Plaats
Gemeente Deventer, 27
basisscholen.
Probleem
Leerlingen zijn zich te weinig
bewust van het belang en de
mogelijkheden rond
afvalscheiding, én op school
is geen mogelijkheid om afval
gescheiden te laten afvoeren.
Oplossing
Het ontwikkelen en
implementeren van een
educatief programma rond
afvalscheiding voor het
basisonderwijs en het
ondersteunen van scholen bij
de invoering van
afvalscheiding op school.
Randvoorwaarde
De gemeente geeft scholen
toestemming om alle
afvalfracties behalve restafval
mee te geven met de
inzameling van het
huishoudelijk afval.
Looptijd
Ontwikkeling: voorjaar 2013
Implementatie: najaar 2014voorjaar 2014
Resultaat
Bewustwording bij leerlingen,
kostenbesparing voor
scholen, geen waardevolle
materialen meer in de
verbrandingsoven, Het meest
populaire educatieprogramma van de Ulebelt!.
Contactinformatie
Estella Franssen
Projectleider
e.franssen@ulebelt.nl
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Maatmansweg 3
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Afvalscheiding voor het
basisonderwijs

Achtergrond
In 2013 is Diftar ingevoerd in de gemeente Deventer, een gedifferentieerde
afvalstoffenheffing – burgers betalen alleen nog per keer dat ze hun
restafvalcontainer aanbieden voor lediging. Wanneer ze hun restafval goed
scheiden (bronscheiding), gaan ze kosten besparen – en de gemeente ook.
In opdracht van de inzamelaar Circulus/Berkel heeft De Ulebelt een
educatie-programma ontwikkeld over afvalscheiding voor het basisonderwijs.
Doelstelling van het programma is om zowel bewustwording als
kennisniveau over afvalscheiding te verhogen bij leerlingen.
Wat is afval eigenlijk? Waarom is het belangrijk om afval te scheiden, welke
materialen kun je dan scheiden en hoe doe je dat? Het educatieprogramma
bestaat uit een keuzemenu voor verschillende groepen, met een
Afvalscheidingsspel, een kringgesprek rond de Achtergelaten Vuilniszak,
een waardendiscussies en een afvalanalyse.
Uitdaging
Nu komt daar een primeur bij: om het educatieprogramma kracht bij te
zetten, heeft de gemeente Deventer de scholen toestemming gegeven om
ook afvalscheiding op school gaan invoeren. De scholen mogen alle – goed
gescheiden - fracties, behalve restafval, meegeven met de huishoudelijke
inzameling die door de wijk rijdt. Dat maakt het educatieprogramma
natuurlijk véél sterker, als de school zelf ook afvalscheiding toepast!
Uitdaging daarbij is om die invoering goed te implementeren, in een
organisatie die voorheen alleen papier apart hield: welke fracties wil de
school allemaal uit het restafval houden, waar en hoe slaan ze dat op en
hoe zorgen ze ervoor, dat iedereen mee gaat doen?
Rol van de Ulebelt
De Ulebelt heeft het educatieprogramma ontwikkeld, het is onderdeel van
het NME-aanbod aan de basisscholen. De Ulebelt biedt ook inzet van een
gastdocent bij het programma. Daarnaast begeleidt De Ulebelt de scholen –
directie, onderwijsstaf en conciërges - bij de invoering van afvalscheiding op
school, door middel van een checklist en praktijkadvies. .

Rol van overige partners
Het serviceniveau aan burgers in de gemeente Deventer, ten aanzien van
afvalinzameling, is hoog.
Huishoudens kunnen beschikken over een container voor kunststof, GFT en
Rest. Verder worden aan huis tweewekelijks opgehaald: glas, papier,
metaal, drankpakken en frituurvet. De basisscholen kunnen meeliften met dit
hoge serviceniveau. Alleen voor restafval maken ze nog gebruik van de
diensten van een bedrijfsafvalverwerker. De logistiek wordt verzorgd door
Circulus/Berkel, de inzamelaar voor de gemeente Deventer.

In de lessen maken de
leerlingen o.a. een
afvalanalyse en leren met
het afvalscheidingsspel
meer over afvalstromen
in hun eigen woonplaats.

Resultaten
Over het educatieprogramma:
Uit enquetes blijkt, dat de docenten heel tevreden zijn over het
educatieprogramma. De inzet van de gastdocent speelt een belangrijke rol
bij de waardendiscussie met de leerlingen.
De leerlingen die aan het educatie-programma meedoen, geven voorlichting
over dit onderwerp aan de overige klassen en de ouders. Wat blijkt: dit is het
populairste educatie- programma ooit: maar liefst 27 van de 52 scholen
hebben zich in het eerste seizoen al aangemeld!
Over afvalscheiding op school:
Een aantal scholen had behoefte aan ondersteuning bij de invoering van
afvalscheiding op school en heeft de inzet van De Ulebelt hierbij ervaren als
het duwtje in de rug om tot invoering over te gaan.
Van de participerende scholen aan de afvalscheiding, is er geen een
tussentijds gestopt. De scholen besparen fors op de kosten van
afvalverwerking. Voor de leerlingen is het logisch om het geleerde uit de
afvallessen meteen op school in praktijk te brengen. Ook het draagvlak om
thuis beter afval te scheiden, wordt groter.

Onder het motto ‘Afval,
zoek het uit!’ zoeken
leerlingen uit hoe het zit
met afval bij hen thuis en
op school.

Vervolg
Voor 2015 wordt nieuw beleid ontwikkeld rondom afvalscheiding en
participatie van burgers en organisaties. Het educatieprogramma wordt
opnieuw aan scholen aangeboden. Een aantal schoolorganisaties heeft al
aangegeven dat ze in 2015 alsnog tot invoering over willen gaan. De
partners in dit project – Stichting De Ulebelt, Circulus/Berkel en de gemeente
Deventer voeren nader onderzoek uit naar de resultaten en effecten op
langere termijn en brengen in 2015 een rapport uit over de verworvenheden.
Conclusie en aanbevelingen
Leren over afvalscheiding en het geleerde meteen op school in praktijk
kunnen brengen, is een heel logische en ijzersterke combinatie. “Practise
what you preach”, is het motto. Gemeenten kunnen in het belang van
educatiedoelstellingen de drempels daarvoor wegnemen.

