
Waarom Afval Goed Geregeld op school?
Het scheiden van PD-afval vóór inlevering (bronscheiding) levert 
belangrijke milieuwinst op. Het apart inleveren van de PD-afvalstroom 
zorgt ervoor dat de ingezamelde plastic verpakkingen en drankenkartons 
beter kunnen worden gerecycled, omdat de stroom zo schoon mogelijk 
blijft. 

De waarde van afval
Kinderen leren door PD-afval apart in te zamelen niet alleen hoe ze 
moeten scheiden, maar ook waarom het goed is. Ze ontdekken de 
waarde van afval omdat met het scheiden zichtbaar wordt hoeveel 
verpakkingen ze eigenlijk weggooien. Op deze manier worden kinderen 
ook gestimuleerd om minder verpakkingen te gebruiken en leren ze 
afval te voorkomen. Zo kan er op school niet alleen bij kinderen maar 
ook bij ouders meer aandacht komen voor het gebruik van een bidon, 
hervulbaar flesje of beker, en voor een broodtrommel of herbruikbare 
boterhamzak.

Werkwijzer
Afval Goed Geregeld

Basisonderwijs

Toolkit Afval Goed Geregeld
Onze toolkit voor het basisonderwijs bestaat uit een aantal 
onderdelen om het zo makkelijk mogelijk te maken om met Afval 
Goed Geregeld aan de slag te gaan. We bieden het volgende aan:
• Presentatie voor collega’s en teamleden
• Instructieposters 
• Stickers voor de PD-afvalbakken
• Voorbeeldteksten voor collega’s en ouders/verzorgers
• Afvalquiz voor het digibord
• Deze werkwijzer

Tip: 
Organiseer een afvalscan/
sorteeranalyse met leerlingen! 
Samen met de leerlingen een 
afvalscan of sorteeranalyse 
uitvoeren is een goede 
manier om inzichtelijk 
te maken welke type 
afvalstromen er binnen de 
school voorkomen én hoeveel 
afval er wordt geproduceerd. 
Hierdoor creëert u niet alleen 
bewustzijn, maar het levert u 
ook praktische informatie op. 

Wat goed dat u gebruik maakt van het initiatief Afval Goed 
Geregeld bij u op school! Vanaf 1 januari 2023 worden 
plastic verpakkingen en drankenkartons (PD-afval)
bij u op school gescheiden opgehaald. In deze
werkwijzer leest u meer over het scheiden van PD-afval.



Starten met
Afval Goed Geregeld

Voordat uw school start met het scheiden van 
PD-afval is het van belang om alle betrokkenen 
goed te informeren. 

Directieleden en andere directe 
betrokkenen informeert u over Afval 
Goed Geregeld en de PD-afvalbak met de 
meegeleverde presentatie. Hiermee legt u uit 
waarom het goed is om afval te scheiden en 
hoe het scheiden van PD-afval in zijn werk 
gaat. U kunt de presentatie op maat maken 
met eigen teksten. 

Medewerkers informeert u het beste via de 
voor u gangbare manier van communiceren. 
De toolkit bevat korte teksten voor een email 
of nieuwsbericht. Leg medewerkers uit wat de 
PD-afvalbakken zijn en waar en waarom ze er 
staan. 

Leerlingen kunt u het beste informeren door 
er vanaf de start regelmatig aandacht aan te 
besteden. Bijvoorbeeld in een kringgesprek. 
Ook is het goed om samen met de leerlingen 
te kijken welk afval wel en welk afval juist niet 
in de bak hoort. Laat de leerkrachten samen 
met de leerlingen de instructieposters op 
een zichtbare plek ophangen. Doe ook de 
afvalquiz op het digibord. Zo leren de kinderen 
spelenderwijs welk afval in de PD-bak hoort. 

Ouders informeert u het beste via de voor 
u gangbare manier van communiceren. 
De toolkit bevat korte teksten voor een 
email, nieuwsbrief of nieuwsbericht voor 
het ouderportaal. Leg ouders uit wat de 
PD-afvalbakken zijn en waar en waarom 
ze er staan. U kunt hierbij ouders ook het 
advies geven om zo min mogelijk plastic 
verpakkingen en drankenkartons naar school 
mee te geven. 

De PD-afvalbak

Type bak
Voor het basisonderwijs raden we aan om gebruik 
te maken afvalbakken die worden aangeboden 
in de webshop van De Bries. Niet alleen kunt u 
hier afvalbakken met korting bestellen. De Bries 
heeft daarnaast veel ervaring met het gebruik van 
afvalbakken op scholen. Kijk voor de mogelijkheden 
op:  www.debrieswebshop.eu/afvalgoedgeregeld.

Herkenbare PD-afvalbakken
In de webshop van De Bries bestelt u gratis 
promotiematerialen. Met stickers voor de afvalbakken 
en instructieposters om op te hangen maakt u de 
PD-bakken voor iedereen herkenbaar. Zo wordt het 
scheiden van PD-afval nog makkelijker.  

