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1.
1.1

Inleiding
ACHTERGROND
Op 1 januari 2010 is het Focusprogramma Zwerfafval van start gegaan. Dit ambitieuze
actieprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en VNO-NCW en bestaat uit
twee onderdelen: Gemeente Schoon en Nederland Schoon. Het onderdeel Gemeente
Schoon wordt door Agentschap NL uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging voor
afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en Nederland Schoon door de Stichting
Nederland Schoon.
Dit thematraject, waarbij gemeenten en intermediairen worden ondersteund bij het
uitvoeren van een effectieve aanpak van zwerfafval, valt onder het onderdeel Gemeente
Schoon. Thematrajecten hebben als doel om gemeenten kennis en ervaring op te laten
doen met een specifiek aspect van zwerfafvalbestrijding. Te denken valt aan monitoring,
reiniging, communicatie, handhaving en participatie. Public Result heeft vanaf het najaar
2012 de gemeente Wijk bij Duurstede ondersteund in het thematraject participatie. Dit
traject richt zich op burgerparticipatie en dient gemeenten te helpen (nieuwe) kennis over
bepaalde thema’s eigen te maken en in de praktijk toe te passen.

1.2

AANLEIDING EN DOELSTELLING TRAJECT WIJK BIJ DUURSTEDE
In september 2012 heeft een intakegesprek met de
gemeente Wijk bij Duurstede plaatsgevonden met
de heer A. Tomson (hoofd Wijkbeheer) en de heer
H. van Spelde (medewerker buitendienst). Tijdens
het gesprek werd duidelijk dat in de wijk De Heul
sprake was van zwerfafval als gevolg van twee
snoeproutes, die lopen tussen het Revius Lyceum
en de Jumbo supermarkten aan de
Langbroekseweg en de Madelinushof. Daarnaast
zou ook binnen de school sprake zijn van een
afvalprobleem.
Dit was de aanleiding voor de gemeente zich in te
schrijven voor een participatietraject met als doel:
Zwerfafval nabij de Jumbo Langbroekseweg
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Het actief betrekken van de leerlingen van het Revius Lyceum bij het opruimen en
voorkomen van zwerfafval in en rond de school, met als achterliggend doel te komen tot
een gedragsverandering waardoor zij ook in de toekomst geen of minder zwerfafval
veroorzaken.
In overleg met de gemeente zijn bij de concrete aanpak drie uitgangspunten
geformuleerd:
1. Begin klein: het participatietraject voor de snoeproutes wordt kleinschalig opgezet en
kan bij gebleken succes worden verbreed tot andere wijken of andersoortige
participatietrajecten.
2. Kies voor een uitvoeringsgerichte aanpak: er zal relatief weinig tijd worden gestoken
in het ontwikkelen van een theoretisch kader en een beleidsmatige aanpak. Daarmee
is veel tijd beschikbaar voor het uitvoeren van het participatietraject.
3. Laat de leerlingen niet alleen het project uitvoeren, maar ook zelf bedenken.
Vanzelfsprekend ondersteunen Public Result, het Revius Lyceum en de gemeente
hen daarbij.
1.3

WERKPROCES
De drie uitgangspunten zijn verenigd in het werkproces dat is gevolgd tijdens het
participatietraject. Na het startoverleg met de gemeente is een plan van aanpak
opgesteld en kort daarna is contact gelegd met de leerlingenraad van het Revius
Lyceum.
De Leerlingenraad van het Revius heeft met de
begeleidende docenten (dhr. Korff de Gidts en Mw.
Moorthaemer), een solide basis gevormd voor de
aanpak. De leden van de raad droegen de problemen,
maar met name ook de praktische oplossingen rond
zwerfafval aan. In afstemming met de begeleidende
docenten en de gemeente heeft Public Result hieruit de
meest kansrijke en haalbare oplossingen en ideeën
geselecteerd, nader uitgewerkt en gepresenteerd. Om
draagvlak en mogelijkheden te verkennen zijn
verschillende gasten uitgenodigd tijdens de
bijeenkomsten van de leerlingenraad en is een aantal
afzonderlijke gesprekken gevoerd. Gasten en
respondenten waren de directrice en de

Bijeenkomst van de leerlingenraad
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locatiebeheerder van het Revius Lyceum, de wijkagent, bedrijfsleider van de Jumbo,
vertegenwoordiger van Tomra inzamelmachines en Stichting Binding (welzijn).
Voorts heeft Public Result (Jaap Meijs) verslaglegging gedaan van deze bijeenkomsten
en uiteraard input geleverd middels presentaties, bureau-onderzoek en uitwerking van de
plannen in inhoud en proces, gegeven de door de respondenten geschetste
mogelijkheden.
1.4

LEESWIJZER
Voorliggend rapport is het eindrapport van het thematraject participatie zoals in Wijk bij
Duurstede is uitgevoerd1. De rapportage is enerzijds een procesomschrijving en
verantwoording richting Gemeente Schoon (hoofdstuk 2). Anderzijds biedt het leerpunten
en cruciale succesfactoren die naar voren zijn gekomen in het traject en voorstellen om
het participatietraject een vervolg te geven (hoofdstuk 3).

1 Het gaat hier om het project met het Revius Lyceum. Voor de overige beschikbare tijd is door Public Result nog
inzet geleverd om de aanpak van het hondenpoep-probleem in de gemeente te verbeteren.
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2.

Verloop traject
In dit hoofdstuk worden de in het traject ondernomen stappen kort doorlopen, om
resultaat, succesfactoren en leerpunten te kunnen extraheren in het juiste perspectief te
plaatsen.

2.1

ONDERNOMEN STAPPEN
Start traject en planning
Aan de hand van het intakegesprek bij de gemeente en de eerste bijgewoonde
vergadering van de leerlingenraad, is een plan van aanpak opgesteld, waarin op
hoofdlijnen de volgende stappen en planning werden voorgesteld:
Wat

