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Inleiding 
 
Deze les ‘Afval scheiden met techniek’ hoort bij een serie lessen over afval en hoe we 
daarmee omgaan. De les is bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Leerlingen 
ontdekken de wereld op een actieve manier. Ze kunnen al beter reflecteren op hun eigen 
gedrag. Maar ze zijn ook nog echte doeners en onderzoekers. Techniek is welbesteed 
aan deze leerlingen.  
 
Aan het experimenteren met techniek wordt tegemoet gekomen in deze les. 
De leerlingen leren dat plastic, drinkverpakkingen en metalen in de fabriek worden 
gescheiden om daarna te recyclen. 
 
Hoe zouden ze dat eigenlijk doen: plastic van metaal scheiden? Kunnen wij daar ook iets 
op verzinnen?  
Kinderen gaan aan de slag met magneten, met centrifuges en een blaasmachine. Zo 
ontdekken zij hoe je afval kunt scheiden met allerlei bewerkingen.  
 

 
 
 
 
 
Leerdoelen 

• Leerlingen ontdekken dat je door afval te recyclen, grondstoffen spaart. 
• Leerlingen ontdekken hoe je afval kunt scheiden in verschillende fracties met 

technische oplossingen. 
• Leerlingen weten dat plastic, drinkverpakkingen en metalen bij het restafval 

moeten, maar dat in de fabriek wordt na-gescheiden. 
• Leerlingen kunnen beredeneren welke stappen er nodig zijn om afval te scheiden 

van thuis tot in de fabriek. 
 
 
 
 
Onderzoeksvragen:  

• Hoe kun je met techniek afval scheiden? 
• Hoe zamelen ze in Leiderdorp afval deels gescheiden in? 
• In welke volgorde kun je acties doen om het afval te scheiden van thuis tot in de 

fabriek? 
Voorbereiding:  

• Gebruik de powerpoint voor de voorbereidende les. 
• Verzamel verschillende soorten afvalmaterialen om te verkennen.  
• Maak een circuitopstelling met opdrachten om het afval te scheiden.  
• Zorg voor grote vellen papier en voor stiften. 
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Lesschema 
 
Les 1: Afvalscheidings- 
laboratorium 

Welke technieken kun 
je gebruiken om het 
afval uit elkaar te 
halen? 
 
Welke kenmerken van 
het soort afval werken 
hierbij? 
 
Zwaar/licht 
Zinkt/blijft drijven 
Magnetisch/niet 
magnetisch 
 
 
 

Materialenkist PMD 
afval 
 
Instrumentenkist 
afvalscheiden met:  
 
Magneten 
Blaasapparaat 
 
Emmer met water 
 
Zelf verzameld extra 
afval. 
 
Scharen 
 
Werkblad 1 
 

60 minuten 

Les 2: Van lijn naar 
cirkel. 

In deze les vergelijken 
we lineaire economie 
met circulaire 
economie.  
 
De leerlingen 
begrijpen dat je door 
circulaire economie 
beter met 
grondstoffen omgaat.  

Digibord 
 
Werkblad 2 
 

60 minuten 

Les 3 De leerlingen 
ontwerpen een 
productielijn om afval 
in verschillende 
soorten materialen te 
scheiden 

Grote vellen papier 
 
Stiften 

60 minuten 
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Les 1:  Introduceer de techniekles 

 

Laat de bijgaande Powerpoint zien.  
En bespreek de vragen die daar op gesteld worden.  
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Les 2 (excursie) Afval scheiden door techniek 

 
Onderzoeksvraag:  

• Welke soorten afval zijn er?  
• Uit welke materialen bestaat dat? 
• Hoe kun je thuis afval scheiden? 
• Hoe kun je techniek gebruiken om restafval te scheiden? 

Voorbereiden: 
• Gebruik de box met middelen uit de leskist.  
• Richt het lokaal als werkplaats met vijf werkhoeken. 
• Kopieer voor elk groepje werkblad 1 

 
 
Materiaal 
 
Box met  afval 
Deze kun je zelf aanvullen met afval dat de kinderen maken tijdens het tussendoortje. 
 

• blikjes (magnetisch en niet magnetisch) 
• plastic flesjes 
• doppen van plastic flesjes 
• verpakkingen van drinkkartons 
• plastic boterhamzakjes 
• En eventueel ander afval waar je aan kunt komen. 

