
Onderwijs – Basisschool
Wilt u weten of u het afval van uw onderwijsinstelling nog juist scheidt volgens de nieuwste regels? 
Lees dan het voorbeeld hieronder van een basisschool en doe daarna zelf de check.  

Hoe het was
Nina scheidde op haar basisschool papier (660 liter, één keer per week opgehaald) en restafval (660 liter, twee keer per week 
opgehaald). Ba�erijen, elektrische apparaten en lampen werden eens in de zoveel tijd apart ingeleverd. Voor de afvalcontainers 
had Nina ongeveer 2,2 m2 ruimte nodig. In totaal betaalde de school 200 euro per maand om het afval te laten ophalen.

Nieuwe regels
De basisschool voldoet met deze afvalstromen al aan de nieuwe regels. De school hee� namelijk niet vaak afval in de vorm van 
glas, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) of folie. Folie is het dunne, buigzame en meestal transparante plastic dat vooral als 
verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.

Wat het kost en oplevert
Op basis van de nieuwe regels hoefde Nina niets aan te passen. De ophaalkosten zijn ook onveranderd: 200 euro per maand. 
Van het afval van de basisschool wordt 34% hergebruikt. Hierdoor redt de school per jaar 2500 kilo afval van de 
verbrandingsoven. Nina is nu begonnen met het voorkomen van afval. Een groot deel van het afval komt van leerlingen en 
wordt meegenomen vanuit huis. Er wordt samen met ouders gezocht naar alternatieven voor drinkpakjes, broodzakjes en 
andere wegwerpverpakkingen.

Wat kan er nog meer?
Nina kan ervoor kiezen om een extra afvalstroom te scheiden, zoals GFT. Dit is niet verplicht voor deze school, maar wel beter 
voor het milieu. Dan wordt in plaats van 34% van het afval namelijk 47% hergebruikt. In dat geval moet er een kleine container 
van 120 liter bij, die om de week wordt opgehaald. In de lokalen waar gegeten wordt, kan ruimte worden gemaakt voor kleine 
groenbakjes. De extra kosten voor het scheiden van GFT zijn 40 euro per maand, waarmee de totale maandelijkse 
ophaalkosten 240 euro per maand worden. 

34% van het afval wordt hergebruikt

€200 kosten per maand 

2,2 m2 ruimte voor afval

REST

2 x per week

PAPIER

1 x per week

Weten of u het bedrijfsafval goed scheidt? Doe de check op www.afvalwijzervoorbedrijven.nl!

Nog beter voor het milieu? GFT scheiden! 


