
 

Nieuwsuur in de Klas 
Plastic afval recyclen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Afval scheiden is goed voor het milieu. 
Maar er belanden nog best wel wat 
recyclebare materialen tussen het 
restafval. Afvalverwerkers hebben een 
methode ontwikkeld om een deel ervan 
zelf te verwerken. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Luiers, hergebruik, circulaire economie, 
plastic 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en natuur: 30 en 35. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Nieuwsuur in de klas’, met 
achtergronden bij het nieuws. Op 
Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
soortgelijke onderwerpen, zoals: ‘De 
milieukosten van ons koopgedrag’. 
 
Antwoorden 
1 Juist zijn: goed voor het milieu, 
hergebruikt, restafval, niet, verminderen, 
per jaar.  2a Restafval b Dat gaat vaak de 
verbrandingsoven in. c In Amsterdam 
wonen veel mensen in een appartement 
en is de ruimte beperkter om afval te 
scheiden. 3 B 4 Een systeem waarin het 
doel is om grondstoffen en producten 
zoveel mogelijk te hergebruiken. 5 Eigen 
antwoord. 6 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Streep de onjuiste woorden door. 
Afval scheiden is goed voor het milieu / 
tegenwoordig niet meer nodig. Het glas, 
plastic en papier dat wordt ingezameld kan 
worden hergebruikt / weggegooid. Maar 
alles wat niet gescheiden wordt gaat bij 
het restafval / grofvuil en wordt wel / niet 
gerecycled. Veel gemeentes willen deze 
afvalberg verminderen / vermeerderen tot 
maximaal 100 kilo per persoon, per jaar / in 
hun hele leven. 
 
2 Plastic, restafval, GFT, grofvuil, we 
hebben allerlei soorten afval in ons huis. 
a Wat levert nu nog de grootste 
hoeveelheid afval op van een gemiddeld 
huishouden? 
b Wat gebeurt er nu met die stroom afval? 
c Waarom hebben inwoners van een grote 
stad als Amsterdam meer kilo’s van deze 
afvalsoort dan mensen in een dorp? 
 
3 Hoeveel procent van het huishoudelijk 
restafval bestaat uit luiers? 
A 0,5% 
B 5% 
C 50% 
 
4 “Het recyclen van luiers is een vorm van 
circulaire economie”. Leg in je eigen 
woorden uit wat wordt bedoeld met de 
term ‘circulaire economie’. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Sommige mensen scheiden hun afval 
beter dan anderen. 
a Op welke manier vind jij dat je al goed 
afval scheidt, bijvoorbeeld thuis of op 
school? 
b Hoe zou je nóg beter kunnen scheiden?  
 
6 Er zijn mensen die zeggen dat we ons niet 
zo druk moeten maken over het recyclen 
van afval. Want 92% van de totale 
hoeveelheid afval komt bij bedrijven 
vandaan en niet bij consumenten. Wat vind 
jij van deze kritiek? Leg uit in minstens 5 
zinnen. 
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