 
Box met experimenteer-materiaal 

• Magneten 
• Een elektrische luchtbedpomp 
• Een goed werkende zaklamp 
• Een emmer met water  
• Een slacentrifuge 
• Opgeblazen ballonnen (voor statische energie) 

 
 
Voorbereiden 
Deel de klas in, in zes werkhoeken. Zet in elke werkhoek bepaald 
experimenteermateriaal + een doos met verpakkingen en scharen.  
 
Maak vijf groepjes leerlingen. Kopieer voor elk groepje werkblad 1. 
 
Lees de les goed door en bereid je verhaal en instructie voor.  
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1. Introductie 
 
In de gemeente Leiderdorp kun je je afval scheiden in papier, groenafval, glas, textiel, 
batterijen en restafval. Papier en glas wordt gerecycled. Groen afval wordt 
gecomposteerd.  
 
Het restafval komt in een fabriek. Daar wordt het met machines na gescheiden. 
Verschillende soorten plastic worden er uit gehaald om elk apart te recyclen. 
Met magneten wordt ijzer uit het afval gehaald. 
 
Stel vragen als: 

• Wie kan er wat vertellen over hoe ze thuis hun afval scheiden of juist niet 
scheiden. 

• Laat kinderen op elkaar reageren. Waarom is afval scheiden belangrijk? Je kunt er 
dan weer nieuwe materialen van maken door het te recyclen.  

• Plastic afval bestaat uit veel verschillende soorten plastic. Flesjes zijn gemaakt 
van PET, plastic zakjes zijn gemaakt van Polyethyleen, ondoorzichtige bakjes en 
piepschuim wordt gemaakt van polystyreen. Buizen zijn vaak gemaakt van PVC. 

 
 
Het restafval nascheiden, doen ze na inzameling, in een fabriek waar ze afval verwerken. 
Daarvoor gebruiken ze techniek.  
 
Hoe ze dat doen? Dat gaan we onderzoeken! In de Powerpoint staat de vraag: 

 
Hoe kun je afval scheiden door techniek te gebruiken? 

 
Laat de leerlingen op deze vraag reageren. Laat ze dingen verzinnen hoe ze met techniek 
soorten afval kunnen scheiden? 
 
Schrijf de ideeën op het bord. 
 
 
 
 
2. De werkplaats – Afval scheiden door techniek - 
 
Maak van elke groepstafel een werkhoek.  
 
Leg op elke groepstafel een middel waarmee je afval zou kunnen scheiden. En een stapel 
met verschillende soorten afval zoals blikjes, dopjes van flessen, snoepfolies, plastic 
zakjes, enzovoorts. 
 
Op de tafels bevinden zich achtereenvolgens: een magneet, een centrifuge, een blaasbalg 
(luchtbedpomp), een emmer water en een kam.   
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Verdeel de leerlingen in vijf groepen. De vijf groepen gaan in elke werkhoek opdrachten 
doen.  
 
Opdracht voor de leerlingen 
Probeer aan elke tafel verschillende soorten afval van elkaar te scheiden met het middel 
dat wordt aangeboden.  
 
Bedenk van tevoren wat voor materiaal je denkt te kunt scheiden van ander materiaal.  
Ga experimenteren. Wat is het resultaat? Welk materiaal kun je het makkelijkst scheiden 
met dit middel?  
Klopt dat met wat je van tevoren dacht? 
 
Schrijf het op je werkblad.  
 
Op een teken van de leerkracht, schuiven de groepen door naar de volgende werkhoek.  
 
3. Nabespreken  
 
Bespreek hoe je in elke hoek het afval kon scheiden van elkaar.  
Voor welke soorten afval was dat zinvol? 
Hoe zou je de vijf technieken noemen? 
Zou je ze ook in de fabriek kunnen inzetten? 
 
Laat een filmpje zien:  
Laat dit filmpje zien van het Klokhuis: 
 
https://youtu.be/3c1staSTl6w 
 
Bespreek het filmpje met de leerlingen. 
Waarom moet het plastic nog worden nagescheiden? 
Welke technieken uit het filmpje herken je uit de experimenten die je zelf hebt gedaan. 
 

https://youtu.be/3c1staSTl6w
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Werkblad 1 Werkplaats –Afval scheiden met techniek – 
 
Bij elke tafel vind je verschillend afvalmateriaal en een middel om het mee te scheiden.  
 
Geef antwoord op de vragen op het werkblad. Schrijf het op. 
 
Werktafel 1 
 
Middel: Een haarkam die je statisch maakt. Wrijf de kam langs je trui. Knip het afval in 
stukjes.  
 