Wanneer

1

Bespreken plan van aanpak met gemeente

1e helft oktober

2

Polsen belangstelling bij Revius lyceum, bijwonen

Medio oktober

leerlingenraad
3

Tweede leerlingenraad: start uitwerking plannen / ideeën

Begin november

4

Uitwerken plannen / ideeën met leerlingen

December

5

Lespakket Trash of andere introductiecursus leerlingen

Januari

6

Uitvoeren opdrachten

Januari-Maart

7

Landelijke opschoondag

Medio maart

8

Evaluatie project samen met leerlingen, school, gemeente en

Eind maart/begin april

winkeliers

Stap 1 t/m 4 van het proces zijn volgens planning verlopen.
Eerste bijeenkomst leerlingenraad
De eerste bijeenkomst van de leerlingenraad die is bijgewoond vond plaats op 22 oktober
2012.
 Daarin werd duidelijk dat de leerlingenraad het zwerfafvalprobleem erkent: zij zien dat
er rommel ligt tussen met name de Jumbo op de Langbroekseweg en de school, maar
hebben er zelf geen last van. Het afval wordt met name verspreid tijdens de pauzes.
Het bleek dat wanneer de leerlingen in de tussenuren de Jumbo bezoeken, er
opvallend meer in de (overigens beperkt aanwezige) vuilnisbakken wordt gegooid.
Binnen de school werd ook niet altijd evengoed opgeruimd. Een ludieke ‘big brother’
actie is uitgevoerd, waarbij een docent met een megafoon op een verborgen plek
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stond en leerlingen aansprak wanneer zij iets op de grond gooiden. Dit heeft het
probleem voor even vrijwel verholpen, maar daarna is het weer erger geworden.
 Oorspronkelijk werd door de gemeente en Public Result op basis van eerdere
ervaringen voorgesteld maatschappelijke stages te starten m.b.t. het thema
zwerfafval. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat dat op het Revius een sterk
afgebakend traject is waar geen plek is voor nieuwe stages op de korte termijn.
Bovendien is onduidelijk wat de toekomst is van de (verplichte) maatschappelijke
stages.
 De creatieve en pro-actieve bijdrage van de leerlingen werd tijdens deze eerste
bijeenkomst al snel duidelijk. Zij droegen verscheidene ideeën aan om het door hen
geschetste probleem aan te pakken:
o Het plaatsen van extra prullenbakken op de route langs de Langbroekseweg.
Evt. middels een wedstrijd door leerlingen zelf ontworpen prullenbakken (bv.
gepimpte oude olievaten), een ondergrondse containter of een blikvanger.
o Er is op dit moment geen winkel in de kantine: het bestuur van het Revius
heeft als regel dat als de school wordt schoongehouden de leerlingen een
kantine krijgen als beloning. Aan het begin hielp deze belofte tegen het afval,
maar uiteindelijk duurde het voor de leerlingen te lang. De mening overheerst
dat de kantine er nooit zal komen. Het idee is wel dat als artikelen in de
school gekocht kunnen worden, leerlingen niet meer naar de Jumbo hoeven.
In het kader van deze aanpak zou een onderzoek kunnen plaatsvinden naar
wat de leerlingen in de winkel kopen. Dit kan vervolgens in de schoolkantine
verkocht worden.
o Het idee om als middelbare scholier les te gaan geven op de basisschool is
goed ontvangen; leuk is dan ook les te geven op verschillende scholen in de
gemeente.
o Het sectorwerkstuk van de VMBO-leerlingen kan een rol spelen.
o Een gastles over de plastic soep om bewustwording van het probleem te
vergroten.
o Er is contact met Tomra, die machines leveren om afval in weg te gooien
zoals blikjes, flesjes en kartonnetjes. Daarbij is het mogelijk bonnetjes uit te
keren die als loterij, goede doelendonatie of tegoedbon kunnen worden
besteed, of bij inlevering van een X-aantal artikelen de kantine openen.
 Naar aanleiding van deze bijeenkomst is Public Result gestart met het concreet
uitwerken van drie ideeën: de aanpak van de snoeproutes in brede zin; het lesgeven
op basisscholen en het openen van een winkeltje in de kantine.
Tweede bijeenkomst: uitgewerkte ideeën
Voor de tweede bijeenkomst, eind november 2012, zijn bovenstaande drie ideeën
uitgewerkt in korte stapsgewijze opdrachten en voorgelegd aan de leerlingen(raad). Er
kwamen verschillende reacties en aanvullingen op de opdrachten:
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 De aanpak van de snoeproute zal op korte termijn vorm moeten krijgen, bv. door het
plaatsen van prullenbakken. De locatiebeheerder van het Revius gaf aan dat
wederom bewoners hebben geklaagd over de rommel op de snoeproute. Idee is ook
de twee Jumbowinkels erbij te betrekken, die volgens een betrokken docent blij zijn
met de leerlingen: niet alleen door de extra omzet maar ook omdat zij zich goed
gedragen in de winkel. De ondernemer wil graag meedenken over de aanpak en is
uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst.
 De gemeente heeft in deze bijeenkomst het jawoord gegeven voor het plaatsen van
prullenbakken, rekening houdend met de ideeën van de leerlingen voor wat betreft het
type prullenbakken en de plaatsing.
 Het lesgeven op basisscholen wordt meer als een lange termijnactie gezien maar nog
wel steeds als een goed idee ervaren: doordat kinderen op basisscholen zich bewust
worden van het probleem, verandert hopelijk hun gedrag zodat er in de toekomst
minder zwerfafval is. Om het toch wat sneller effect te laten hebben, is het ook
mogelijk dat de bovenbouw van het Revius lesgeeft aan de onderbouw van Revius.
Wel moet er dan goed worden gekeken hoe het traject wordt ingericht: het is
waarschijnlijk niet mogelijk alle leerlingen uit een klas een presentatie te laten geven.
 Het idee van de kantine in de school is tijdens deze bijeenkomst precair gebleken.
Daarom is destijds besloten te focussen op de andere twee projecten.
Derde bijeenkomst leerlingenraad: werkochtend
De leerlingenraad van het Revius komt in principe tweewekelijks op woensdag bij elkaar.
Vier keer per jaar wordt er een woensdagochtend uitgetrokken voor een werkochtend. 10
december stond o.a. zwerfafval op het programma.

 Diverse gasten waren voor deze werkochtend uitgenodigd om te praten over
zwerfafval en hoe het probleem van de snoeproute opgelost kan worden. Het ging om
de genodigden:
o De bedrijfsleiders van de twee nabijgelegen Jumbo’s. Helaas is de
bedrijfsleider van de Jumbo Madelinushof niet op de uitnodiging in gegaan
en heeft de andere bedrijfsleider vanwege de decemberdrukte op het laatste
moment afgezegd.
o Anton Tomson en wijkbeheerder Harry van Spelde van de gemeente Wijk bij
Duurstede.
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o

De wijkagent Louis Warmerdam, die een rol heeft als het gaat om
handhaving.
o Locatiebeheerder en concierges van de school.
o Een medewerker van de welzijnsorganisatie Stichting Binding.
 Ter voorbereiding op de bijeenkomst heeft Public Result een overzicht opgesteld van
welk type prullenbakken het weggooien van afval leuker zouden kunnen maken. Dit
naar aanleiding van de tips van de leden van de leerlingenraad.
 Leerlingen hebben de bijeenkomst voorbereid door zoveel mogelijk vragen voor de
gasten te bedenken.

 Eerste thema was de aanpak van snoeproute. Voor de fysieke aanpak van de
snoeproute is de leerlingen tijdens de bijeenkomst gevraagd om input te geven voor
het type prullenbakken. De wijkagent heeft aangegeven dat er vanaf het nieuwe jaar
de boete voor het verspreiden van zwerfafval waarschijnlijk wordt verhoogd naar ruim
€ 300 per geval. Ander idee is om de Jumbo te vragen extra prullenbakken te
plaatsen.
 Het tweede thema dat tijdens de werkochtend aan bod kwam was bewustwording, om
ook op de lange termijn een schone snoeproute te garanderen. Ideeën die in dit kader
naar voren kwamen, zijn een ‘schock-effect’ creëren door foto’s van het zwerfvuil te
verspreiden. De directrice stelde voor de ouders van de leerlingen aan te schrijven,
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omdat het verspreiden van zwerfafval volgens haar ook een opvoedingsprobleem is.
Evt. kan een artikel in de lokale krant worden geplaatst. Voor bewustwording kan ook
contact worden gezocht met andere lokale partijen zoals Wijk bij Duurzaam. Tot slot is
het idee geopperd oudere leerlingen in te zetten als ‘stewards’ die jongere leerlingen
aanspreken op het verspreiden van zwerfafval.
 De locatiebeheerder en directrice lichtten toe dat er een aantal haken en ogen zit aan
het beoogde project rond de kantine: er is een complicatie met de contracten en de
kosten moeten goed bekeken worden. Ook is het zo dat de kantine altijd iets duurder
zal zijn dan de Jumbo en minder keus / minder ongezonde spullen zal hebben. Dat is
iets om rekening mee te houden: leerlingen zullen nog altijd naar de Jumbo gaan.
 Afgesproken is uiteindelijk dat naast de plaatsing van nieuwe prullenbakken er een
goede procesplanning moet komen voor bewustwording rond zwerfafval. Daarin
komen het schokeffect, twee communicatie-acties (brief naar de ouders van de
leerlingen, artikel in de krant) en de relatie met de Week van Nederland Schoon naar
voren. Public Result is gevraagd dit procesvoorstel op te stellen en een afspraak te
maken met de Jumbo.
 Tot slot is met de leerlingen een schouw gedaan van de snoeproute om te bepalen
wat goede plekken zouden zijn voor de blikvangers die de gemeente zal plaatsen.
Tegelijkertijd is van start gegaan met de communicatie over het probleem via het
Twitter-account (@ReviusWijk) van de school (ca. 700 volgers).
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Vervolgacties, procesplanning en vierde bijeenkomst
Aan de hand van de werkochtend zijn de aanwezige partijen voortvarend aan de slag
gegaan met de geopperde acties:
 In december 2012 is een brief verzonden aan de ouders van de leerlingen over het
probleem zwerfafval, in het kader van ‘goede voornemens’ voor 2013.
 De gemeente heeft enkele blikvangers geplaatst op de snoeproutes rond de school en
het afval op de route opgeruimd.