Plaatsing
Het is belangrijk dat het zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt om PD-afval te scheiden. Daarnaast is het 
goed om aan te sluiten bij gewoontegedrag van de 
gebruikers van de ruimtes.

• De afvalbak plaatst u het beste naast of in de buurt 
van plekken waar het afval wordt geproduceerd. 
Bijvoorbeeld naast de deur in het klaslokaal, in de 
lerarenkamer, in de keuken, en andere ruimtes waar 
gegeten en gedronken wordt.

• Zorg ervoor dat er bij de PD-bak ruimte is om 
een instructieposter op te hangen. Op deze 
instructieposter staat welk afval in de PD-bak 
weggegooid mag worden.

• Zet de afvalbak altijd op dezelfde, goed zichtbare 
plek. Bijvoorbeeld rechts van de deur in klaslokalen.  

• De opening van de afvalbak moet naar de 
leerlingen en de medewerkers zijn toe gericht.

Tip
Heeft de school nog oude afvalbakken staan die niet 
meer worden gebruikt? Tover de afvalbakken dan om 
tot bakken voor PD-afval en gebruik de stickers Afval 
Goed Geregeld om de afvalbakken herkenbaar te 
maken.



Wat mag niet
bij het PD-afval?

Elk ander type afval 
dan plastic verpakkingen
en drankenkartons:

• Glazen flessen en potten

• Plastic flessen met statiegeld 

• (Hard) plastic dat geen 
verpakking is 

• Drank- en conservenblikjes

• Aluminiumfolie 

• Papieren rietjes 

• Papieren koffiebekers

• Restanten van knutselmateriaal

Wat mag bij het PD-afval?

De PD-bak is bedoeld voor plastic 
verpakkingen en drankenkartons: 

• Plastic flessen en doppen zonder statiegeld

• Plastic verpakkingen van koek, snoep en broodbeleg

• Boterhamzakjes 

• Chipszakken

• Groente-, fruit- en saladebakjes 

• Kleine en grote drankenkartons zonder rietje 

• Plastic koffiebekers 

• Folie van tijdschriften en boeken 

• Plastic verpakkingsmateriaal van geleverde 
schoolmaterialen 

• Lege kauwgomstrips 

Metaal mag wel bij het PMD-afval, maar niet bij het PD-afval. Met Afval Goed Geregeld 
houden we de PD-stroom (plastic verpakkingen en drankenkartons) schoon en daarom mag 
metaal niet bij het PD-afval. Metaal dat bij het restafval wordt ingeleverd wordt nu al uit het 
restafval gehaald met magneten en daarna gerecycled tot nieuw blik. Daarnaast is er vanaf 
2023 statiegeld op drankblikjes.   

Kunt u een bepaalde soort afval niet vinden in de lijst of twijfelt u? Kijk dan op 
www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer of neem contact met ons op via het 
contactformulier op www.afvalgoedgeregeld.nl/contact.

Voorwaarden PD-afval
De verpakkingen in de PD-bak 
moeten helemaal leeg zijn. 
Dat betekent dat plastic en 
drankverpakkingen schud-, 
schraap-, en schenkleeg zijn. 
Ook mogen er geen andere 
afvalsoorten in de bak terecht 
komen.

Inzameling
Voor het ophalen van het PD-
afval gelden de afspraken met 
uw toegewezen afvalinzamelaar. 
Vaak zijn dit vaste momenten 
in de maand. De container of 
verzamelkliko wordt bijvoorbeeld 
eens per week of per twee 
weken geleegd. Wilt u specifieke 
afspraken maken, bespreek 
dan met uw toegewezen 
afvalinzamelaar wat er mogelijk is.
  

PD-afval kosteloos 
inleveren
Het inleveren van PD-afval 
is kosteloos. Het Afvalfonds 
Verpakkingen betaalt voor 
de inzameling en recycling. 
Voorwaarde is dat PD-afval moet 
worden aangeboden volgens 
de inzamelvoorwaarden. Bij het 
aanbieden van vervuild PD-afval 
kunnen kosten in rekening worden 
gebracht.    

Let op!



Over Afval Goed Geregeld
Afval Goed Geregeld is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en 

Nedvang B.V. Met Afval Goed Geregeld maken we het makkelijker om kosteloos 

afval te scheiden en in te zamelen in het onderwijs en bij bedrijven. Voor meer 

informatie over Afval Goed Geregeld kijkt u op www.afvalgoedgeregeld.nl. 

Kunt u de benodigde informatie niet vinden? Dan kunt u uw vraag stellen via ons 

contactformulier op www.afvalgoedgeregeld.nl/contact. 

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt 

brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. 

Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk 

afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar 

voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor 

nieuwe producten of verpakkingen. Voor meer informatie over het Afvalfonds kijk 

op www.afvalfondsverpakkingen.nl.

Over Nedvang B.V.
Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al 

het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte 

uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt 

daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten ze op kwaliteit, kwantiteit en 

rendement. Voor meer informatie over Nedvang kijk op www.nedvang.nl.