Wat denk je voor afvalmateriaal te kunnen scheiden? 
 

 

 
Wat gebeurt er in het echt? 
 

 

 
Werktafel 2 
 
Middel: Een emmer water 
 
Wat denk je voor afvalmateriaal te kunnen scheiden? 
 

 

 
Wat gebeurt er in het echt? 
 

 

 
Werktafel 3 
 
Middel: Een slacentrifuge 
 
Wat denk je voor afvalmateriaal te kunnen scheiden? 
 

 

 
Wat gebeurt er in het echt? 
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Werktafel 4 
 
Middel: Magneten 
 
Wat denk je voor afvalmateriaal te kunnen scheiden? 
 

 

 
Wat gebeurt er in het echt? 
 

 

 
Werktafel 5 
 
Middel: Een blaasbalg 
 
Wat denk je voor afvalmateriaal te kunnen scheiden? 
 

 

 
Wat gebeurt er in het echt? 
 

 

 



10 | P a g i n a  

 

Handleiding Afval scheiden met techniek   MEC Leiderdorp 

 

Les 3  Van lineair naar circulair - Plus  

 
Deze les kun je doen als je extra aandacht aan dit thema wilt besteden.  
 
Onderzoeksvragen: 

• Hoe gaan we met ons afval om?  
• Wat is het verschil tussen een lineair proces en een circulair proces? 
• Waarom is circulair beter voor de aarde? 

Voorbereiden: 
Zet op digibord de poster van Loesje klaar 
Zet op digibord het filmpje van youtube klaar.  
In deze les legt u veel begrippen uit. Lees de tekst goed door.  
 
 
 
1. Introductie  

 
Laat op digibord de poster van Loesje zien. 
 

 
Bron: https://www.loesje.nl/posters/overig-0911/ 
 
Laat een aantal leerlingen hierop reageren. Waar zou deze zin betekenen? Is het grappig 
bedoeld? Wat is jouw antwoord op deze vraag? 

https://www.loesje.nl/posters/overig-0911/
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2. Alles is gemaakt van grondstoffen 

 
 
Bespreek met de leerlingen: 
 
Veel afval is verpakkingsmateriaal. Het is bedoeld om jouw spullen in te verpakken. 
Drinken, snoep, chips en speelgoed zit allemaal in een verpakking. 
Verpakkingsmateriaal is gemaakt van plastic, papier, karton, metaal, glas, heel soms van 
textiel. 
 
Alle materialen zijn gemaakt van grondstoffen. Stoffen die uit de grond zijn gehaald. 
Plastic wordt gemaakt van aardolie. Papier wordt gemaakt van hout. Glas wordt 
gemaakt van zand. Aluminiumfolie wordt gemaakt van aluminiumerts (bauxiet). 
Als je afval niet scheidt, doe je het bij het ‘restafval’.  Het restafval gaat naar een 
verbrandingsoven. Het wordt verbrand. De grondstoffen gaan grotendeels verloren. 
Voor nieuwe verpakkingen moeten nieuwe grondstoffen uit de grond worden gehaald of 
bomen worden gekapt.  
 
Als je verpakkingen gescheiden inzamelt, dan worden daar nieuwe verpakkingen van 
gemaakt. Er hoeven er geen nieuwe grondstoffen te worden gebruikt.  
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3. Van een lineaire – naar een circulaire economie 

 
Bespreek met de klas wat we nu doen. 
 
We maken iets → We gebruiken iets → We gooien het weg 
 
Je hebt steeds nieuwe grondstoffen nodig. En je krijgt steeds meer afval.  
 
Geef de tafelgroepjes elk de volgende opdracht: 
 
Elk groepje krijgt een voorwerp om aan te denken namelijk: 
 

• Een winterjas 
• Een mobiele telefoon 
• Een fiets 
• Een skateboard 
• Een koelkast 
• De stoel waar jij op zit 

 
Haal de voorwerpen zoveel mogelijk in het echt naar binnen.  
 
Deel aan elk groepje werkblad 2 uit. Hierop staan in het eerste deel de volgende vragen: 
 

• Wat zijn de grondstoffen? 
• Hoe lang doe je ermee? 
• Waarom gooi je het weg? 
• En wat gebeurt er dan mee? 

 
Laat elk groepje de antwoorden presenteren.  
 
Nu zijn we op weg naar een nieuw soort economie. Dat heet de Circulaire economie. 
 
