
Kennisoverzicht

Afval op school  

Steeds meer scholen willen aan de slag met afvalscheiding. “Jong geleerd is oud gedaan” 
is een veelgehoorde uitspraak. En eigenlijk is het ook heel logisch dat leerlingen op 
school hun afval scheiden op een zelfde manier als dat ze dat thuis doen. Ook zwerfafval 
rondom scholen krijgt steeds meer aandacht. Leerlingen gaan in de pauzes naar de 
supermarkt en op de zogenaamde snoeproutes blijft vaak een spoor van zwerfafval 
achter. Wat kun je als school, gemeente en afvalinzamelaar doen aan zwerf afval rondom 
een school? En waar begin je als je afvalscheiding op scholen wilt invoeren of verbete-
ren? In dit kennisoverzicht zetten we de belangrijkste kennis, inspiratie en hulpmiddelen 
op een rij.
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Deel 6

Afval op 
school

Aan de slag
Wil je als gemeente of afvalinzamelaar aan de slag met zwerfafval of 
afvalscheiding op scholen? Bekijk dan eerst deze checklist schone 
school om te zien hoe het onderwijs in elkaar zit en waar je moet 
beginnen. Vervolgens is het goed om bij afvalscheiding op scholen 
te kijken naar wat wel en niet kan binnen de wet- en regelgeving. 
Benieuwd welke lesmaterialen je kunt gebruiken? Bekijk dan de 
Keuzewijzer onderwijsaanbod afval en zwerfafval. 

Hulpmiddelen
 » Checklist voor gedragsverandering rond (zwerf)afval en educatie

 » Routeboek aanpak gedragsverandering

 » Online training Aanpak gedragsverandering 

 » Website aandeslagmetafval.nl

 » Stappenplan afvalscheiding op scholen

 » Afvalbakken voor afvalscheiding op scholen

 » Raadsbesluit gemeente Noordoostpolder

Inspiratie
 » De website van Rijkswaterstaat over educatie en zwerfafval

 » Voorbeeld schoolconvenant zwerfafval

 » Publicatie Plastic soep op de stoep

 » Onderzoeksrapport pilots en opschalingsmogelijkheden afvalvrije scholen

 » Evaluatie rapport schoon belonen

 » Websites van afvalinzamelaars, o.a. Mooi Schoon (Rova), CleanWise (Circulus Berkel)

 » Topproducten educatiemateriaal (zwerf)afval

http://www.rijkswaterstaat.nl
https://www.afvalopschool.nl/images/phocadownload/Checklist_Routeboek_Schone_School.pdf
https://www.afvalopschool.nl/images/phocadownload/Checklist_Routeboek_Schone_School.pdf
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/download_document/879
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/checklist-voor-gedragsverandering-rond-zwerfafval-voor-educatie?destination=/bibliotheek%3Fdoc%3D1003%26keywords%3Deducatie
https://www.afvalcirculair.nl/publish/pages/154945/routeboek_schone_school_definitief.pdf
https://youtu.be/Ooiw8rERYLE
https://www.aandeslagmetafval.nl/
https://www.afvalopschool.nl/images/Stappenplan_Stap_1-5.pdf
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/afvalbakken-voor-afvalscheiding-op-scholen?destination=/bibliotheek%3Fdoc%3D1160%26keywords%3Donderwijs
https://www.afvalopschool.nl/inspiratie/verhaal-basisscholen-als-huishoudens
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/zwerfafval/educatie-zwerfafval/
https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/voorbeeld-schoolconvenant-zwerfafval?destination=/bibliotheek%3Fdoc%3D510%26keywords%3Donderwijs
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/399459
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiMyrrspMXhAhXFsaQKHYTtAhsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.afvalcirculair.nl%2Fpublish%2Fpages%2F117732%2Fopschalingsmogelijkheden_afvalvrije_scholen.pdf&usg=AOvVaw0bEEuVTk8pOctFC7_7Y2Ya
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/28/rapport-resultaten-schoon-belonen/rapport-resultaten-schoon-belonen.pdf
https://www.mooi-schoon.nl/
https://www.circulus-berkel.nl/onze-diensten/bedrijven-en-onderwijs/cleanwise/
https://vangbuitenshuis.nl/publish/pages/156198/topproducten_educatiemateriaal_zwerfafval_03_2_1.pdf

