
Trash Hunten met de klas
Plastic hoort absoluut niet thuis in zee en 
heeft grote gevolgen voor mens en dier. De 
Plastic Soup Foundation wil voorkomen 
dat er plastic in het water terecht komt. 
Aanpakken bij de bron is de beste oplossing. 
De Plastic Soup Foundation (PSF) zet zich 
daar voor in. 

www.plasticsoupfoundation.org

Leerdoelen

Voorbereiding en materialen

Leerlingen:
weten wat zwerfafval en plasticsoep is
weten wat de gevolgen van zwerfafval zijn
doen onderzoek naar de bronnen van 
zwerfafval en plasticsoep

•	 smartphone en eventueel een powerbank 
•	 dowloaden app Litterati
•	 handschoenen
•	 vuilniszakken
•	 prikstokken (vaak te leen bij de gemeente)
•	 hesjes

•
•
•

denken na en discussiëren over het 
voorkomen van zwerfafval
dragen verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefomgeving
verzinnen een oplossing om 
gedragsverandering in hun eigen 
leeftijdsgroep te bewerkstelligen.

•

•

•

‘Plasticsoep: dat is toch zo’n plastic eiland in zee? We kunnen al dat plastic er toch 
uitvissen?’ Nee, het probleem van de plasticsoep in de oceanen is helaas groter en veel 
ingewikkelder dan vaak wordt gedacht.

Plasticsoep heeft ingrijpende gevolgen voor zeedieren. Ze zien plastic aan voor voedsel of 
raken	erin	verstrikt.	Plastic	in	zee	trekt	als	een	magneet	gifstoffen	aan.	Wanneer	dieren	dit	eten,	
komen	die	gifstoffen	in	hun	lichaam	terecht.	Plasticsoep	ligt	daarom	ook	al	letterlijk	op	ons	
bord.	Plastic	deeltjes	zijn	gevonden	in	bronwater,	garnalen,	mosselen	en	honing.

Plastic is een mooi product en het is goedkoop. Maar één van de eigenschappen is dat het 
oneindig	lang	blijft	bestaan.	Voor	een	kunstgebit	is	dat	handig,	maar	voor	een	individuele	
snoep- of groenteverpakking is dat niet nodig. Plastic in de natuur valt uit elkaar in steeds 
kleinere	stukjes,	maar	breekt	niet	biologisch	af.	Als	plastic	deze	schadelijke	eigenschap	heeft,	
waarom maken we dan zoveel ‘wegwerpproducten’ van plastic?

Zwerfafval is een van de grote veroorzakers van plasticsoep. Veel van het zwerfafval komt in 
sloten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee.
Leerlingen kunnen inzicht verwerven in de problematiek van plastic en zwerfafval door zelf 
onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving. 



Hoe kunnen we jongeren aansporen om geen afval op 
straat te gooien?

De opdracht 
Jullie gaan Trash Hunten en op jacht naar zwerfafval. Inventariseer 
eerst op welke plekken jullie het zwerfafval verwachten. Check 
eventueel vooraf met de gemeente. In groepjes gaan jullie op 
verschillende	dagen	zwerfafval	verzamelen	op	verschillende	locaties,	
bijvoorbeeld	op	het	schoolplein,	in	een	park	en	rond	de	supermarkt.	
Met de Litterati app houden jullie bij wat jullie vinden op elke locatie. 

Trash Hunten met de Litterati app

Welke	drankverpakkingen	liggen	er	op	straat?	Wie	zijn	de	producenten	en	
wie de vervuilers? Dat zijn de vragen waarop we een antwoord gaan geven. 
Want	alleen	door	te	meten	wat	er	ligt,	kunnen	we	het	probleem	bij	de	bron	
aanpakken.

Dit doen wij met de Litterati app. Met deze nieuwe app maak je een foto van 
het zwerfafval item. Nadat je een foto hebt gemaakt staan er tags die je kunt 
gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om handmatig tags toe te voegen om 
zo heel nauwkeurig het zwerfafval te kunnen registreren. Deze tags moeten 
in het Engels worden toegevoegd. Ook wordt de locatie van het zwerfafval 
opgeslagen. Zo kunnen wij de bron traceren en verantwoordelijkheid eisen bij 
bedrijven en overheden. Ga op Trash Hunt en help ons met het aanpakken bij 
de bron van de plasticsoep!