Public Result heeft vervolgens een procesplanning opgesteld, die bestond uit twee delen:
 Deel 1: Voorbereiden:
o Herkennen: communicatie: twitter, persbericht, brief aan ouders versturen
o Voorkomen: gewenste locatie blikvangers doorgeven, plaatsen en gesprek
met Jumbo + acties.
o Opstellen cursusprogramma onderbouw / basisscholen: gesprekken met de
directie van het ReviusT over implementatie cursusprogramma en het op- en
vaststellen van het programma i.s.m. de leerlingenraad. Tot slot
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organisatorische zaken zoals het benaderen van deelnemende leerlingen en
basisscholen en een operationeel draaiboek voor het cursusprogramma
(beoogd mei 2013).
 Deel 2 (schooljaar 2013-2014): Uitrol lesprogramma / MaS: vaststellen van het
programma door de onderwijsraad en lancering van het lesprogramma. Uiteindelijk
starten met het programma.
Eind januari is op basis van de procesplanning een gesprek gevoerd met de bedrijfsleider
van de Jumbo Langbroekseweg. Hier waren ook de gemeente, een vertegenwoordiging
van de leerlingenraad en de wijkagent bij aanwezig.
Nieuwe ontwikkelingen:
 Ten tijde van dit overleg stonden de blikvangers er ongeveer 1,5 maand, inclusief
twee weken kerstvakantie. Toch was duidelijk dat ze al goed werden gebruikt. De
conciërges van het Revius zijn blij met de blikvangers. Hoewel de leerlingen goede
plekken hadden bedacht voor de blikvangers, heeft er geen afstemming
plaatsgevonden over waar deze kwamen te staan.
 De schouw van de snoeproute tijdens de werkochtend is in
deze bijeenkomst teruggekoppeld aan de gemeente. Er bleek
onduidelijkheid te zijn over eigendom en lediging van de twee
kliko’s die tegenover de Jumbo staan.
 Het Revius heeft in december een brief gestuurd naar de
ouders / verzorgers van de leerlingen (zie hierboven), met het
verzoek de discussie met hun kinderen aan te gaan over de
vervuiling. De brief is goed ontvangen en de bewoners in de
omgeving van de school zijn blij dat deze actie is
ondernomen. Zo heeft iemand van de leerlingenraad thuis een
Kliko’s tegenover de Jumbo
gesprek gehad over de brief.
 De school krijgt met haar activiteiten in de buurt een steeds betere naam. Ook de
schone snoeproute draagt daaraan bij. De bewoners van De Geer hebben vóór de
komst van de school (ca. 2—3 jaar gelden) actie gevoerd: “De Geer vrij van Revius”.
De actiegroep bestaat nu niet meer, er zijn nog wel enkele bewoners die de school
liever kwijt dan rijk zijn in hun buurt. Soms zijn er nog klachten over leerlingen. De
gemeente heeft in december nog een vraag een bewoner ontvangen wat er gaat
gebeuren aan de snoeproute (dit was voordat de blikvangers zijn geplaatst). Om de
naam van de school in de buurt verder te verbeteren en aan positieve communicatie
te doen, is besloten een artikel op te stellen voor publicatie in de Wijkse kranten en op
de websites van de kranten en de school. Public Result heeft een concept van dit
artikel opgesteld en na een reactie van de leerlingenraad is het geplaatst op
verschillende websites en in de lokale kranten, in de Week van Nederland Schoon.
Een raadslid heeft hierover richting de leerlingenraad zijn complimenten geuit.
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Gemaakte afspraken:
 Tijdens dit overleg is helaas ook duidelijk geworden dat de procesplanning voor het
Revius iets te ambitieus was om na te leven. De school is maatschappelijk erg actief
en bleek in de resterende maanden van het schooljaar nog erg veel activiteiten
gepland te hebben. De beoogde introductieles bij verschillende klassen over
zwerfafval en de verdere uitwerking om vanaf aankomend schooljaar (2013-2014) aan
de slag te gaan met andere projecten, bleek daardoor niet haalbaar. Er is daarom
gekozen om nog het maximaal haalbare te doen, gegeven ook de beperkte
beschikbare tijd van de leerlingenraad en verantwoordelijken binnen het Revius en de
gemeente.
 Er is afgesproken dat de prullenbakken die op het terrein van de Jumbo staan nu
meer bij de uitrit worden geplaatst zodat leerlingen een extra gelegenheid hebben hun
afval weg te gooien.
 De wijkagent heeft in dit overleg zijn plan geuit ergens in de komende maanden een
boete uit te delen aan een overtredende jongere in Wijk bij Duurstede om duidelijk te
maken dat zwerfafval niet getolereerd wordt. Uiteindelijk is de boete in februari
uitgedeeld, maar niet aan een leerling van het Revius.
 Verder is afgesproken dat de gesprekken (met locatiebeheerder en MT) rondom het
implementeren van een project zwerfafval in de school nog zullen gaan plaatsvinden,
waarna er voor het volgende schooljaar goede aanknopingspunten liggen om op aan
te sluiten met een evt. verdere aanpak
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Handvatten voor implementatie
Vanwege de volle agenda van de school en de directrice heeft in de maand april het
project weinig voortgang gekend. Eind mei is samen met de gemeente gesproken met de
directrice van het Revius over het participatietraject tot dan toe en hoe het verder kon
worden vormgegeven / geïmplementeerd in de school en het lesprogramma:
 De problemen buiten de school lijken door het plaatsen van de blikvangers
grotendeels opgelost, maar binnen de school is het vaak nog wel een rommeltje. Als
een slim plan bedacht kan worden dit te verbeteren, zal het ook bewustwording
creëren voor leerlingen waardoor de buitenruimte nog schoner wordt.
 In het gesprek is een beloningssysteem geopperd om de leerlingen de school beter
schoon te laten houden. De gemeente zou in dat geval ook een kleine beloning
kunnen verzorgen als de inzet door de leerlingen hen geld bespaart op het
schoonhouden van de omgeving.
 De school is verdeeld in acht leerhuizen en elke leerling is twee jaar actief in hetzelfde
leerhuis. Dit biedt kansen voor een gestructureerd adoptie- en beloningssysteem Een
wedstrijdelement tussen de verschillende leerhuizen (welk leerhuis is het schoonste?)
met een digitale ‘meter’ zou een goede optie kunnen zijn, waardoor er een strijd
ontstaat tussen de leerhuizen. Er is aangegeven dat de school onlangs een nieuw
schoonmaakcontract heeft afgesloten, wat mogelijkheden zou kunnen bieden voor
adoptie en beloning. Naar aanleiding hiervanis een gesprek aangegaan met de
locatiebeheerder over de mogelijkheden van het idee.
 Het onderzoek naar de schoolkantine bleek een langlopend onderwerp. Een kantine in
de school vergt nog meer onderzoek. Binnenkort zit de schoolleiding met de cateraar
om tafel en moet er onderzocht worden wat de leerlingen graag in de kantine zouden
willen kopen. Wellicht is het mogelijk met een bestellijst te werken zodat het
assortiment verbreed kan worden. Of dit ook een effect zal hebben op de snoeproute,
zal moeten blijken.
 Voor het lesgeven op basisscholen over zwerfafval bestaat ook bij de directrice
draagvlak. Plan hierbij is om klein te beginnen, met een groepje leerlingen die het
‘rondbazuint’ en zo een olievlekje creëert. Enige probleem is echter wel dat de
inschatting is dat de rommelmakers met name juist de wat oudere leerlingen zijn uit
hogere leerjaren.
 Afgesproken is voorliggend eindrapport op te stellen met daarin aanbevelingen voor
het vervolg en het idee van een competitie tussen de leerhuizen of klassen, aan de
hand van het gesprek met de locatiebeheerder, verder uit te werken,.
Het gesprek met de locatiebeheerder (Dhr. Van der Lee) heeft in de laatste week van het
schooljaar plaatsgevonden en ging met name over de mogelijkheden voor een
beloningssysteem binnen de school.
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 De gedachte was dat indien leerlingen een deel van de schoonmaak van het gebouw
over zouden nemen, er kosten bespaard zouden worden. In het gesprek werd
duidelijk dat het overeengekomen contract op basis van prestatie is ingericht: de
school betaalt een vast bedrag voor het schoonhouden van de school, ongeacht
hoeveel manuren worden ingezet. Bepaalde delen door leerlingen laten overnemen
heeft daarom dus geen positief kosteneffect.
 Wel zijn er corveebeurten voor de leerlingen rond de pauzes e.d. waar wellicht gebruik
van gemaakt kan worden.
 Vanwege de beperkte mogelijkheden voor een adoptie / beloning binnen de school is
de mogelijkheid naar voren gekomen de buitenruimte (blikvangers) te adopteren.
Revius staat open voor een een proef hiermee. Dit zal in de eindrapportage nader
worden uitgewerkt.
2.2

