LEERPROGRAMMA AFVAL OP SCHOOL
In september 2017 is het tweejarig leerprogramma ‘Afval op School’ gestart. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie,
gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen voor primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en specifiek VMBO-scholen de mogelijkheid om samen
met gemeenten, lokale NME centra, netwerken, afvalverwerkende bedrijven en anderen
op zoek te gaan naar de voor hen beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om
het terugdringen van (zwerf)afval structureel te realiseren.
Waarom is gestart met ‘Afval op School’?
Zwerfafval vormt op land en in zee een groot probleem en de grondstoffen waar veel producten van
zijn gemaakt kunnen nog niet worden hergebruikt.
Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is van groot
belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van
mens en dier. Er is nog een hele weg te gaan naar
een circulaire economie, waarin geen afval meer
bestaat en grondstoffen niet meer worden uitgeput.
In de (nabije) toekomst liggen er dan ook grote uitdagingen, waar een nieuwe generatie het hoofd aan
moet bieden. Deze generatie zit nu op school. Om
hen goed toe te rusten is ‘Afval op School’ gestart.

‘Afval op School’: brede samenwerking voor
structureel effect
Om bovenstaande doelen te realiseren, willen we
met een grote groep scholen concreet aan de slag.
In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 werken
we, met onze partners, op tenminste 140 scholen
aan afvaleducatie en/of aan afvalscheiding en -preventie. Met de leerervaringen op deze scholen ontwikkelen we hulpmiddelen die alle PO- en VO-scholen in Nederland kunnen gebruiken. Denk daarbij
aan handleidingen, stappenplannen en checklists.
Deze hulpmiddelen worden breed gedeeld. Niet
alleen met het onderwijsveld, maar ook met 		
afvalinzamelaars, overheden en bedrijven. Er wordt
o.a. samengewerkt met Supporter van Schoon,
Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO),
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reiningsmanagement (NVRD) en Vereniging Afvalbedrijven
(VA). Samen helpen we elkaar verder!

Het project Afval op School is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage
vanuit het EFMZV fonds en de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM)

Afvalscheiding
belangrijk voor
leerlingen

Tijdens een afvalproject
bij het Da Vinci College
in Purmerend bleek dat
71% van de leerlingen
afvalscheiding belangrijk
vond en 91% bereid was
om hieraan mee te
werken.

Hoe kunnen scholen bijdragen?
We zijn op zoek naar scholen die:
•
Bezig zijn of aan de slag willen met
afvaleducatie of afvalscheiding.
•
Gewoonteontwikkeling bij leerlingen en
personeel willen waarbij afval scheiding en
– preventie de nieuw norm is.
•
Met begeleiding vanuit Afval op School willen
onderzoeken hoe afvalscheiding ingevoerd kan
worden op school.
•
Willen delen welk lesmateriaal zij
		
gebruiken en hoe dat bevalt.
•
Kunnen aangeven welke acties aanslaan bij
leerlingen.
Wat krijgt een school en hoeveel tijd kost het?
Vanuit het programma Afval op School krijgt een school begeleiding van een (lokale) begeleider om met
deze vragen aan de slag te gaan. Samen met de school zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande lesprogramma’s en activiteiten op school. De begeleider heeft een toolbox waar de school gebruik van
kan maken. Er is bijvoorbeeld een stappenplan als hulpmiddel bij de invoering van gescheiden afval. Aan
begin, midden en eind van het gehele traject vindt monitoring en evaluatie plaats. Uw school kan gastlessen aanvragen, deelnemen aan workshops, gebruik maken van bestaande producten (zoals lesmaterialen
maar ook een stappenplan om afvalscheiding op school voor elkaar te krijgen) enz.
Van uw school vragen wij een inzet van ca. 15 uur per schooljaar voor overleg met collega’s en begeleider, voor de monitoring en evaluatie en algehele organisatie op school. Hierin zijn niet meegerekend de
concrete activiteiten op school.
Bent u geïnteresseerd? Meld uw school aan!
Voor 140 scholen biedt het programma:
• Een (lokale) begeleider per school
• Gastlessen
• Workshop voor docenten over gedragsinterventies met
handleiding en checklist
• Producten ter ondersteuning van afvalscheiding
Aanmelden kan via het formulier op www.afvalopschool.nl
Meer informatie via info@afvalopschool.nl of 030-6358900
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