
Checklist aanpak afval op school, kinderdagverblijf of BSO  

Checklist aanpak afval  

Deze checklist is bedoeld als basis om aan de slag te gaan met afval scheiden. Het is gebaseerd op 

de uitgebreide checklists die in het kader van het project afval op school zijn gemaakt door SME en 

Arcadis. Deze uitgebreide lijsten zijn te vinden op de website www.vanbuitenshuis.nl. Ook is hier 

een excelblad te vinden waar je alle antwoorden kunt invullen.  
 

Wat wil je aanpakken? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Zwerfafval buiten school 

o (zwerf)Afval binnen de school 

o De totale afval hoeveelheid verminderen 

o Zorgen dat leerlingen en medewerkers op school afval scheiden, want dat moeten ze thuis 

ook 



o Kostenbesparing 

o Profilering als duurzame/ afvalloze school 

o Een speciale afvalstroom, namelijk : …….. 

o Anders, namelijk …… 

 Hoe worden leerlingen betrokken? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Via aanvullend lesmateriaal van bijvoorbeeld NME centrum, gemeente of 

afvalinzamelaar of een maatschappelijke organisatie 



o Via activiteiten zoals de week van Nederland Schoon, Schone Rivieren of activiteiten samen 

met gemeente, afvalinzamelaar of een maatschappelijke organisatie 



o Via een breed programma gericht op Afvalvrije school of duurzame school (zoals Eco- 

Schools) 



o We betrekken leerlingen actief bij de monitoring van ons afval, binnen en buiten de school, 

d.m.v. ……. 



o We gaan een verandering aan leerling betrokkenheid, educatie en gedrag bewerkstelligen.  

Hoe borgen jullie het? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o We leggen het afvalbeleid vast in het (jaarlijkse) (school)plan. 

o We communiceren hoe de monitoring (op ambitie- en maatregelniveau) plaatsvindt, en wat 

de resultaten zijn. 



o We actualiseren ieder schooljaar het afvalbeleid. 

o We betrekken de leerlingen betrokken bij de monitoring. 

o We betrekken de leerlingen bij afvalscheiding, bijvoorbeeld door een bepaalde groep of klas 

verantwoordelijk te maken voor een stroom. 



o We betrekken leerlingen bij het belang van afvalscheiding bijvoorbeeld door 

lesmateriaal, excursies of gastlessen. 



o We leggen vast hoe besparingen worden ingezet wanneer die er blijken te zijn. 

http://www.vanbuitenshuis.nl/
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Hoe is de afvalinzameling nu geregeld? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Welke afvalstromen heb je nu? Denk aan papier, rest, glas, GFT, plastic, drankkartons, blik, 

textiel, incontinentiemateriaal, e-waste (apparaten) en klein chemisch afval, 

verpakkingsmateriaal per levering (bv. folie, pallets, karton), grof vuil (bv. meubilair, 

bouwmateriaal). 



o Waar ontstaan de afvalstromen? Lokaal, kantine, toiletten, kantoor, docentenkamer etc) 

• Welke middelen (prullenbakken, zakken) worden gebruikt voor de inzameling binnen  

 en buiten de school? 



o Wie is er verantwoordelijk voor de inzameling, hoe staat deze tegenover gescheiden 

inzameling, welke problemen en/ of oplossingen voorziet hij of zij? 



o Hoe groot zijn de afvalstromen (in liter (volume volle zak), kilo of containers) (per 

dag/ week/ maand) 



o Vraag het afvalcontract op bij het schoolbestuur en bekijk wat er afgesproken is en wat er 

betaald wordt. 



o Wie is de huidige inzamelaar en hoe is jullie relatie daarmee? (Tip: kijk even op de website 

van de inzamelaar en gemeente om te zien wat de mogelijkheden zijn). 



o Kijk of je in het contract kan vinden:  

- De kosten per jaar (€ ......... ) 

- De manier waarop kosten berekend worden (per leging van de containers op 

vaste dag, per leging op afroep of per kilo) 



- Of afvalscheiding nu mogelijk is binnen het contract 

- Of het mogelijk is stromen apart te verwijderen (en dus niet in de totale stroom 

restafval aanbieden. Denk aan papier, GFT, plastics etc.) 



- Wanneer het contract afloopt (meestal doet het bestuur dit zelf of samen 

met anderen via een aanbesteding) 



o Zijn er al afvalstromen die apart ingezameld worden (denk aan papier, batterijen, textiel, 

elektrische apparaten, GFT, plastic, PMD, computers, etc.) 



 