Instructies voor de leerkracht:

•	 Download de Litterati app in de appstore (https://apple.co/2qjpPzA) of 
google play (https://bit.ly/2I7fxZs)

•	 Sign up 
•	 Kies voor “Start a club”
•	 Geef je club een naam en toelichting (bijvoorbeeld een schoolnaam en 

locatie) & voeg eventueel een foto toe
•	 Choose	Affiliation:	kies	Plastic	Soup	Foundation
•	 Save
•	 Links onderin kan je op “Club Stats” de Top 5 zien wat er het meest 

gevonden is en ook wie er het meest zwerfaval heeft gevonden. Zo kan je 
er een wedstrijd van maken. 

Instructies voor de scholieren:

•	 Download de Litterati app in de appstore (https://apple.co/2qjpPzA) of 
google play (https://bit.ly/2I7fxZs)

•	 Sign up 
•	 Kies voor “Join a club”
•	 Zoek je school/club en selecteer “Join”



Tips voor het gebruik van de app:

•	 Vorm groepjes van twee; 1 iemand om het afval in de afvalzak te doen en 1 iemand om de 
foto’s van het afval te nemen en te taggen in de Litterati app

•	 Het is ook mogelijk om eerst alleen een foto te maken! Vervolgens kan je dan op school via 
jouw ‘Gallery’ in de Litterati app op je gemak al het afval taggen wat op de foto’s staat.

•	 Je	hebt	geen	internet	nodig	tijdens	het	maken	van	de	foto’s!	Wanneer	je	terug	op	school	
bent	kan	je	via	de	‘Gallery’	de	foto’s	met	je	wifi	uploaden!	Dit	gebeurt	automatisch	als	je	het	
instelt	via	‘More’,	vervolgens	‘Settings’	en	vervolgens	‘Wifi	only’	op	groen	zet.	

Stappenplan voor de Trash Hunt:

Begin met Trash Hunten (zie ook onze YouTube video: https://bit.ly/2oNCGbr). 

Stap 1: Check of je alles mee hebt
Stap 2: Maak een foto van het zwerfafval met de Litterati app
Stap	3:	Tag	het	afval	(soort	verpakking,	materiaal,	merk)	en	klik	op	het	vinkje
Stap 4: Ruim het op!

Opdrachten voor analyse

Zodra iedereen weer terug op school is kunnen jullie in de app kijken wat de top 5 tags zijn van 
het afval dat jullie gevonden en getagged hebben. Gezamenlijk kunnen jullie nadenken over de 
volgende vragen:

•	 Waarom	komt	een	bepaald	item/merk	meer	voor	dan	een	ander?
•	 Welke	soort	bezoekers	veroorzaakt	het	afval	op	elke	locatie?
•	 Hoe kunnen we deze bezoekers aansporen om geen afval in het milieu achter te laten?
•	 Ga in gesprek met mensen uit de buurt over oplossingen. Presenteer de uitkomsten van 

het afval op het schoolplein aan de schoolleiding of schrijf een stukje voor de lokale krant. 
Heb je onderzoek gedaan in de buurt van de supermarkt? Presenteer dan de uitkomsten en 
ideeën aan de supermarktdirecteur en vraag om feedback en samenwerking.

     
BELANGRIJK: speel met je oplossing in op gedragsverandering en bewustwording dus ga niet 
op zoek naar externe oplossingen zoals “meer vuilnisbakken plaatsen” of “de gemeente moet 
vaker opruimen”. 

De Plastic Soup Foundation is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om ook jongeren aan te 
sporen	om	geen	afval	in	het	milieu	achter	te	laten.	Denk	je	dat	jullie	een	goed	idee	hebben?	Wij	
horen het graag van je via: educatie@plasticsoupfoundation.org

Extra
•	 De app laat de top 5 afval verzamelaars zien. Het kan leuk zijn om een prijs of speciale 

waardering toe te kennen aan degene die het meeste afval verzamelt. Door een competitief 
element	toe	te	voegen,	kun	je	de	leerlingen	extra	enthousiast	maken


