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Plasticvervuiling
Achtergrondinformatie

HOEVEEL PLASTIC GEBRUIKEN WE MAAR EEN KEER?

HOE SNEL VERGAAT JE TANDENBORSTEL?

Twee quizvragen vooraf om de aandacht van de leerlingen/studenten te trekken:

Antwoord: de helft van wat er geproduceerd wordt.

Antwoord: 500 jaar

Plastic: grootste milieuvervuiler
Geschat wordt dat ongeveer drie procent van al het plastic dat elk jaar
geproduceerd wordt, lekt naar het milieu. Sinds de grootschalige introductie van
plastic na de Tweede Wereldoorlog is er in totaal 8,3 miljard ton geproduceerd.
Daarvan is 6,3 miljard ton afval geworden. Van dat afvalplastic werd slechts 9%
gerecycled en is 12% verbrand. De resterende 79% kwam terecht op stortplaatsen of
in het milieu. De wereldproductie steeg van twee miljoen ton in 1950 tot 380 miljoen
ton in 2018 (inclusief textiele vezels). In 2017 produceerde de wereld bijna 350
miljoen ton plastic (exclusief vezels). Ongeveer de helft werd in de afgelopen dertien
jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat is er rond 2050 sprake van circa
twaalf miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu. 

Per uur belandt er zelfs een hoeveelheid plastic in zee waarmee je elf olympische
zwembaden zou kunnen vullen. Per jaar is dat elf miljoen ton plastic en dit wordt
alsmaar meer. We hebben in de afgelopen twintig jaar evenveel plastic
geproduceerd als in de 80 jaar ervoor. Dit zal in de komende tien jaar verdubbelen
als we nu geen actie ondernemen. Zwerfvuil in de oceanen komt soms uit
containers die tijdens stormen van schepen vallen of het bestaat uit vistuig dat door
de visserij verloren raakt. Maar de grootste boosdoener is vuilnis dat van straten via
de rivieren naar zee stroomt. Ook komt er veel zwerfvuil van vuilstortplaatsen dat in
rivieren lekt of van stortplaatsen die zelfs direct aan zee liggen.

Een groot deel van dit afval bestaat uit plastic. Eenmaal in zee breekt het vrijwel niet
of heel langzaam af en kan het jarenlang met de stroming mee dobberen. Dit hoopt
zich op in grote 'plastic-eilanden’ en spoelt aan op het strand. Het plastic dat in de
zeeën terechtkomt, verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die ook
nog eens steeds giftiger worden. Door al die kleine deeltjes plastic in het water
veranderen de oceanen in een plasticsoep.



Niet alleen voor het milieu is plastic schadelijk. Ook voor onszelf.

Wist je dat veel tandpasta's, douchegels, scrubs en andere verzorgingsproducten
nog steeds microbeads bevatten?; een soort microplastic dat voor een schurend
effect wordt toegevoegd aan gezondheids- en cosmeticaproducten. 

Microbeads zijn verboden in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd
Koninkrijk. Verschillende andere landen, waaronder Nederland, overwegen een
verbod. Nederland en andere Europese landen verschuilen zich achter het
‘wachten’ tot het beloofde Europese verbod ingaat. Maar deze wet is nog steeds
niet in werking. Tot die tijd worden microbeads wereldwijd als ingrediënt verwerkt in
miljoenen producten. De meeste waterschappen beschikken niet over de middelen
om deze microbeads te detecteren of te verwijderen, dus worden ze niet uit het
rioolwater gefilterd en komen in onze waterwegen terecht.

Er komt meer plastic bij dan we kunnen opruimen, ook al doen we nog zo ons best.
De enige manier om plasticvervuiling te verminderen en te voorkomen, is veel
minder plastic te gebruiken.

We kunnen met z'n allen iets doen tegen deze vervuiling.