ROL PARTIJEN
 Gemeente:
 Anton Tomson, medewerker Wijkbeheer trad op als projectleider vanuit de
gemeente. Hij heeft een faciliterende rol vervuld vanuit de gemeente en heeft
de plaatsing van de blikvangers in een stroomversnelling gebracht.
 Revius Lyceum:
 Leerlingenraad: de leerlingenraad vormde de basis voor de aanpak in Wijk bij
Duurstede. Het diende niet alleen als overlegorgaan maar de leden van de
raad voorzagen m.n. in ideeën, creatieve oplossingen en belangrijker nog,
een visie op de problematiek vanuit de doelgroep. Daarmee droeg de raad
‘praktijkervaringen’ aan, m.n. over het gedrag en de denkwijze van de
leerlingen. Tevens droeg zij oplossingen aan die aansluiten bij de doelgroep.
 Philip Korff de Gidts en Ineke Moorthaemer zijn als begeleidende docenten
van de leerlingenraad ook cruciaal geweest voor het proces. Met name Philip
heeft zich bezig gehouden met het onderwerp zwerfafval en vormde de
verbinding tussen enerzijds de gemeente Wijk bij Duurstede en Public Result
en de overige partijen en anderzijds de leerlingen. De ongetemd
enthousiaste en ambitieuze bijdrage van de leerlingen en de meer
realistische insteek van de gemeente zijn door hem verbonden. Philip
beheert bovendien de Twitteraccount van de school en heeft daarmee sterk
bijgedragen aan de bewustwording van het probleem onder de leerlingen.
 Gemke Schrakamp is directrice van het Revius Lyceum en heeft o.a. haar
bijdrage geleverd door de discussie over de winkel in de kantine hoog op de
prioriteitenlijst te plaatsen. Ze legde de verbinding tussen de missie en visie
van de school en de voorgestelde projecten. Mw. Schrakamp zal een
belangrijke sleutelpersoon zijn voor de borging van de zwefafvalaanpak en
onderliggende projecten.
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 Politie


André van der Lee is locatiebeheerder op het Revius en heeft op
verschillende manieren een rol gespeeld in het traject. Zijn ervaring en die
van ‘zijn’ concierges gaven informatie over het probleem: waar en wanneer
doet het zich voor? Wat zijn de reacties van leerlingen en wie zijn de
belangrijkste veroorzakers? Ook heeft hij met zijn collega’s handvatten voor
praktische oplossingen gebracht.
Louis Warmerdam is agent bij het Wijkteam Wijk bij Duurstede van de politie.
Hij heeft enkele malen een vergadering van de leerlingenraad bijgewoond en
hen van informatie voorzien over de mogelijkheden van handhaving op
zwerfafval. Met het uitdelen van een boete voor het verspreiden van
zwerfafval afgelopen februari en de communicatie hierover via Twitter ligt zijn
verdienste met name op het gebied van bewustwording. De politie heeft ook
een bijdrage geleverd aan het opstellen van de brief die naar de ouders /
verzorgers van de leerlingen is verstuurd.

 Jumbo


Het zwerfafvalprobleem rond het Revius Wijk lag met name op de
snoeproutes naar de Jumbo Langbroekseweg en de Jumbo op de
Madelinushof. Peter Viveen is bedrijfsleider van de eerstgenoemde Jumbo
en heeft enthousiast gereageerd op het traject. In een overleg met de Jumbo
is meegedacht over het probleem en de Jumbo heeft prullenbakken op haar
terrein verplaatst om meer aan te sluiten bij de route van de leerlingen.
 De bedrijfsleider van de Jumbo Madelinushof heeft negatief gereageerd op
een uitnodiging voor een verkennend gesprek. Argument hiervoor was dat
het winkelcentrum waar deze Jumbo is gevestigd, reeds dagelijks wordt
schoongemaakt en dat volgens de ondernemer voldoende is.
 Ouders van leerlingen hebben een brief ontvangen m.b.t. het zwerfafvalprobleem met
de vraag of zij hun kinderen daarop willen aanspreken. Uit de terugkoppeling van de
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leden van de leerlingenraad is op te maken dat in elk geval een deel van de ouders dit
advies ter hand heeft genomen.
 Bewoners hebben een aantal keer geklaagd bij de schoolleiding en gemeente over
het zwerfafvalafval en in enkele gevallen het gedrag van de leerlingen. Deze
negatieve reacties hebben de school en gemeente er zeker toe gezet meer aandacht
te geven aan het probleem.
2.3

RESULTAAT
Resumerend zijn met het Gemeente Schoon-traject
in Wijk bij Duurstede de volgende resultaten bereikt:












Plaatsing van vier blikvangers op de
snoeproutes
De school en politie hebben een een brief naar
de ouders van de leerlingen gestuurd over
zwerfafval, waarna in elk geval een deel van de
leerlingen thuis is aangesproken
Er is een nieuwsbericht gepubliceerd op lokale
websites en kranten.
Op het terrein van de Jumbo zijn afvalbakken
verplaatst, zodat leerlingen op meer punten hun
afval kunnen weggooien.
Er is helderheid over wie de afvalbakken
Blikvanger aan de Remus
tegenover de Jumbo Langbroekseweg beheert
en leegt en dus over wie er kan worden aangesproken mochten deze vol zijn o.i.d.
De leerlingen van het Revius en de leerlingenraad zijn zich bewust geworden van het
probleem zwerfafval en in elk geval de raad is gemotiveerd geraakt zwerfafval aan te
pakken.
Binnen de school is draagvlak voor concrete ideeën en plannen om zwerfafval verder
aan te pakken en meer aandacht te geven.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft sinds de plaatsing van de blikvangers geen
klachten meer ontvangen. De manier waarop het Revius dit in samenspraak met de
gemeente heeft aangepakt en de wijze waarop ook andere elementen zijn besproken en
naar buiten gebracht, is innovatief te noemen. Al met al is er een solide basis voor een
vervolgaanpak. In het volgende hoofdstuk komen de succesfactoren, maar ook de
leerpunten van het afgelopen traject aan bod en wordt er een voorstel gedaan voor het
vervolg van deze aanpak.
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3.

Advies naar verduurzaming aanpak
Dit hoofdstuk geeft een advies om verder te gaan met de ingezette zwerfafvalaanpak en
deze te verduurzamen. Daarvoor is het uiteraard van belang uit te gaan van de sterke
punten en succesfactoren van de aanpak, maar ook de zwakke punten en eventuele
bedreigingen ter hand te nemen. In dit hoofdstuk wordt daarop ingegaan middels een
sterkte-zwakte analyse (3.1). Vervolgens wordt een aanzet gedaan voor een mogelijke
ambitie en doelstelling voor de toekomst en wordt deze voorzien van concrete
procesvoorstellen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de input van leerlingen en
medewerkers van het Revius Lyceum en gemeente die gedurende het participatietraject
naar voren zijn gekomen. Tot slot worden de projecten in een procesvoorstel gegoten en
het slotadvies gegeven.

