiets vaak gebruikt, krijg je afval. Nadat een tijd moet je de 

ketting, de tandwielen en misschien ook wel de banden vervangen.  

Als je een auto gebruikt, heb je na een servicebeurt veel meer 

(chemisch) afval. De motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en 

versleten banden zijn allemaal afval geworden. En er moeten 

misschien ook onderdelen vervangen worden, zoals oliefilters, 

brandstoffilters, interieurfilters en ga zo nog maar even door. Nog 

meer afval.  

 

Dus door meer te fietsen en minder auto te rijden beklim je de 

ladder van Lansink. Je voorkomt dat er afval ontstaat. Ook Anko is 

dus goed bezig als hij zijn bakfiets gebruikt voor het ophalen van het 

vuil in de wijk. Hij voorkomt heel veel afval. Hij doet echt aan 

preventie. 

 

 
Wegwerpmondkapje op het strand 
 

Je kunt ook op een andere manier preventief bezig zijn. Dat doe je 

door producten te gebruiken die minder milieubelastend zijn. Eerder 

in het boekje heb je gelezen over de afbraaktijden van zwerfafval. 

Door producten te gebruiken die sneller afbreken kun je de belasting 

op het milieu enorm verkleinen. Gebruik bijvoorbeeld herbruikbare 

mondkapjes van stof, in plaats van de wegwerpmondkapjes. 
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P3 UPCYCLE LAMP 

 

Opdracht 3 Je gaat een werkende lamp maken met hergebruikte spullen. Van 

school krijg je een fitting, twee meter snoer en een stekker. De rest 

komt uit afvalmaterialen/materialen die niet meer gebruikt worden 

die je van thuis meeneemt: 

 

Voorbeelden zijn:  

• oud speelgoed 

• lege verpakkingen 

• potten en flessen 

• papier, karton, oud hout of blikjes 

• stof en plastic 

• alles wat herbruikbaar is 

 

Maak een lamp met materialen die je zelf meeneemt, oud materiaal 

dat nieuw gebruikt kan worden. Het elektrische gedeelte: fitting, 

snoer en stekker, krijg je van school. Verder worden met 

uitzondering van bevestigingsmaterialen (lijm, spijkers, schroeven en 

dergelijke) GEEN materialen van school gebruikt! 

Dit gedeelte zal bij de beoordeling heel zwaar meetellen! 

 

 
Upcycle draaizeeflamp 
 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• lampfitting (krijg je van school) 

• twee meter snoer (krijg je van school) 

• stekker (krijg je van school) 

• gebruikte materialen die je kunt gebruiken bij jouw ontwerp 

• gereedschap 

 

Optioneel gebruik je: 

• lijm 

• lijmtang 

• touw 

• spijkers 

• schroeven 

 

 
Upcycle lamp van een blikje en wat hout 
 

 

Voorbereiden Stap 1 Wat ga je maken 

Voordat je een lamp gaat produceren (maken) moet je eerst weten 

wat je wilt maken 

• Zet je ideeën op papier. Maak een woordweb en schrijf daarin 

wat je wilt en kunt gebruiken. 

• Bedenk welke materialen je kunt gebruiken. 

• Bedenk wat je met deze materialen kunt maken en maak 

hiervan minimaal vier schetsen. 

• Uit al die schetsen kies je het beste idee. 

 

Stap 2 Wat heb je nodig 

Maak een lijst met materialen die jij nodig hebt om jouw lamp te 

kunnen gaan maken. 
 

Hoe gaat jouw lamp eruitzien? 
 