Scan onderstaande QR-codes of klik erop om de achtergrondinformatie te lezen. Je
vindt op deze sites ook nog veel meer gedetailleerde info en initiatieven van de
Plastic Soup Foundation, het WWF en Nature Today. De eerste QR-code leidt naar
een artikel van eind maart over het eerste bewijs van plastic deeltjes die zijn
aangetroffen in het menselijk bloed.

Tip: Wil je naast deze actualiteitenles samen met je klas challenges doen? 

Bekijk dan eens dit lesmateriaal van de Plastic Soup Foundation.

https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/educatie/plasticsoep-lesmateriaal-voortgezet-onderwijs/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs/
https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/oceanen/vervuiling/plastic-soep
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28245
https://www.nu.nl/wetenschap/6191290/voor-het-eerst-plastic-deeltjes-aangetoond-in-menselijk-bloed.html?redirect=1


8 juni is World Oceans Day
3 juli is International Plastic Bag Free Day

Eerst maken ze een woordweb of een brainstorm via het placematmodel.
Vervolgens werken ze een idee uit.
Tot slot denken ze na over het aandacht vragen voor de actie. Hoe zorgen zij ervoor
dat anderen meedoen met hun actie? Denk aan posters, posts op social media, de
pers benaderen, etc.

Zoals in de achtergrondinformatie al geschetst werd, wordt geschat dat er ongeveer
drie procent van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt, lekt naar het milieu. Dit
komt terecht in de natuur, maar ook in ons lichaam.

Jaarlijks zijn er nationale en internationale initiatieven om aandacht te vragen voor het
milieu en plasticreducering. Twee van deze initiatieven worden georganiseerd in de
komende twee maanden.

Stap 1: 
Bespreek samen met je leerlingen/studenten wat plasticvervuiling voor effect heeft op
mens, dier en milieu. Gebruik hiervoor de achtergrondinformatie, deze korte infovideo
en deze video van drijvende plasticsoep voor de kust van Bali, gefilmd door een Britse
duiker.

Stap 2:
Verdeel de klas in groepen van drie of vier personen. Laat hen vervolgens een leuke
actie bedenken die ze kunnen uitvoeren op 8 juni of 3 juli. 

Stap 3: 
Selecteer met de klas de best uitgewerkte actie voor 8 juni en de best uitgewerkte actie
voor 3 juli en voer deze acties samen uit. Probeer hiervoor zoveel mogelijk aandacht te
vragen en tag ons @motile.learning op Instagram of @motile op LinkedIn, zodat wij jullie
acties ook een podium kunnen geven! Samen gaan we op deze data strijden tegen de
plasticvervuiling!

Heb je een aantal leerlingen/studenten in de klas die het probleem niet zien of zich niet
willen inzetten tegen plasticvervuiling, laat hen dan een stuk schrijven waarin ze
beschrijven waarom dit hun denkwijze is. 

Burgerschap

https://www.un.org/en/observances/oceans-day
https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs
https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us


Bij LOB ben je vaak bezig met onderwerpen die een effect hebben op jouw toekomst; 
wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, en wat kan ik voor een ander betekenen, nu én later? 

Maar hoe ziet die toekomst eruit in een wereld vol plastic? Welke risico’s en consequenties
- die er kleven aan een wereld vol plastic - hebben een effect op de manier waarop jij je
ontwikkelt en de plannen die je voor ogen hebt? 

Bespreek de volgende stellingen in de klas:

Stelling 1: Plastic is overal.
Stelling 2: Plastic is niet mijn probleem.

Laat leerlingen/studenten hun mening onderbouwen. 

Ga daarna verder met het verhaal van Boyan Slat.
Boyan Slat dacht op jonge leeftijd al na over het probleem van de ‘plastic soup’ met zijn
missie ‘The Ocean Cleanup’ en besloot er iets aan te doen. Bekijk deze Engelstalige video
over de oplossing die hij gevonden heeft of scan de eerste QR-code. 

Bespreek met de studenten wat ze zien en wat ze horen.
Wat is er precies aan de hand met plastic? Wat is het probleem?