Hierover gaan we een filmpje kijken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY 
Zoek bij youtube op – Heroverwegen van de vooruitgang – circulaire economie. 
 
In hetzelfde groepje ga je verder met jouw voorwerp. Op het werkblad staan de 
volgende vragen: 
 
Welke onderdelen van jouw voorwerp kun je recyclen? 
Kun je jouw voorwerp makkelijk uit elkaar halen, zodat je het kunt recyclen? 
Maak met elkaar een ontwerp van een nieuwe versie van jouw voorwerp zodat je het 
veel beter kunt recyclen? 
 
Hoe zou dat om de aarde beter te maken?? 

https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY


13 | P a g i n a  

 

Handleiding Afval scheiden met techniek   MEC Leiderdorp 

 

Werkblad 2 Naar een circulaire economie 
 
Welk voorwerp had jouw groepje? 
 

 
 
Wat zijn de grondstoffen? 
 

 
Hoe lang doe je ermee? 
 

 
Waarom gooi je het weg? 
 

 
En wat gebeurt er dan mee? 
 

 
 
 
Deel 2 – Bespreek deze vragen nadat je het filmpje hebt gezien.  
 
Welke onderdelen van jouw voorwerp kun je recyclen? 
 

 
Kun je jouw voorwerp makkelijk uit elkaar halen, zodat je het kunt recyclen? 
 

 
 
Maak met elkaar een ontwerp van een nieuwe versie van jouw voorwerp zodat je het 
veel beter kunt recyclen? 
 

 
[tekenvak] 
 
Hoe zou dat om de aarde beter te maken?? 
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Les 4 Verwerking 

 
Onderzoeksvragen:  

• Hoe kun je uitleggen hoe we beter met ons afval kunnen omgaan? 
• Hoe leg je uit wat het verschil is tussen ‘lijn’ en ‘cirkel’ bij omgaan met afval?  

Voorbereiding:  
• Verdiep je in het fenomeen lapbooks maken op 

http://lapbooksindeklas.weebly.com/. 
• Bedenk hoe je dit organiseert met je groep.  

 
Een lapbook is een eenvoudig mapje met een verzameling van mini-boekjes, klepjes en 
ander gevouwen materiaal waarin ruimte is voor tekeningen, verhalen, chronologische 
info, diagrammen, … Een lapbook kan gemaakt worden van om het even welk onderwerp. 
Denk maar aan: een onderzoek, een werkstuk, een project, een boekbespreking, … 
 
 
1. Introductie 
 
 
Bespreek met de leerlingen: 
 

• hoe ze aan hun ouders/verzorgenden kunnen uitleggen waarom het goed is om 
afval te scheiden en te recyclen.  

• hoe ze het verschil kunnen laten zien tussen een lijneconomie en een 
cirkeleconomie.  

 
Introduceer het begrip Lapbook.  
Laat ze een voorbeeldfilmpje zien over leerlingen die bezig zijn geweest met ‘weer en 
klimaat’. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8V-tOWETDCg 
 
Over afval scheiden kun je de volgende deelopdrachten geven: 
 

• Een miniboekje over welke soorten afval je kunt scheiden in de gemeente 
Leiderdorp. 

• Lijndiagrammen van grondstof naar verpakkingsmateriaal naar 
verbrandingsoven. 

• Een set kaarten op volgorde hoe plastic afval in de fabriek wordt gescheiden van 
elkaar, zie het filmpje: https://youtu.be/3c1staSTl6w. 

• Een draaischijfboekje van verpakkingsmaterialen in de kringloop.  
• Fotocollectie van zwerfvuil dat je rond de school bent tegengekomen.  

 
 
 

http://lapbooksindeklas.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8V-tOWETDCg
https://youtu.be/3c1staSTl6w
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2. Lapbook maken 
 
 
Geef de leerlingen in groepjes de taak om een ontwerp te maken voor een lapbook; de 
taken te verdelen en deze vervolgens te maken.  
 
Dit past mogelijk in hun weektaak als je daar op school mee werkt. 

 
 
 
3. Lapbook presenteren 

 
 
Laat de groepjes leerlingen hun lapbook presenteren aan andere kinderen op school. 
 
4. Nabespreking  
 
 
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen: 
 

• Wat vond je van het opdrachtencircuit? 
• Wat is het verschil tussen ‘lijn’ en ‘cirkel’? 
• Waarom is afval scheiden en recyclen beter voor de toekomst van de aarde? 
• Wat vond je van het maken van een lapbook en de presentatie ervan? 


