
Educatieprogramma's
voor primair onderwijs

Zwerfafval

Uitgevoerd door Stichting Technotrend



Workshop 1: Tijdens de workshop worden jonge
uitvinders zoals Boyan Slat en zijn Ocean Cleanup
besproken. Leerlingen kruipen zelf in de huid van
zo’n uitvinder en gaan aan de slag met het
ontwerpen van nieuwe technologieën of
uitvindingen om een bijdrage te leveren aan een
schone oceaan. 

Workshop 2: Een gastles over verschillende
afvalfracties en optimaal recyclen. Dit wordt
aangevuld met een zwerfafval opruimactie rondom
de school, samen met de gastdocent en de docent.

Stichting Technotrend biedt basisscholen drie
verschillende onderwijsprogramma's over zwerfafval.
Deze programma's worden gegeven aan groepen van
rond de 12 - 30 leerlingen. In overleg kunnen de
programma's modulair aangeboden worden. Met dit
maatwerk kunnen de programma's optimaal kunnen
aansluiten bij de behoeften en leerdoelen van de
scholen. 

Plastic Soep Helden

Twee keer 
60 - 90 minuten

Groep 6, 7 of 8



90 - 120 minuten 
per workshop

Les 1: groep 1 t/m 4
Les 2: groep 4 t/m 6
Les 3: groep 7 en 8

1. Troep Snoepers & Rommel Ruimers:
Leerlingen leren meer over afval en een schoon
milieu, knutselen kleurrijke opruimmaatjes, Troep
Snoepers en/of Rommel Ruimers van karton en
tetrapakken, en ze leren over afval scheiden.

2. Slimme Plastic Soep Sloep:
Leerlingen leren meer over plastic soep en de
noodzaak van het hergebruiken van afval,
verzinnen een oplossing voor de plastic soep, en
bouwen een zelf ontworpen boot van afval.

3. Vurige Vuilnis Vondsten
Leerlingen leren meer over plastic soep en het
wereldwijd groeiende afvalprobleem, schetsen
een creatieve en technische oplossing, en bouwen
een prototype van hun ontwerp van afval.

Troep onder de Loep

Troep onder de Loep biedt drie verschillende
workshops  voor drie verschillende doelgroepen.



Leerlingen gaan zelf, onder begeleiding van
gastdocent en ouders, zwerfafval verzamelen rond de
school. Hiervoor krijgen ze handschoenen, prikkers
en afvalzakken. Vervolgens wordt het afval op school
gescheiden.
Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking
met de gemeente, die de materialen voor
opruimacties levert.

Neem contact op met Kaat Oudesluijs

Meer weten?

secretariaat
@stichtingtechnotrend.nl
030 – 699 1599

Handen uit de mouwen

Groep 3 t/m 8 90 - 120 minuten 

Groep 1 t/m 8 30 - 60 minuten 

Dé kennisquiz over (zwerf)afval, afgestemd op de
lokale situatie in de gemeente. Leerlingen krijgen
allerlei vragen over het thema zwerfafval en
afvalscheiding, waarna de winnaar een prijs ontvangt.

Petje op petje afval