Als de video qua taal te moeilijk is voor jouw leerlingen/studenten, kun je ook deze
Wikipedia-pagina erbij pakken of de officiële website van The Ocean Cleanup. Je vindt ze
ook achter de tweede en derde QR-code.

Laat je leerlingen/studenten dan in een paar zinnen vertellen wat The Ocean Cleanup is,
wat het plasticprobleem precies inhoudt en welke oplossing zij hebben bedacht.

Ga nu naar de volgende pagina voor de verwerkingsopdrachten voor studenten.

Loopbaanbegeleiding

https://www.youtube.com/watch?v=cfTHWLEXpSc
https://www.youtube.com/watch?v=cfTHWLEXpSc
https://www.youtube.com/watch?v=cfTHWLEXpSc
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Ocean_Cleanup
https://theoceancleanup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cfTHWLEXpSc
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Ocean_Cleanup
https://theoceancleanup.com/


Loopbaanbegeleiding - vervolg

Wat is je opgevallen?
Waar ben je van geschrokken?
Heeft deze opdracht jouw mening over plastic veranderd? Zo ja, op welke
manier?
Welk plastic zou jij direct kunnen vervangen en verbannen uit je dagelijks
gebruik?

Welke drie voorbeelden kun jij zelf nog bedenken van plastic dingen in je
dagelijkse gebruik die je direct kunt vervangen en verbannen? 

Wat als je niets doet? Welke negatieve effecten zou plastic dan kunnen
hebben op jouw persoonlijke situatie en toekomstplannen? Denk hierbij  aan
jouw ontwikkeling, toekomstig werk, gezin, financiën, gezondheid, jouw
leefomgeving, etc. 
Beantwoord en bespreek dezelfde vraag opnieuw, maar ga nu uit van een
positief scenario. Stel, je komt in actie. Welke positieve effecten zou dat kunnen
hebben op jouw toekomst? Denk hierbij aan jouw ontwikkeling, toekomstig
werk, gezin, financiën, gezondheid, jouw leefomgeving, etc.

Opdracht 1: Plastic is overal
Maak een collage met foto’s of een vlog van jouw omgeving en leg vast waar
overal je plastic tegenkomt. 

Maak foto’s en/of video’s van al het plastic dat je ziet op de verschillende plekken
thuis, om je huis heen, op straat, in de parkjes bij je huis, onderweg naar school,
op school: in de lokalen, de kantine, etc. 

Kortom, overal waar jij gaat, kom je plastic tegen en dat leg je vast. Doe dit een
week lang en deel jouw collage of vlog met de klas. Bespreek de uitkomsten:

     Voorbeeld: iedereen kent inmiddels wel de soapbars voor shampoo,
     conditioner en douchegel, te koop bij vrijwel iedere drogisterij of supermarkt. 

Opdracht 2: Een toekomst vol plastic
En nu weer terug naar jouw toekomst. Misschien vind je al dat gepraat over plastic
maar onzin en voel je geen motivatie om je houding en gedrag m.b.t. plastic te
veranderen. Of misschien wil je wel graag iets doen, maar weet je simpelweg niet
waar je moet beginnen. 

Bespreek de volgende vragen in duo’s.

Vergelijk de antwoorden op bovenstaande vragen. Wat valt je op? Welk scenario
voelt voor jou het beste? In hoeverre hebben de uitkomsten jouw mening over
plastic veranderd?



Loopbaanbegeleiding - vervolg

Wat weet je nu wel over plastic dat je voor deze les nog niet wist?
Welke twee aanpassingen kun jij meteen maken om de toename van plastic
tegen te gaan? 
Welke vragen heb je nog over plastic? Wat zou je nog willen onderzoeken?

Evaluatie en reflectie



Nederlands
Zoals in de achtergrondinformatie al geschetst werd, wordt geschat dat
ongeveer drie procent van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt, lekt
naar het milieu. Dit komt terecht in de natuur, maar ook in ons lichaam.

Voordat je samen met jouw leerlingen/studenten aan de opdracht gaat
werken, is het belangrijk dat ze eerst weten waarom we dit thema bespreken. 

