Wegwijs in zwerfafvalonderwijs
Hoe betrek je scholen bij zwerfafval, maak je leerlingen bewust van het onderwerp én verander je hun gedrag?
‘Sluit aan bij de leefwereld van kinderen, help scholen bij het vinden van goede lessen en maak afspraken met de
school over toepassing’, zegt Ageeth Boos van Gemeente Schoon. ‘Er zijn talloze lespakketten, van speels tot
onderzoeksgericht. Op GroenGelinkt-menukaart.nl staan ze handig op één plek.’
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Waarom hebben jullie deze lespakketten
verzameld?
‘Er is veel lesmateriaal rond zwerfafval, maar
het aanbod is versnipperd. Hierdoor is het
voor scholen en gemeenten lastig hierin de
weg te vinden’, vertelt Ageeth Boos. ‘Wij
hebben geïnventariseerd wat er beschikbaar
is, vooral bij Natuur- en Milieueducatieorgani
saties (NME), uitgevers van lesmaterialen en
andere organisaties als Nederland Schoon en
IVN. Resultaat: ruim 100 lesmaterialen en 80
activiteiten. Een overzicht van deze materialen
staat op www.gemeenteschoon.nl en is te vin
den op www.groengelinkt-menukaart.nl. Goed
om te weten: veel lokale organisaties voor
natuur- en milieueducatie bieden deze lessen
ook aan, vaak in een lokale uitwerking. En de
NME-werkgroep zwerfafval beoordeelt de
materialen nu verder op inhoud en kwaliteit.’
Wat is GroenGelinkt precies?
‘GroenGelinkt is een database voor lesmate
rialen over zwerfafval. Scholen en gemeenten
kunnen hier lespakketten en ander educatie
materiaal zoeken op thema, doelgroep, regio
en kwaliteit. Handig is dat je kunt zien welke
waardering andere gebruikers van Groen
Gelinkt aan de lespakketten geven. Hoe
overdraagbaar is het materiaal bijvoorbeeld?
Kun je er meteen mee aan de slag? En is het
meerdere keren bruikbaar?’

Aan de slag met lesmateriaal?
Gemeente Schoon organiseerde in 2014 een
bijeenkomst over lesmateriaal rond zwerfafval.
Gemeenten discussieerden er over dit thema
en wisselden en ervaringen uit. Het verslag
hiervan en een inventarisatie van lesmateriaal
staan op www.gemeenteschoon.nl. Op de web
site vindt u daarnaast praktijkvoorbeelden van
samenwerking met scholen, ook van convenan
ten. Heeft u zelf lesmateriaal dat u wilt delen
met andere gemeenten? Mail het naar
ageeth.boos@rws.nl.

Het gaat om lesmateriaal voor
verschillende leeftijden?
‘Inderdaad. Basisschoolleerlingen benader
je anders dan pubers. Belangrijk is dat de
lessen aansluiten bij de leefwereld van kin
deren. Bewustwording van zwerfafval begint
op jonge leeftijd. In de laagste klassen is het
leren van normen en waarden belangrijk. Wat
dan is geleerd, blijft behouden. In sommige
lespakketten is zwerfafval niet meteen het
hoofdthema, maar speelt het wel een mooie
rol. “Pieter de Pier” is een veelgebruikt pakket,
over hoe wormen voedsel verteren. Dit leert
kinderen over de afbraak van natuurlijk afval

en het belang van afval scheiden. “Sarah’s
wereld” is een lespakket voor de bovenbouw,
over duurzaamheid, consumptiegedrag en
milieubelasting. Ook hierin speelt afval weer
een belangrijke rol.’
Hoe zit het met middelbare scholen?
‘Met docenten kan worden besproken of er
tijdens lessen als biologie, aardrijkskunde of
een projectweek ruimte is voor zwerfafval. Het
is belangrijk om goed te kijken naar het type
school en aan te sluiten bij het niveau van
onderwijs. Het is een pre als lesmateriaal past
binnen de vakken op school en de lesdoelen.
Hierbinnen is altijd behoefte aan nieuwe
praktijkvoorbeelden en -toepassingen. Ook
gastlessen zijn een vorm die vaak goed en
inspirerend werkt. In Deventer vind je daarvan
een mooi voorbeeld: hogeschoolstudenten ge
ven er les aan middelbare scholieren. Zo zijn
beide groepen er op hun niveau mee aan de
slag. Ook kan worden aangesloten bij actuele
thema’s zoals duurzaamheid of plastic soep.’
Welke les werkt hier bijvoorbeeld goed?
‘In goed lesmateriaal zit zowel een kenniscom
ponent als iets waarmee de leerlingen actief
aan de slag gaan. Geef ze zelf verantwoorde
lijkheid en houd het onderwerp dicht bij hun
beleving. Het pakket “Zwerfafval als uitglijder”
van IVN Gelderland doet het goed op middel
bare scholen. De inslag is serieus: leerlingen
moeten een echt zwerfafvalprobleem oplossen
dat de gemeente aan hen voorlegt. Het daagt
ze uit om onderzoek te doen en in de praktijk
te gaan kijken, het stimuleert ze om zelf vra
gen te formuleren en om creatief na te denken
over oplossingen. Hierdoor raken ze betrokken
en ontwikkelen ze het gevoel dat ze mede
verantwoordelijk zijn.’
Hoe kom je binnen bij scholen?
‘Direct contact is het meest effectief. Je kunt
natuurlijk gewoon bellen, maar meestal zijn er
wel collega’s bij de gemeente die goed con
tact hebben met een school. Daarnaast kun

je via overkoepelende organisaties meerdere
instellingen tegelijk proberen te bereiken. Voor
breed draagvlak is het slim om bij de eerste
gesprekken, naast de directeur en onder
bouwcoördinator, ook een uitvoerend docent
aan tafel te krijgen. Bedenk eerst goed wat je
wilt bereiken en wat je te bieden hebt. Verdiep
je vooraf in de belangen van de school, zoek
in het gesprek naar overeenkomsten en leg
afspraken vast.’
Hoe krijg je ze enthousiast?
‘Scholen hebben verschillende redenen om
aandacht te besteden aan zwerfafval. Het kan
aansluiten bij schooldoelen om kinderen be
wust te maken van hun omgeving. Vaak speelt
ook mee dat zwerfafvalonderwijs goed is voor
het imago van de school en klachten uit de
omgeving over vervuiling kan voorkomen.
Publiciteit in lokale media vinden ze eveneens
interessant. Let wel: ze zijn druk met het eigen
lesprogramma en het halen van de lesdoelen.
Er is weinig ruimte voor aanvullende activi
teiten. Wees tevreden met een eerste actie en
bouw de relatie uit. De grootste winst valt im
mers te behalen met een structurele aanpak.
Het is daarom slim om bij de eerste gesprek
ken met scholen in te zetten op meerjarige
samenwerking. We zien dat dit steeds vaker
gebeurt, bijvoorbeeld met convenanten.’
Op zoek naar lespakketten over afval? Kijk op
www.groengelinkt-menukaart.nl.
Meer weten?
Neem contact op met Ageeth Boos van
Gemeente Schoon: ageeth.boos@rws.nl.