3.1

SWOT VAN DE AANPAK
STERKTES


Pragmatisch



Voor en door leerlingen



Veel partijen betrokken



Gebruik social media



Combinatie van maatregelen



Organische aanpak sluit aan bij het

ZWAKTES


Erg veel projecten op school, waardoor het
thema afval niet de hoogste prioriteit heeft



Rommelmakende leerlingen zijn niet degenen
die het willen opruimen



School moet het doen, nauwelijks inzet
gemeente mogelijk

ritme van de leerlingen(raad)



Eén van de twee Jumbo’s niet geïnteresseerd



Reputatie in de buurt is verbeterd



Hoe is borging van de aanpak?



Enthousiasme en betrokkenheid



Binnen de school is afval soms nog een

binnen de school

probleem

KANSEN

BEDREIGINGEN



Enthousiaste leerlingen



Veel ideeën



Mogelijkheden kantine in de school



Verplichte MAS wordt wellicht afgeschaft.



Mogelijkheden budget voor



Grotendeels nieuwe leerlingenraad

beloning vanuit geemeente



Geen geld beschikbaar in school

Aansluiting bij project zelfbeheer



Wellicht onwelwillende ouders als kinderen in





Doorgaande bezuinigingen: focus op kerntaken
school

gemeente

buitenruimte aan de slag gaan


Het niet uit de ideeënfase komen



Organische karakter aanpak tot nu toe biedt
weinig aanknopingspunten voor verduurzaming
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3.2

VERDUURZAMING VAN DE AANPAK
Het participatietraject heeft gezorgd voor een schonere omgeving van het Revius en
bewustwording van het probleem zwerfafval bij verschillende partijen. De geluiden
afkomstig van de gemeente en school laten horen dat de blikvangers veelvuldig worden
gebruikt. Er zijn echter maar enkele activiteiten ontplooid op het gebied van
bewustwording cq. gedragsverandering.
De vraag blijft daarom of het schoon blijft en hoe ook de nieuwe groepen leerlingen zich
zullen gedragen rond de school als het gaat om zwerfafval. Ook uit ervaringen in andere
delen van het land blijkt dat alleen het neerzetten van extra prullenbakken of blikvangers
niet altijd een duurzaam effect heeft. Bovendien staan de blikvangers er op moment van
schrijven nog niet lang genoeg om van een duurzaam effect te kunnen spreken.
Hoewel de bij de start van het traject geformuleerde doelstelling, het actief betrekken van
leerlingen bij het opruimen en voorkomen van zwerfafval an sich bereikt is, is het
raadzaam ook op de lange termijn in te zetten op het voorkomen van zwerfafval.
Daarbij is een aantal zaken van belang:
 De ambitie van de gemeente en de school zullen op elkaar moeten aansluiten.
 De beschikbare tijd op de school en bij de gemeente zal in overeenstemming moeten
zijn met de te stellen doelen en ambities. Revius kende het afgelopen schooljaar een
jaar met talloze activiteiten voor bijvoorbeeld goede doelen waardoor de aanpak van
zwerfafval qua tijdsinzet soms in het gedrang kwam.
 De aanpak zal vanuit de ideeënfase meer in de uitvoering moeten komen. Er zijn het
afgelopen schooljaar door leerlingen en andere betrokkenen veel initiatieven
geopperd waarvan een klein aantal tot uitvoering is gekomen.
Vanzelfsprekend heeft het één met het ander te maken: wanneer er meer tijd
beschikbaar is, zijn er ook meer mogelijkheden voor projecten om tot uitvoering te
komen.
In een eventueel vervolg komt de focus op de verduurzaming van de aanpak te liggen en
dus op het voorkomen van zwerfvuil op en rond het Revius en wellicht in een later
stadium ook in andere delen van Wijk bij Duurstede, zoals de Heul of de Geer.
In het vervolg van dit hoofdstuk is een aantal projecten opgenomen dat zou kunnen
bijdragen aan deze verduurzaming van de aanpak van zwerfafval, met name waar het
gaat om gedragsverandering. De voorstellen zijn gedurende het participatietraject naar
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voren gekomen, in gesprekken met de leerlingenraad, directie en locatiebeheer van het
Revius.
3.3

VOORSTELLEN VOOR PROJECTEN
In deze paragraaf is voor een aantal ideeën die gedurende het traject naar voren zijn
gekomen, projectvoorstellen uitgewerkt. Deze ideeën konden op veel draagvlak en
enthousiasme rekenen van de leerlingen maar ook van de staf (locatiebeheerder). Het
gaat om:





Een proef met adoptie blikvangers
Bijdragen aan opschoondag
Lesprogramma
Promotiecampagne

Steeds komen de volgende elementen per project aan bod
 Doel: doel van het project
 Omschrijving: korte omschrijving van hoe het doel bereikt wordt
 Aanpak in stappen: concreet stappenplan voor de aanpak
 Inzet: hier wordt aangegeven hoeveel uur er nodig is om het project uit te voeren. Het
wordt uitgedrukt in leerlinguren. Dat betekent dat 15 uur bijvoorbeeld staat voor 5
leerlingen die ergens gezamenlijk 3 uur mee bezig zijn. Het gaat om een inschatting.
 Tips voor de uitvoering van het project.
Helder moet zijn dat het hier slechts opties betreft. Uiteraard is het mogelijk dat
uiteindelijk andere projecten tot uitvoering komen of dat van de invulling wordt
afgeweken.
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3.3.1

Projectvoorstel 1: Adoptie blikvangers

1

Adoptie blikvangers

Doel

Het gebied rond de school en snoeproutes (blijvend) schoon houden.

Omschrijving

Groepen leerlingen (bijvoorbeeld de leerhuizen) adopteren elk een blikvanger die op de twee
snoeproutes zijn geplaatst. Dit houdt in dat de blikvangers door die groep worden geleegd en de
directe omgeving ervan wordt schoongehouden. Aangesloten kan worden bij de kaders voor
´zelfbeheer´ die de gemeente Wijk bij Duurstede op dit moment opstelt.
Voor het gebied rond de blikvanger dat het beste wordt schoongehouden, komt een beloning
beschikbaar. Om de schoonheidsgraad te meten kan er een controlesysteem worden opgezet.
Onderzocht wordt of het mogelijk is leerlingen van een ROC als een stage te laten surveilleren /
controleren.
De adoptie is in eerste instantie voor een schooljaar. Indien gewenst kan het (op termijn) worden
verbreed, bijvoorbeeld naar de gehele wijk de Heul, of naar andere scholen.
De verwachting is dat door de adoptie van blikvangers en gebieden er omheen, leerlingen zich
meer bewust worden van het probleem en het ook binnen de school schoner zal blijven.

Aanpak in

1: Afspraken school en gemeenten over verantwoordelijkheden

stappen

In deze fase maken de gemeente en de school afspraken over wat de school wil gaan doen en
hoe zich dat verhoudt tot de activiteiten van de gemeente. Ook worden de mogelijkheden voor
een beloning verkend.
2: Verdeling verantwoordelijkheden binnen de school
Binnen de school wordt de verantwoordelijkheid voor de blikvangers toegekend aan groepen
leerlingen, klassen of leerhuizen.
3: Opstellen en afstemmen jaarplanning
Op basis van de reinigingsschema’s en ervaringen van de gemeente wordt een planning
opgesteld welke afvalbakken / blikvangers wanneer moeten worden geleegd en of / wanneer
daarbij ook de omgeving wordt meegenomen.
4: Verkennen mogelijkheden en vormgeven controlesysteem
Deze stap vindt parallel plaats aan stap 3 en houdt een kort onderzoek in naar de
(on)mogelijkheden van de controle van de uitgevoerde activiteiten en of dit wel of niet gewenst is.
Indien structurele controle nodig is, wordt een systematiek opgezet om de kwaliteit te beoordelen.
Een goede systematiek kan op het einde van het schooljaar gebruikt worden om te bepalen aan
wie een beloning moet worden uitgereikt.
5:Uitreiking materialen en van start gaan adoptie
Elke ‘adoptiegroep’ ontvangt materialen om het gebied ook daadwerkelijk schoon te kunnen
houden. Als alles geregeld is, gaat de adoptie van start met een officieel moment.
6: Monitoring en evaluatie
Een half jaar na het van start gaan van de adoptie van de blikvangers wordt de aanpak
geëvalueerd en indien deze positief verloopt, gecontinueerd.
7: Vastleggen
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Bovenstaande stappen dienen slechts ter voorbereiding en als proef voor de gebiedsadoptie.
Indien de proef naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, zal in een zelfbeheercontract of
samenwerkingsovereenkomst de adoptie worden vastgelegd. Het is mogelijk een groot gebied te
adopteren, of het gebied naarmate de tijd vordert verder uit te breiden.
Inzet

