Lesbrief 22 Groen Breed Agrologistiek
Lestitel

Afval

Oriëntatiefase
1a. Leerdoelen: Wat ga ik doen, wat ga ik leren?
Na deze opdracht heb je:
• Meer zicht op de afvalproblematiek
• Meer zich op de afvalstromen thuis.
• Meer zicht op de afvalstromen op je werk.
• Meer zicht op afvalverwerkingmethodes
• Meer zicht op het belang van een goed beheer van de
afvalstromen.
1b. Taakeisen: Waarom, hoe en met wie?
Nederland is een klein land. We wonen er met 17 000 000 mensen. Dat
betekent een heel grote hoeveelheid afval. Om er niet in te verzuipen,
moeten we zorgen dat we het allemaal netjes verwerken.
Daarnaast komen we er steeds meer achter dat grondstoffen een keer op
zijn. Dus iets maken en na een dag al weer weg gooien kan echt niet meer.
Toch gebeurt het. Zaak om ervoor te gaan zorgen, dat we alles weer
kunnen hergebruiken.
2. Voorkennis activeren: Wat weet ik al van het onderwerp?
Werkvorm en vragen:
Kun jij aangeven op een papiertje wat je op een dag allemaal in de
prullenbak gooit. Geef aan met een rode stift of pen wat je hiervan kunt
hergebruiken( recyclen). Kun je ook aangeven welke recyclebak je het zou
moeten gooien.
3. Instructie: Wat zijn de hoofdzaken uit de leerstof? Toelichting op de
opdracht.
Onderwerpen:
Afvalstromen
Recyclen van afval
Waar te vinden:
Internet
Afvalverwerkingindustrie
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Uitvoeringsfase
4. De taken: Aan de slag met de leerstof
De afvalproblematiek.
1. Inventariseer de afvalhoeveelheden op jaarbasis in Nederland van
huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Geef aan uit welke onderdelen dit
afval allemaal bestaat. Zoek de gegevens op internet op.
Afvalstromen.
2. Maak een inschatting van de eigen afvalsituatie bij je thuis. Welk afval
is er. Hoe wordt dit verwerkt. Maak een tabel, waarin je aangeeft de
soort, de hoeveelheid per maand en de manier van afvoeren.
3. Wat kun je er aan doen om thuis minder afval te produceren. Neem 2
voorbeelden uit vraag 2 en beschrijf wat je kunt doen om ervoor te
zorgen, dat je minder weggooit.
4. Inventariseer de afvalstromen / afvalproducten op je eigen werk.
Inventariseer en beschrijf hoeveel kg van dit afval er per maand
geproduceerd wordt. ( op je stage bedrijf)
Afvalverwerkingmethodes.
5. Geef van minimaal 5 producten aan hoe deze afgevoerd, verwerkt en
gerecycled (opnieuw gebruikt) worden. Maak een korte beschrijving
en een tekening van de afvoerketen.
Belang beheer afvalstromen.
6. maak een collage, waarin je het belang aangeeft van een goede
afvalverwijdering. geef argumenten, waarom je de collage zo gemaakt
hebt en waarin je dit belang nog eens verwoordt.
7. Zoek op wat het begrip “Cradle tot Cradle “betekent?
Evaluatie- & reflectiefase
5. Evaluatie van product en proces: Wat en hoe heb ik geleerd?
Je kent de afvalstromen van je eigen en van je stagebedrijf. Je ziet de
verschillen in de particulier en bedrijfsafval.
Je kent verschillende recyclingprocessen en weet dus het afval goed te
scheiden.
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