Bespreek daarom samen met je leerlingen/studenten wat plasticvervuiling
voor effect heeft op mens, dier en milieu. Gebruik hiervoor de
achtergrondinformatie, deze korte infovideo en deze video van drijvende
plasticsoep voor de kust van Bali, gefilmd door een Britse duiker.

Er zijn velen initiatieven, zoals The Ocean Cleanup van Boyan slat, maar ook
internationale dagen, zoals the International Plastic Bag Free Day die
aandacht vragen voor plasticvervuiling.

Dit zijn grote (inter)nationale initiatieven, maar...

'Een beter milieu begint bij jezelf'.

Dus... wat doen we zelf al om plasticvervuiling tegen te gaan? En wat kunnen
we nog meer doen?

Opdracht 1:
Laat je leerlingen/studenten een interview voorbereiden en afnemen bij
familie, vrienden, bekenden, leerlingen op school en mensen op straat om te
onderzoeken wat zij weten over plasticvervuiling en wat zij hier al tegen doen. 

Tip: Geef een les over soorten vragen en leg uit wanneer je open vragen stelt
en wanneer gesloten vragen. Vinden ze het lastig om alle vragen zelf te
bedenken, help hen dan mee door een voorbeeldvraag te geven. 

Opdracht 2:
Wanneer ze de interviews afgenomen hebben, selecteren ze de voor hen tien
meest waardevolle tips voor het tegengaan van plasticvervuiling. Dit moeten
tips zijn die wij allemaal in ons dagelijks leven direct kunnen toepassen. 

Deze tips bespreek je vervolgens klassikaal en samen met de klas en
vervolgens kies je hier weer de tien beste tips uit. Deze zet je op een poster die
je ophangt in de school. Op die manier kun je met je hele school
plasticvervuiling tegengaan.

https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs
https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs


Engels

in alinea 1 vertellen wat plastic soep is om het onderwerp te introduceren;
in alinea 2 vertellen wat Boyan Slat hiertegen doet;
in alinea 3 hun mening geven over plasticvervuiling;
in alinea 4 wat zij zelf denken beter te kunnen doen in het verminderen van het
gebruik van wegwerpplastic. 

Zoals in de achtergrondinformatie al geschetst werd, wordt geschat dat ongeveer drie
procent van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt, lekt naar het milieu. Dit komt
terecht in de natuur, maar ook in ons lichaam.

Voordat je samen met jouw leerlingen/studenten aan de opdracht gaat werken, is het
belangrijk dat ze eerst weten waarom we dit thema bespreken. 

Bespreek daarom samen met je leerlingen/studenten wat plasticvervuiling voor effect
heeft op mens, dier en milieu. Gebruik hiervoor de achtergrondinformatie, deze korte
infovideo en deze video van drijvende plasticsoep voor de kust van Bali, gefilmd door een
Britse duiker.

Met The Ocean Cleanup heeft Boyan Slat (een Nederlander) de eerste en de grootste
anti-plasticcampagne in de geschiedenis opgezet. Het begon allemaal acht jaar
geleden met een afstudeerproject over plasticsoep in de oceanen. Vandaag heeft hij
vele medewerkers en liggen zijn systemen in de oceanen. De VPRO heeft hem gevolgd
tijdens zijn missie. 

Stap 1: 
Bekijk deze documentaire van de VPRO waarin Boyan Slat gevolgd wordt.

Stap 2: 
Laat studenten een kort artikel schrijven over plasticsoep, waarin ze:

De documentaire dient als naslagwerk voor alinea 1 en 2 en geeft hun de gelegenheid
een gedegen mening te vormen.

https://youtu.be/W-N9-g_IzAY
https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs
https://youtu.be/W-N9-g_IzAY
https://youtu.be/W-N9-g_IzAY
https://www.youtube.com/watch?v=dS34Mjmj5us
https://www.youtube.com/watch?v=naAcluIsCPs


Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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