Dit project vergt niet alleen substantiële inzet van leerlingen, maar ook van de staf van het Revius
en de gemeente. De indicatieve inzet zoals hier omschreven is daarom steeds opgesplitst.
Stap 1: 12 uur gemeente, 6 uur Revius, 0 leerlinguren


Inventariseren mogelijkheden school: 2 uur Revius



Overleg: 2 uur Revius, 2 uur gemeente



Onderzoek naar mogelijkheden adoptie door Revius i.h.k.v. zelfbeheer en evt. onderzoek
naar mogelijkheden tot verbinding met het ROC: 4 uur gemeente, 2 uur Revius



(Mogelijkheden) beloning bepalen: 4 uur gemeente, 2 uur Revius

Stap 2: 8 leerlinguren, 10 uren Revius, 2 uur gemeente


Brainstorm over verdeling in leerlingenraad + voorbereiden: 8 leerlinguren, 6 uren Revius
(leraren), 2 uur gemeente



Uitwerken en vaststellen verdeling: 4 uren Revius

Stap 3: 12 leerlinguren, 8 uur gemeente, 2 uur Revius


Uitzoeken inzet gemeente: 4 uur gemeente



Verwerken in jaarplanning school en toedeling taken + goedkeuring gemeente: 12
leerlinguren (leerlingenraad), 2 uur gemeente, 2 uur Revius (vastleggen in jaarplanning)

Stap 4: 18 tot 30 uren gemeente; 24 tot 32 uur Revius; 32 leerlinguren


Brainstorm + voorbereiding (hoe wordt nu de inzet van onderhoud buitenruimte
gecontroleerd?) 8 uur gemeente, 6 uur Revius, 12 leerlinguren



Gesprek met ROC plannen en aangaan: 2 uur gemeente, 2 uur Revius



Evt. resultaten verwerken tot plan voor controlesysteem: 8 uur Revius, 12 uur gemeente,



Bespreken in de leerlingenraad: 2 uur gemeente, 2 uur Revius, 8 leerlinguren



Aanpassen en toetsing uiteindelijke plan (proefdraaien): 6 uur gemeente, 6 uur Revius, 12
leerlingenuren

Stap 5: 6 uur gemeente; 8 leerlinguren, 2 uur Revius


Werkzaamheden om materialen beschikbaar te stellen: 4 uur gemeente



Uitreiking materialen: 2 uur Revius, 8 uur leerlingen, 2 uur gemeente

Stap 6: 28 leerlinguren, 6 uur Revius, 6 uur gemeente


Controleresultaten op een rij zetten: 8 uur leerlingen; 2 uur gemeente



Conclusies trekken: 8 uur leerlingen, 2 uur Revius, 2 uur gemeente



Bespreken in de leerlingenraad: 12 uur leerlingen, 4 uur Revius, 2 uur gemeente

Stap 7: 12 uur gemeente, 4 uur Revius

Tips



Opstellen conceptconvenant: 8 uur gemeente



Reactie op convenant: 2 uur Revius



Aanpassen convenant en ondertekening: 4 uur gemeente, 2 uur Revius

 Elke blikvanger kan worden voorzien van een bordje of sticker: “deze blikvanger wordt
schoongehouden door”…”
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 Er zal door de school moeten worden bepaald hoe er wordt omgegaan met de jaarlijkse
wisseling van leerlingen; welke groep(en) verantwoordelijk worden gesteld voor een gebied,
etc.
 In eerste instantie zal de school het afval via de eigen weg laten afvoeren, dat wil zeggen via
het reguliere contract met SITA. Mocht de ledigingsfrequentie daardoor verhoogd moeten
worden, dan kan in overleg met de gemeente een andere oplossing worden gezocht.
 Er dient een vast aanspreekpunt bij de gemeente te worden bepaald om bv. andere
problemen in de openbare ruimte te kunnen melden en snel aan te pakken.
 Ga op zoek naar gebieden die de adoptanten belangrijk vinden: misschien is een bepaalde
groep leerlingen altijd op dezelfde plek in de pauzes.
 Zorg voor begeleiding + aanspreekpunt
 Zorg voor materialen
 Zoek verbinding met de twee Jumbo-ondernemers.
 Sta als gemeente open voor brede tips op het gebied van de openbare ruimte in het
adoptiegebied: dus als leerlingen in het park een kapot bankje zien, reageer daar als
gemeente snel op.,
 Via www.supportervanschoon.nl kan een bewoner, leerling, leraar of ambtenaar een
schoonmaakactie aanmelden en vervolgens materiaal bestellen, zoals vlaggen, vuilniszakken,
hesjes en handschoenen.
 Er is een aantal knelpunten dat wellicht de kop opsteekt tijdens de uitvoering van dit project
o

De buitenruimte is geen verantwoordelijkheid van de school en als leerlingen daar
actief zijn vallen ze dus ook niet onder verantwoording van de school. Het zou
kunnen dat niet alle ouders van de leerlingen hier blij mee zijn.

o

Het controlesysteem is een onzekerheid. Wanneer leerlingen van het Revius de
verantwoordelijkheid krijgen anderen te controleren, is de kans groot dat het
problemen oplevert, omdat zij elkaar niet willen verklikken en omdat niet iedereen
het even goed met elkaar kan vinden.

o

Er moet een goede beloning zijn, daarbij zijn goede doelen vaak een goede
motivator, maar er wordt al veel gedaan binnen de school. Het zou goed zijn een
competitie-element in te brengen, of dat leerlingen kunnen sparen voor iets leuks in
hun leerhuis, bijvoorbeeld een kunstwerk of nieuwe computer. Het nadeel hiervan is
dat leerlingen om de twee jaar wisselen van leerhuis.
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3.3.2

Projectvoorstel 2: Organiseren opschoondag

2

Organiseren opschoondag

Doel

Een opruimactie organiseren in de omgeving rond de school met zoveel mogelijk leerlingen.

Omschrijving

Met een prikactie wordt de omgeving schoongemaakt en deels bewustwording gecreëerd onder
de leerlingen. Eén groep leerlingen (bijvoorbeeld een klas in opdracht van de leerlingenraad)
organiseert de middag; de rest van de school helpt tijdens de middag mee!

Aanpak in

1: Prikgebied en datum vaststellen

stappen

Leerlingen bakenen het gebied af waar de prikactie zal moeten plaatsvinden en overleggen met
de schoolleiding over een geschikte datum.
2: Materialen regelen
Leerlingen regelen materialen (via de gemeente) voor de dag: zakken, prikkers / knijpers en een
beloning voor welke groep het meeste ophaalt. Met de gemeente wordt ook afgesproken dat zij
het afval ophalen.
3: Promotie opruimmiddag
De organiserende leerlingen doen er alles aan de middag zoveel mogelijk te promoten onder de
andere leerlingen, zodat er zoveel mogelijk deelnemers zijn. Revius publiceert op Twitter een
aankondiging.
4: Draaiboek opstellen
De organiserende leerlingen stellen een draaiboek op voor de middag: hoe laat verzamelt
iedereen zich en waar, welke groep krijgt welk gebied, etc.
5: Dag uitvoeren
De organiserende leerlingen houden een oogje in het zeil en zorgen dat alles goed verloopt. Ook
doen zij de prijsuitreiking.
6: Resultaten op een rij zetten en publiceren
De organiserende leerlingen maken een persbericht waarin de resultaten van de middag staan
en sturen dit naar de lokale nieuwswebsites, het wordt gepubliceerd op de website van Revius en
op de twitter-account.

