
 

PROJECT ECO-TROOPERS 

 

 

Doelgroep: leerlingen van het voortgezet onderwijs. Alle niveaus en alle 

leerjaren. 

Doel: bewustwording te creëren en stappen te zetten naar een duurzamer  

klimaat binnen de school. 

Duur: 4/6 lessen (vier basislessen die kunnen worden aangevuld met een 

excursie, extra gastles, extra verwerkingstijd, eigen aanvulling) 

Data: in overleg schooljaar 2022/2023 

Kosten: gratis project voor scholen in Roosendaal 

Locatie: op de school. Eventueel een gastles bij het MEC of KaaiDuurzaam. 

De begeleiders: MEC Roosendaal in samenwerking met gemeente 

Roosendaal & Fort Production  

Aanpassen aan de wensen en behoefte van de school en het niveau van de 

leerlingen.  

 

 

Omschrijving van het project: 

Voorkomen en recyclen van afval en inzicht geven in het probleem. 

Leerlingen zelf laten uitzoeken wat goede oplossingen zijn en verbeteringstips 

aanreiken aan de school. Leerlingen werken samen in groepjes van 5 á 6 

leerlingen. 

 

 



LES 1 

Gastles met een probleem schets. Wat is afval, wat gebeurt er met afval, wat 

zijn de gevolgen van verpakkingsmateriaal (voor het maken en het materiaal 

en na het gebruik). 

Maken van een inventarisatielijst met punten van de school. Wat doen we 

hier op school aan: 

- Gescheiden inzamelen 

- Waar gaat het afval naartoe 

- Drinkbekers in de koffiekamer 

- Interview met conciërge  

- Hoeveel vuilnis bakken staan er 

- Welke afvalstromen zijn er op school  

- Wat nemen leerlingen voor verpakkingmateriaal mee? 

- Hoe zit het met afval op het schoolplein 

- Prullenbakken in de klas 

Etc. 

Bedenken van interview vragen 

LES 2 

Leerlingen gaan aan de hand van de inventarisatielijst/vragenlijst op 

onderzoek uit binnen de school. Er worden ook interviews gehouden met 

leerlingen, docenten, conciërges, directeur onderleiding van Joost van 

Rijckevorsel. Met een camera gaan ze op pad om hun bevindingen en 

interviews vast te leggen.  

LES 3 

ACTIE!  

Wat kan beter, wat moet er gebeuren.  

De leerlingen gaan hun ideeën uitwerken in een ‘kunstwerk’. Ze kunnen dit 

doen door bijvoorbeeld het maken van een strip, poster, filmpje, 

fotopresentatie,  

LES 4 

Inrichten van een ‘tentoonstelling” met de oplossingen en eventueel het 

proces van het project. In overleg kunnen bijvoorbeeld de volgende dingen 

gerealiseerd worden: presentaties van hun oplossingen, stemming, wist je 

datjes, expositie van het project, filmpjes etc.  


