
 

 
 

WeCycle 
Hoe werkt recycling?  

 

Grondstoffen raken op en door toenemende productie komt er steeds meer CO2 vrij. 

Een van de milieuproblemen waar wij tegenwoordig mee te maken hebben. 

Recycling wordt dan ook steeds meer noodzaak, maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn 

werk?  

 

Augusto gaat op bezoek bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige 

recycling. Zij halen grondstoffen en andere materialen uit elektrische apparaten 

voor hergebruik. 

 

Kijkvragen  

1. Wat betekent recyclen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Waarom is het goed om elektrische apparaten te recyclen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Noem twee grondstoffen of materialen die je uit een 

mobiele telefoon kan halen? 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

. 

4. Waarom wordt het afval bij binnenkomst van het recyclebedrijf gewogen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

5. Hoe wordt het ijzer uit het afval gehaald? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

6. Hoeveel keer meer energie kost het maken van nieuw aluminium in vergelijking 

met het omsmelten van oud aluminium? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Toepassing 

 

Recycling is belangrijk. Het bespaart energie en 

grondstoffen. Daarom is de Wecycle-campagne opgezet 

door elektronicaproducenten. 

 

Zet in de klas een grote afvalbak. Verzamel in de bak alle 

oude elektrische apparaten van jou en je klasgenoten op 

één dag. 

Gebruik een personenweegschaal bij deze opdracht en zet het onderstaande 

schema op het (digi)bord: 

Apparaat Gewicht Grondstoffen 

   

   

   

 

- Benoem ieder apparaat dat jullie hebben verzameld. 

- Zet achter ieder apparaat het gewicht. 

- Hoeveel oude elektrische apparaten heeft de klas in één dag verzameld? 

- Hoeveel kilogram oude elektrische apparaten heeft de klas in één dag verzameld? 



 

 
 

- Zet in het schema bij ieder apparaat minimaal twee grondstoffen of materialen 

die recycled kunnen worden. 

Vraag:  

Volgens een deskundige uit het televisieprogramma bespaar je negen cent voor 

elke kilo afval die je niet verbrand. Hoeveel geld hebben jullie vandaag bespaard 

door dit afval niet gewoon weg te gooien? 

 

 

Opdracht: Kijk op www.Wecycle.nl. Gebruik de “milieustraatzoeker” om erachter te 

komen waar jullie de oude elektrische apparaten in kunnen leveren en… lever ze in. 

  

http://www.wecycle.nl/


 

 
 

WeCycle - Docentenhulp 

 

Kernbegrippen 

 

Recyclen  

- Meerdere keren gebruiken van dezelfde grondstof.  

 

Milieu  

- de leefomgeving waarin een organisme leeft.  

Afval  

- bestaat uit stoffen die we niet meer gebruiken en nodig hebben. 

 

Grofvuil  

- bestaat uit allerlei grote dingen die we weggooien, bv. een vloerkleed, stoel of 

koelkast 

Huisvuil  

- bestaat uit kleine dingen die we weggooien. Bv. lege flessen, 

wattenstaafjes, kranten.  

 

 

Restafval  

- afval wat niet kan worden gescheiden.  

 

Klein chemisch afval (KCA)  

- huisvuil waar giftige stoffen inzitten. Bv. batterijen, medicijnen of verf.  

Milieubox  

- een stevige bak waarin je KCA kunt bewaren. 

Chemokar  

- een kleine vrachtwagen die klein chemisch afval ophaalt bij mensen thuis.  

 

 

  



 

 
 

Antwoordsuggesties 

 

1. Wat betekent recyclen? 

- Meerdere keren gebruiken van dezelfde grondstof.  

2. Waarom is het goed om elektrische apparaten te recyclen? 

- Omdat er in die apparaten nog allemaal dure materialen zitten die je kunt 

hergebruiken. 

3. Noem twee grondstoffen of metalen die je uit een 

mobiele telefoon kan halen? 

- O.a. koper, tin en goud 

 

 

4. Waarom wordt het afval bij binnenkomst van het recyclebedrijf gewogen? 

- Dan weet het bedrijf hoeveel kilogram materiaal ze moeten verwerken.  

5. Hoe wordt het ijzer uit het afval gehaald? 

- IJzer wordt aangetrokken door een magneet. Op die manier wordt alle ijzer 

gesorteerd.  

6. Hoeveel keer meer energie kost het maken van nieuw aluminium in vergelijking 

met het omsmelten van oud aluminium? 

- Het kost 20 keer zoveel energie om nieuw aluminium te maken dan het omsmelten 

van oud aluminium.  

 

  



 

 
 

Toepassing 

Bij het benoemen van de componenten waaruit een elektrisch apparaat bestaat is 

het goed uit te leggen wat het verschil is tussen grondstoffen en andere 

materialen. 

Momenteel zijn er in Nederland 425 miljoen elektrische apparaten. Per huishouden 

bezit men gemiddeld 60 apparaten, waarvan zo'n 3 apparaten niet meer worden 

gebruikt, in totaal dus 21 miljoen apparaten. 

Internet 

Op www.schooltvbeeldbank.nl vindt u diverse filmpjes die het onderwerp recycling 

belichten: 

 

Kijk op de titels: 

- Plastic van aardappelresten (20040115_plastic01) 

- Glasrecycling (20050115_glasrecycling01) 

- Recycling batterijen (20060913_recyclingbatte) 

 

Op www.schooltv.nl/eigenwijzer vindt u informatieblokken over recycling en 

aanverwante onderwerpen. Zoek op “recyclen”. 

 

 

http://www.schooltvbeeldbank.nl/
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040115_plastic01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050115_glasrecycling01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_recyclingbatte
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer

