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AANDESLAGMETAFVAL.NL 

 WERKBLAD 
NEDERLANDS 

VMBO/HAVO/VWO 

Stop zwerfafval 
Werkblad Nederlands 
Vmbo/havo/vwo 
 
Naam:        
 
Klas:        
 
Datum:        
 
Jullie maken een poster. Op de poster laten jullie jullie ideeën zien over het verminderen van zwerfafval.  
 
Tip: Overleg met je docent als jullie liever een ander eindproduct maken. Bijvoorbeeld een rap of 
videopresentatie 
 

STAP 1 INHOUD BEPALEN   
1. Kies het hoofdonderwerp van de poster. Bijvoorbeeld: 

 Bedenk een campagne om mensen te overtuigen om minder zwerfafval te veroorzaken. Hoe kun je 
mensen overtuigen om minder zwerfafval te veroorzaken? Wat vind je zelf fijn? Uit welke middelen 
bestaat de campagne? Bedenk minimaal drie argumenten die je gebruikt om je doelgroep te 
overtuigen om minder zwerfafval te veroorzaken. Wat zijn de voordelen van minder zwerfafval?   

 Ontwerp een opvallende afvalbak waar mensen graag hun afval in weggooien. 

 Hoe kun je mensen op een leuke manier laten zien waar een afvalbak staat?  

 Verpakkingsmateriaal in het dagelijks leven: hoeveel verpakkingen gebruik je per dag? Per week? 
Op welke momenten heb je zelf invloed op de hoeveelheid verpakkingen? Wat kunnen fabrikanten 
van verpakkingen doen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen?  

 Of bedenk zelf een hoofdonderwerp. Als het maar toewerkt naar het verminderen van zwerfafval.  
 
2. Kies een doelgroep. Bijvoorbeeld de schooldirectie, medescholieren, de 
burgemeester, de gemeenteraad, een winkelier.  
3. Werk jullie idee stap voor stap uit.  
4. Bedenk welke beelden jullie nodig hebben.  
                 
TIPS 

 Gebruik de informatie die jullie hebben gevonden tijdens het 
buurtonderzoek voor Aardrijkskunde/Mens en Maatschappij. 

 Kijk voor meer informatie over zwerfafval en de aanpak van 
zwerfafval op: www.nederlandschoon.nl en 
www.aandeslagmetafval.nl. 

 
 

STAP 2 TEKST EN BEELD MAKEN OF ZOEKEN 
 Werk jullie teksten uit. Omschrijf jullie argumenten of leg jullie ideeën aan de hand van korte 

teksten uit. Schrijf deze alvast in het klad op.   

 Verzamel het beeldmateriaal. Dit kun je op verschillende manieren doen. Maak bijvoorbeeld zelf 
foto’s, zoek naar afbeeldingen op internet of maak tekeningen. 

  



 
 

   2 
 
 

AANDESLAGMETAFVAL.NL 

 WERKBLAD 
NEDERLANDS 

VMBO/HAVO/VWO 

STAP 3 UITWERKEN  
Maak nu de poster op een groot vel papier of maak een 
digitale poster. Voor een digitale poster kunnen jullie online 
hulpmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld:  
www.popplet.com  
www.postermywall.com  
www.prezi.com  
Of kies een tool of app die jullie zelf graag gebruiken. 
 

 
STAP 4 CHECK 
Tevreden? Controleer de volgende punten:  

 Duidelijke kernachtige boodschap 

 Correcte spelling en grammatica 

 Inhoud past bij de doelgroep  

 Afbeeldingen voegen echt wat toe  

 Tekst is goed leesbaar 
 

 
 
EXTRA 
Een advies schrijven 
Schrijf een adviesrapport over de aanpak van zwerfafval voor de school, de gemeente of ondernemers. 
Gebruik de informatie uit de vorige lessen over zwerfafval. Voor je advies krijg je een beoordeling.  
 
Let op de volgende punten: 

 Correct gebruik spelling, interpunctie en grammatica 

 Structuur: maak een duidelijke inleiding, middenstuk en slot. Gebruik alinea’s. 

 Aansluiting bij doelgroep en tekstdoel  

 Gebruik van kernzinnen 

 Correcte bronvermelding 
 

 

http://www.popplet.com/
http://www.postermywall.com/
http://www.prezi.com/