Inzet

Deze opdracht vergt veel inzet. Voorstel is daarom één volledige klas verantwoordelijk te laten
zijn, zodat de belasting per leerling meevalt.
Stap 1: 8 leerlinguren


Afbakenen gebied: 4 leerlinguren



Overleg schoolleiding en vastleggen datum: 4 leerlinguren

Stap 2: 10 leerlinguren


Regelen zakken en prikkers / knijpers: 2 leerlinguren



Nadenken over beloning en regelen: 4 leerlinguren



Gesprekken met gemeente: 4 leerlinguren

Stap 3: 45 leerlinguren


Opstellen promotieplan: 15 leerlinguren



Maken / regelen promotiematerialen: 15 leerlinguren
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Materialen verspreiden: 5 leerlinguren



Communicatie via facebook / twitter: 10 uur

Stap 4: 30 leerlinguren


Draaiboek opstellen: 20 leerlinguren



Bespreken met schoolleiding en conciërges: 4 leerlinguren



Aanpassen draaiboek: 4 leerlinguren



Draaiboek verspreiden onder organisatie: 2 leerlinguren

Stap 5: 75 leerlinguren


Middag bijwonen: 25 leerlingen x 3 uur: 75 leerlinguren

Stap 6: 20 leerlinguren


Persbericht opstellen: 10 leerlinguren



Bespreken met schoolleiding: 4 leerlinguren



Aanpassen en verspreiden: 6 leerlinguren

Totale geschatte inzet: 188 leerlinguren
Tips

 Via www.supportervanschoon.nl kan een bewoner, leerling, leraar of ambtenaar een
schoonmaakactie aanmelden en vervolgens materiaal bestellen, zoals vlaggen, vuilniszakken,
hesjes en handschoenen.
 Het is mogelijk dit project onderdeel te maken van de adoptie van blikvangers (zie het eerste
projectvoorstel), waarbij dan één keer per jaar een groter gedeelte van de openbare ruimte
wordt opgeruimd.
 Als er ook andere projecten worden uitgevoerd, is het leuk deze van start te laten gaan direct
na de prikactie.
 Een hoge opkomst vergroot niet alleen het draagvlak voor het vervolg maar ook geldt: “Vele
handen maken licht werk”.
 Tijdens de technieklessen op het Revius wordt jaarlijks een houten knijper gemaakt, het zou
leuk zijn hiermee verbinding te zoeken.
 Als het draaiboek voor de dag opgesteld is, kan het voor andere jaren ook gebruikt worden.
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3.3.3

Projectvoorstel 3: lesprogramma

3

Lesprogramma voor basisschoolleerlingen

Doel

Het vergroten van de bewustwording onder leerlingen van het probleem zwerfafval, waardoor het
in de toekomst wordt voorkomen.

Omschrijving

Leerlingen geven les aan basisscholieren over het onderwerp zwerfafval, waardoor zij zelf ook
hun afval niet meer op straat gooien.

Aanpak in

1: interactieve les zwerfafval

stappen

De leerlingen van Revius Wijk krijgen een interactieve les over zwerfafval. Dit kan tijdens het
mentoruur of tijdens het vak Mens & Maatschappij (onderbouw) of Maatschappijleer
(bovenbouw). Bezien kan worden in hoeverre het lesprogramma Trash (dat op het Revius in
Doorn wordt gebruikt) aanknopingspunten kan bieden. Ook andere lesprogramma’s kunnen als
basis dienen. Er wordt contact gelegd met het afvalbedrijf SITA, met de vraag of leerlingen die les
gaan geven op de basisschool, bij hen op excursie mogen komen en een promotiefilmpje mogen
maken. In het filmpje wordt duidelijk wat er met het opgehaalde afval wordt gedaan en hoe
belangrijk het is het in de prullenbakken te gooien.
Stap 2: Invulling lessen
In deze stap bepalen de leerlingen hoe hun les eruit komt te zien. De les kan bijvoorbeeld laten
zien:


Wat was het probleem rond de Jumbo bij het Revius?



Welke oplossingen hebben de leerlingen van het Revius bedacht? Welke oplossingen
kunnen basisscholen bedenken?



Hoe lang verschillende typen afval op straat blijven liggen;



Wat er gebeurt als het niet opgeveegd wordt?



Hoe werkt de afvalverwerking en waarom moet je afval altijd in de prullenbak gooien?

Stap 3: Voorbereiding lessen
De leerlingen van het Revius hebben nu bepaald hoe hun lessen eruit zien. Ze moeten nog wel
voorbereid worden. Wat moeten we weten om de lessen te kunnen geven?
De leerlingen verzamelen informatie via internet, boeken, de website van Nederland Schoon
(www.nederlandschoon.nl) maar ook kunnen zij de informatie gebruiken die zij hebben vergaard
tijdens de excursie. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van beeldmateriaal. Zo kunnen de
stagiaires de wijk in gaan om foto’s te maken van vervuilde plekken.
Stap 4: start lessen
Als de lessen goed zijn voorbereid zullen de stagiaires les geven over het gekozen onderwerp.
De lessen kunnen zij op verschillende basisscholen in de gemeente verzorgen. De leerlingenraad
heeft aangegeven dat het goed is als kinderen op de basisschool waar ze zelf op hebben
gezeten, gaan lesgeven.
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Stap 5: opruimactie rond de basisschool
Na de les kunnen de ‘docenten’ van het Revius met de basisschoolklas aan wie zij les hebben
gegeven een korte prikactie houden. Mochten meerdere leerlingen aan dezelfde basisschool
lesgeven, kan een deel van het plein worden schoongemaakt.
Inzet

De inzet van leerlingen is bij dit project erg flexibel. Er wordt vanuit gegaan dat minimaal 2
leerlingen nodig zijn voor één les. Daar is onderstaande geschatte inzet op gebaseerd.
Stap 1: Introductieles: 9 uur per leerling


Introductieles: 1 uur per leerling



Excursie: 4 uur per leerling



Film maken in groepsverband: 4 uur per leerling

Stap 2: Invulling lessen: 4 uur per leerling


Bepalen elementen lessen: 4 uur per leerling

Stap 3: Voorbereiding lessen: 12 uur per leerling


Internetonderzoek naar informatie: 4 uur per leerling



Presentatie voorbereid en vullen voor de les: 4 uur per leerling



Contacten leggen met de betreffende basisscholen en voorbespreking: 4 uur per leerling

Stap 4: Les geven


Voorbereiden: 2 uur



Presenteren en vragen beantwoorden: 1 uur per leerling

Stap 5: Opruimactie rond de basisschool 2 uur per leerling
Tips

 Als het een succes is, kan het een jaarlijks terugkomend project worden op Revius Wijk en de
basisscholen, waardoor alle scholieren in aanraking komen met het tegen gaan van zwerfafval.
Elk jaar kunnen leerlingen hun lessen voorbereiden en ook kunnen er andere basisscholen
worden benaderd.
 Mocht een les zeer goed bevallen en het thema onder de aandacht komen van de staf van de
basisschool, is het mogelijk dat basisscholen zélf aan de slag gaan met het onderwerp. De
verschillende projectvoorstellen kunnen daarvoor als basis dienen. Zo is het denkbaar dat op
de lange termijn uiteindelijk (ook) basisscholen overgaan tot zelfbeheer..
 De kinderen op de basisschool vinden het misschien leuk als de les anders dan anders wordt
gegeven. Bijvoorbeeld door een quiz of gebruik te maken van foto’s of filmpjes op het
elektronische schoolbord.
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3.3.4

Projectvoorstel 4: Creatieve campagne

4

Promotiecampagne

Doel

Leerlingen medescholieren bewust laten maken van het probleem zwerfafval

Omschrijving

Door een ludieke en aansprekende communicatiecampagne op te zetten duidelijk maken dat
zwerfafval ‘niet cool’ is; worden leerlingen zich ervan bewust dat afval gewoon in de prullenbak
moet.

