
Korte uitleg van de activiteit
Doel van de activiteit: kinderen begrijpen hoe en 
waar afval op straat terechtkomt. Zij leren dat zij zelf 
impact kunnen hebben op het terugdringen van het 
plasticsoepprobleem en zwerfafval in het algemeen.

Duur: ca. 60 minuten. 

Veel zwerfafval bestaat uit plastic en dat gaat nooit meer 
weg. Het belandt vaak via het riool, slootjes en rivieren in 
zee. Zo komt het in de plasticsoep terecht. Plastic is heel 
schadelijk voor dieren en de natuur. 

  Bekijk samen de filmpjes in onze Trash Hunt bso  
  playlist op YouTube via de QR code of deze link: 
  https://bit.ly/2H8u3Fz.

Kies de filmpjes die bij jouw leef tijdsgroep passen. Praat 
met elkaar over zwerfafval en plasticsoep. Gooien de 
kinderen zelf wel eens wat weg? Letten zij wel eens op 
zwerfafval op straat? Of plastic in het water? Wat kunnen 
de kinderen zelf doen? 

Na de uitleg over de activiteit gaan de kinderen zelf in de 
buurt van de bso op zoek naar zwerfafval. Doe dit veilig, 
onder begeleiding, met vuilniszakken, handschoenen of 
prikkers. 

Tijdens deze actie gaan jullie het verzamelde afval
turven en de informatie sturen naar de Plastic Soup
Foundation. En dat is belangrijk want door wat jullie
vinden groeit de kennis over (plastic)vervuiling. Met die
informatie kan de Plastic Soup Foundation de industrie
en politiek wijzen op hun verantwoordelijkheden. We
noemen dat citizen science of in het Nederlands
burgerwetenschap. Burgerwetenschappers zijn gewone
mensen die helpen met het verzamelen van informatie die
belangrijk is voor de wetenschap.

Vul na afloop samen de totaallijst in en bespreek deze met
de groep. Waar lag veel zwerfafval en welke producten
hebben jullie veel van gevonden? Stuur de totaallijst op 
naar educatie@plasticsoupfoundation.org. 

Op straat liggen vaak ook sigarettenpeuken. Deze bevatten 
ook plastic maar die hoeven de kinderen niet op te rapen. 
Ander onveilig afval zoals glasscherven hoeven ze ook niet 
op te rapen. Maak goede afspraken hierover. 

Voorbereiding: 
• Verdeel de kinderen in groepjes van vier.
• Bedenk tot waar in de buurt de kinderen mogen zoeken: 

kader een duidelijk gebied af. Verdeel het gebied over 
de groepjes. Zorg dat ieder groepje begeleid wordt. 
Vraag eventueel ondersteuning van ouders. 

• Bedenk waar het afval na afloop (gescheiden) 
weggegooid kan worden. Vraag bijvoorbeeld de 
plaatselijke afvaldienst of zij langs willen komen om het 
verzamelde afval op te halen.

•  Print voor elk groepje een Trash Hunt turflijst (zie 
bijlage).

•  Print één totaallijst (zie bijlage).
•  Print voor ieder kind een Diploma (zie bijlage).
• Regel handschoenen voor alle kinderen en begeleiders. 
• Regel vuilniszakken (restafval en PMD) per groepje.
• Vraag eventueel (gratis) grijpers aan bij de gemeente.

ACTIEPLAN VOOR BSO’S
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Maak afspraken over veiligheid (handschoenen), 
hygiëne (handen wassen) en indien nodig afstand 
houden. Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. 



Trash Hunters turflijst

Houd op de lijst bij wat jullie vinden. Zet steeds een streepje in het goede vakje. 
Neem alles mee in de vuilniszak, dan kunnen jullie het straks goed weggooien.

Kinderen in 
jullie groep:

Grote 
plastic flessen
(1L en groter)

Hoeveel?

Kleine
plastic flesjes
(tot 1L)

Hoeveel?

Blikjes

Hoeveel?

Drinkpakjes
en bekers

Hoeveel?

Tasjes 
en zakjes

Hoeveel?

Verpakkingen
(van snoep, 
ijs of snacks)

Hoeveel?

Andere
dingen

Hoeveel?

?



Trash Hunters totaallijst

Tel alle turflijsten van de groep, bso of school bij elkaar op en vul deze lijst in.

Groep:

Contactpersoon:

Bso/schoolnaam, plaats:

E-mail adres:

Grote 
plastic flessen
(1L en groter)

Hoeveel?

Kleine 
plastic flesjes
(tot 1L)

Hoeveel?

Blikjes

Hoeveel?

Drinkpakjes
en bekers

Hoeveel?

Tasjes 
en zakjes

Hoeveel?

Verpakkingen
(van snoep, 
ijs of snacks)

Hoeveel?

Andere
dingen

Hoeveel?

?
Laat ons weten wat jullie gevonden hebben. Stuur 
deze lijst met een leuke groepsfoto (let op AVG) 
naar educatie@plasticsoupfoundation.org en help 
ons als echte burgerwetenschappers. 



TRASH HUNT DIPLOMA
Op .............. 2020 heeft

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

het officiële Trash Hunters-diploma behaald tijdens 

een opruimactie met de klas/school

naam school/klas…...…...…...…....…...….......….......….....…...…....…...…...…..        plaats…...…...…...….....…...…...…...…...…..

Dankzij jou is de wereld nu een beetje schoner.

Vanaf nu mag je jezelf een echte burgerwetenschapper noemen!


