
Afvaleducatie.nl
Hét platform voor afval en grondstoffen op school



Het vraagstuk

Deze landelijke doelen voor (zwerf)afval en grondstoffen worden niet gehaald, waarom niet?

Landelijke doelstellingen:
2023: 30 kg restafval per inwoner per jaar
2025: land zonder zwerfafval
2050: Nederland is circulair

• er is weinig draagvlak en betrokkenheid bij afvalpreventie onder jongeren
• onderwijs over afvalpreventie en circulaire economie is improductief als de school niet het 

goede voorbeeld geeft
• schoolafval is bedrijfsafval, schoolbesturen kiezen vaak voor de goedkoopste oplossing 

(zonder afvalscheiding)
• er is veel educatief aanbod over afval beschikbaar maar dat is slecht vindbaar



Kansen
• een afvalloze school is goed haalbaar en educatief nuttig

• het onderwijs wil meer aandacht voor afval en circulariteit

• het onderwijs, afvalinzamelaars, gemeenten en NME-
steunpunten werken samen

• project Afval op school’ (2017-19) leverde veel op zoals: 
checklist afvalbeleid, handleiding gedrag, topproducten 
educatie, versterken samenwerking 

• goede lespakketten, programma’s en (begeleide) 
activiteiten zijn beschikbaar

“Het begint met 
gedrag. Als we het 

goede gedrag aanleren, 
dan hoeven we het 

verkeerde gedrag niet 
af te leren”



Samen op weg naar een afvalvrije school! 

Samenwerken alle partijen (overheid, onderzoekers, ondernemers, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties) werken 
samen aan het realiseren van afvalvrije school 

Productontwikkeling platform nodigt uit om samen te werken aan afval, 
grondstoffen en circulaire economie. 

Kennisdeling op het platform en tijdens activiteiten delen partners 
kennis en ervaring rond afval en grondstoffen

Bedrijfsvoering platform biedt eenduidige en objectieve en 
onafhankelijke informatie voor docenten, 
schooldirecties en schoolbesturen over 
afvalinzameling op school

Educatie platform werkt aan een gezamenlijk aanbod van 
lesprogramma's, projecten, activiteiten, gastlessen, 
trainingen enz

Het platform



50% minder bedrijfsafval in 
2022, dus ook op scholen 

(invulling landelijke doelstelling)

in 2022 op alle scholen 
aandacht voor preventie van 

afval en gescheiden inzameling 
van bruikbare grondstofstromen 

(voor- en nascheiding)

50% afvalloze scholen in 2030 

in 2023 op alle scholen 
aandacht voor afval, 

grondstoffen en circulaire 
economie door middel van 

lessen, activiteiten en projecten

in 2023 op alle scholen 
stimulerende aandacht voor 

goed gedrag inzake preventie 
en gescheiden inzameling van 

grondstoffen

Bedrijfsvoering

Educatie & gedrag

Gezamenlijke ambitie



Bestuur Directie

Docent

Educatief aanbod 
(Lokaal NME-centrum als servicepunt)

Inzamel
contract 
(private 
partij)

Brancheorganisaties VA 
en NVRD

Bedrijven, VNO-NCW, MKB 
Nederland, Horeca Nederland, 
e.d.

Uitgeverijen, NGO’s (o.a. Nederland 
Schoon), overheid, bedrijven

PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, 
Verus, VOS-ABB, AVS, VBS, 
Vakverenigingen, e.d.

Onderwijs
branches

Leveranciers 
(van goederen en                           

diensten w.o. 
catering)

Rijksoverheid, EU, provincie, waterschap, 
gemeente, Rijkswaterstaat

Beleid
(landelijk en lokaal)

Samenwerkende partijen



Het platform biedt:
• actueel lesmateriaal PO, VO, MBO
• nieuws
• jaarkalender, activiteiten en campagnes
• overzicht samenwerkende partners
• kennisdagen
• boekingssysteem gastlessen
• trainingen gastdocenten
• praktijkvoorbeelden
• tips en tops (zwerf)afvalpreventie
• stappenplan invoeren afvalscheiding
• checklist afvalbeleid school
• en meer…!



Wat is er nodig?
Om het platform te realiseren en actueel te houden is jaarlijks ca. € 50.000 nodig voor:
• Beheer content
• Onderzoek en ontwikkeling
• Kennisdagen partners en scholen
• Beheer systeem gastlessen
• Trainen gastdocenten
• Onderhoud website
• Marketing/Communicatie
• Projectmanagement en overleg partners



Afvaleducatie.nl: samen bereiken we meer!
 Ja, Ik doe mee met afvaleducatie.nl om meer aandacht te geven aan afval, grondstoffen 

en circulaire economie in het onderwijs.

 Ja, ik draag bij aan gezamenlijke (door)ontwikkeling van aanbod aan het onderwijs in 
plaats van ieder voor zich. Kwaliteit wordt beter.

 Ja, ik combineer mijn activiteiten met die van anderen op Afvaleducatie.nl. Hiermee 
bespaar ik tijd en geld.

 Ja, samen bereiken we meer, komt het aanbod van mijn organisatie goed in beeld én 
investeren we per partij minder.



Doe jij ook mee?
Duurzaamheid is mensenwerk!

SME (www.sme.nl) neemt het initiatief voor Afvaleducatie.nl omdat:

Wij geloven dat het onderwijs een grote rol kan spelen in een circulaire 
gedragsverandering bij de nieuwe generatie. Oók zien wij dat de wens 
tot samenwerken op het gebied van afval om dit proces te steunen 
groot is. Onze jarenlange kennis en ervaring in het onderwijswerkveld 
zetten we graag in om dit platform te faciliteren.

Alleen samen maken we dit platform tot een succes.

&           NME-centra gingen je al voor!

Neem contact met ons op

Hak van Nispen
nispen@sme.nl

Lydia Haafkens
haafkens@sme.nl

http://www.sme.nl/
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