Aanpak in

1: Onderzoek en plan opstellen.

stappen

Leerlingen doen in deze stap kort onderzoek naar:


Wat werkt wel en wat werkt niet?



Wat zijn de mogelijkheden binnen de school? Mogen er posters opgehangen worden?



Wat zijn de benodigdheden? Bv. een softwareprogramma om zaken te ontwerpen of
monteren, kosten voor drukkerij, film- of fotocamera, kostuums / make-up, etc.

2: Voorbereiding
Leerlingen voeren het plan uit: ze maken een script en de film of ontwerpen de posters
3: Uitvoering: lancering campagne
Leerlingen publiceren de film of hangen de posters op.
4: Evaluatie: werkt het?
Leerlingen onderzoeken na een paar maanden of de campagne effect heeft gehad. Er wordt een
enquête opgesteld en afgenomen (of internetpoll) met de vraag of de leerlingen de posters, de
actie of het filmpje kennen en of zij zich anders gedragen. Eventueel kan dit gefilmd worden en
opnieuw gepubliceerd. Onderzoek ook of er minder afval in het park en rond de school ligt dan
voorheen.
Inzet

Stap 1: 19 leerlinguren


Internetonderzoek: 2 uur



Gesprek met conciërge: wat mag wel / niet: 2 uur



Benodigdheden onderzoeken: 2 uur



Plan uitdenken en uitschrijven: 12 uur



Afstemmen met schoolleiding: 1 uur

Stap 2: 40 leerlinguren


Script of ontwerpschets poster: 10 uur



Filmen of ontwerp(en) definitief maken: 20 uur



Monteren of drukkerij regelen en drukken: 20 uur

Stap 3: 10 uur


Film publiceren en promotie of posters verspreiden: 10 uur

Stap 4: 20 uur


Enquêtes opstellen: 5 uur



Onderzoek doen / enquêtes afnemen (+ evt filmen): 5 uur



Evaluatierapportje schrijven of filmpje monteren: 10 uur

Totale geschatte inzet: 89 leerlinguren
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 Een filmpje is leuk en heeft veel effect,. Het is wel goed een aantal korte filmpjes te maken van

Tips

ca 5 minuten, zodat je eens in de zoveel tijd er één kunt publiceren.
 Maak voor verspreiding gebruik van facebook, hyves, twitter, de website van de school
 Laat de campagne ‘voor en door’ leerlingen zijn: zij weten zelf immers het beste wat hun
medeleerlingen aanspreekt en zijn daar vaak ook heel creatief in.
 Als een campagne wordt aangemeld bij www.supportervanschoon.nl kunnen er vlaggen en
ander promotiemateriaal worden besteld.
 Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een filmpje maken, er kan een guerilla-marketingactie (kleine
tactische promotiemomenten) worden toegepast of met shock-effecten gewerkt worden.
 Hoe meer leerlingen zijn betrokken bij de campagne, hoe groter de kans is dat het aanslaat.
Ook geldt veelal: als je zelf ergens een campagne voor ontwikkelt, is het tegenstrijdig met
jezelf het afval toch op straat te gooien.
 Een poster kan voor lange tijd ergens hangen, maar verliest na een tijdje misschien het effect.

3.4

PROCES EN ORGANISATIE
In bovenstaande projectvoorstellen is steeds een voorstel opgenomen van hoe deze
stapsgewijs zouden kunnen verlopen. In het onderstaande is een indicatieve planning
weergegeven, die uitgaat van het uitvoeren van alle vier voorgestelde projecten binnen
één schooljaar (september – juni).
Project

Start

Eind

Promotiecampagne (3.3.4)

September (opzet)

December: lancering
(doorlooptijd nader te
bepalen)
e

Organiseren opschoondag (3.3.2)

Januari

3 week maart

Lesprogramma (3.3.3)

Januari (opzet)

April (start les)

Adoptie blikvangers (3.3.1)

April (opzet)

Lancering 2 schooljaar

e

De rolverdeling tussen de school en de gemeente is nader te bepalen. Met name bij het
project rond de adoptie van blikvangers zal de gemeente een vrij grote, faciliterende rol
kunnen spelen. Voor de andere projecten ligt de ´bal´ met name bij het Revius Lyceum.
3.5

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Tijdens de uitvoering van het participatietraject is een aantal kritische succesfactoren
naar voren gekomen, waarvan het aan te raden is deze ook tijdens een eventueel vervolg
ter harte te nemen. Het gaat om:
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 Communicatie: door veel gebruik te maken van o.a. Twitter, door het Revius en de
politie maar ook door het verzenden van de brief naar de ouders / verzorgers en de
publicatie van het artikel, is de perceptie van het probleem in eerste instantie vergroot:
leerlingen werden zich bewust van het probleem. In tweede instantie is door ook
intensief te communiceren over de aanpak, de relatie met en reputatie van de school
in de omgeving verbeterd.
 Flexibiliteit en handelingssnelheid van de aanpak heeft ervoor gezorgd dat er snel kon
worden ingespeeld op de actuele situatie. Al bij aanvang van het traject bleek dat
indien leerlingen een beloning wordt voorgehouden maar deze lang op zich laat
wachten (voorbeeld van de kantine), het niet tot resultaat leidt (de aula werd weer
vuil). Het is goed dat een deel van de flexibiliteit en snelheid behouden blijft, zeker
omdat door actuele ontwikkelingen en (on)mogelijkheden zaken vaak niet op die
manier kunnen worden uitgevoerd zoals van te voren bedacht. Anderzijds is het, zoals
aangegeven, voor een bestendiging van de aanpak wel van belang dat er bij een
vervolg kan worden gegarandeed dat er voldoende tijd beschikbaar is voor uitvoering
van de projecten.
De flexibiliteit dient ook behouden te worden als het gaat om de mogelijke projecten
die worden uitgevoerd. Het bovenstaande overzicht is uitputtend noch bindend en het
is raadzaam de creativiteit en inventiviteit van de (in het nieuwe schooljaar
vernieuwde) leerlingenraad ten alle tijden te benutten.
 Enthousiasme: het enthousiasme van de leerlingenraad en de begeleiders werkt
aanstekelijk waardoor andere partijen ook worden aangezet actie te ondernemen.
Deels kwam dit door de inzet van de jonge leerlingen zélf.
 Betrekken van de buurt: is van belang voor de relatie van de school met de omgeving
maar ook voor de gemeente, die immers over de buitenruimte gaat en niet over de
binnenruimte van de school. Wil de gemeente betrokken blijven en kunnen bijdragen,
dan zal het goed zijn de focus niet te veel naar binnen te keren.
Ook de uitgangspunten zoals bij de start van het traject geformuleerd, hebben
bijgedragen aan het participatietraject en kunnen blijvend bijdragen aan het succes van
een mogelijk vervolg. Het gaat om de uitgangspunten:
 Begin klein: het participatietraject voor de snoeproutes wordt kleinschalig opgezet en
kan bij gebleken succes worden verbreed tot andere wijken of andersoortige
participatietrajecten. Het Revius is de enige middelbare school in Wijk bij Duurstede,
maar wellicht kan met de voorgestelde projecten de slag worden gemaakt naar de
basisscholen, waardoor ook daar gedragsverandering op gang komt. Mogelijk kunnen
ook bewoners- of sportverenigingen op een soortgelijke wijze participeren.
 Het kiezen voor een uitvoeringsgerichte aanpak zal ook bij deze eventuele verbreding
van belang zijn.
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 Laat de leerlingen niet alleen het project uitvoeren, maar ook zelf bedenken: is zoals
ook in bovenstaande omschreven, met de juiste ondersteuning een zeer succesvol
element geweest van de aanpak.
De sinds het najaar 2012 ontplooide activiteiten en de ruchtbaarheid die daarmee is
gegeven aan het onderwerp zwerfafval op en rond het Revius, biedt een vruchtbare
bodem in de toekomst te werken aan de verduurzaming van de aanpak.
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Bijlage 1: Literatuurlijst


Twitter Revius Lyceum: https://twitter.com/ReviusWijk



Twitter politie Wijk bij Duurstede: https://twitter.com/PolitieWbD
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