MENUKAART "VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF": (zwerf)afval-educatie

Aanbod van programma’s, projecten en leskisten op het gebied van (zwerf)afval-educatie door NME Rivierenland voor/in de Regio Rivierenland.
NME Rivierenland fungeert hierbij als opdrachtnemer, makelaar en kwaliteitsbewaker voor de gemeenten. Er is aanbod voor primair onderwijs (PO),
voortgezet onderwijs (VO) andere doelgroepen.

Aanbod voor primair onderwijs
Programma

Omschrijving

Kosten gemeenten met
basisvoorziening NME

Kosten gemeenten zonder
basisvoorziening NME

RIVIERenLAND

•

Tijdens de struinles in de
uiterwaard beleven de kinderen
de natuur en het landschap.
Daarbij wordt ook zwerfvuil
geraapt. In de vervolgles maken
ze een beeldend kunstwerk met
natuurlijke materialen en het
gevonden zwerfvuil.

•
•

•

Gastles en themadag zwerfafval
& plastic soep (groep 3 t/m 8)
Een opruimactie in de
schoolomgeving is ook mogelijk

•
•

Losse gastles voor een klas €80 (excl. BTW)
Themadag op maat (combinatie van gastlessen, opruimactie en quiz)
prijs in overleg

Aanbieder:
NME centra en inhuur Groene Golf

•

Per groep een dagdeel (2-4 uur)
de eigen scholen van de NMEcentra tegen aangepast tarief
Groene Golf (4 uur): €240
(Korting bij meerdere groepen
per dag of bij maatwerk)

Per groep een dagdeel (2-4 uur)
€360

Keep it Clean Day (in september)

•

Aanbieder
Crusio doet!

•

Opschoondag
(in Tiel ook de Keep it Clean Day)

•
•

Opruimdag rond de school
Koppeling met zwerfvuilproject
van Nederland Schoon:
Lespakket "Zwerfafval, mooi
niet" of digitaal pakket van
website aandeslagmetafval.nl

•

Aanschaf lespakketten voor alle
scholen, aanschaf vuilknijpers,
handschoenen en hesjes voor de
leerlingen, regelen ophalen
zwerfvuil bij de school € 500
per school (>5 scholen €300 per
school)

•

Uitvoeringskosten + 50%

•
•

Opruimdag rond de school
Koppeling met zwerfvuilproject
van Nederland Schoon:
Lespakket "Zwerfafval, mooi
niet" of digitaal pakket van
website aandeslagmetafval.nl

•

Aanschaf lespakketten voor alle
scholen, aanschaf vuilknijpers,
handschoenen en hesjes voor de
leerlingen, regelen ophalen
zwerfvuil bij de school € 500
per school (>5 scholen €300 per
school)

•

Uitvoeringskosten + 50%

Aanbieder:
NME Betuwe, Tiel
Supporter van Schoon

Aanbieder:
NME Tiel
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Zwerfafval convenant

•
•
•
•

Aanbieder:
NME Culemborg, De Grote Rivieren
ARN pakket "Energie uit afval, een
schone zaak"
groep 7 & 8

•

•

Aanbieder:
NME centra i.s.m. ARN
AVRI pakket Afval daar zit veel in
groep 5,6 en 7,8

•

•

Aanbieder:
NME centra i.s.m. AVRI
E-waste-race
Aanbieder:
gemeenten, lokale afvaldienst(en)
en/of WEEE Nederland.

•

Gemeente sluit convenant met
de scholen voor x jaar
Educatief programma op school
Scholen houden zelf hun
omgeving veilig en schoon
Scholen krijgen een
stimuleringspremie om iets te
kopen dat de schoolomgeving
positief beïnvloed.

•

Voorlichtingsproject over het
afval dat wij allen produceren.
Het laat leerlingen zien, hoe
afval wordt ingezameld,
gescheiden en verwerkt.
Lesmap en gastles door een
voorlichtster van ARN +
bedrijfsbezoek.
Voor het bedrijfsbezoek worden
de leerlingen per bus van school
opgehaald en terug gebracht.

•

Digitale lesopzet van
interactieve moderne lessen
ondersteund door filmpjes en
een mogelijke excursie naar de
afvalverwerker

•
•

Wedstrijd inzamelen E-waste

•

•
•

•

•

Per school €400 voor
programma rondom convenant
(korting bij meerdere scholen)
Materiaalkosten per school:
knijpers, zakken etc. €500
Stimuleringspremie €100 tot 250
per school

•

Voor de scholen uit het
verzorgingsgebied van ARN B.V.
zijn geen kosten verbonden aan
deelname.
Meer info op: www.arnbv.nl

•

Kosteloos voor scholen
Meer info op
www.avri.nl/lespakket
Vervoer naar de AVRI is niet
inbegrepen.

•
•

Meer info op
http://www.ewasterace.nl/ho
me

•

•
•

•

•

Per school €600 voor
programma rondom convenant
(korting bij meerdere scholen)
Materiaalkosten per school:
knijpers, zakken etc. €500
Stimuleringspremie per school

Voor de scholen uit het
verzorgingsgebied van ARN B.V.
zijn geen kosten verbonden aan
deelname.
Meer info op: www.arnbv.nl

Kosteloos voor scholen
Vervoer naar de AVRI is niet
inbegrepen.
Meer info op
www.avri.nl/lespakket
Meer info op
http://www.ewasterace.nl/ho
me
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Leskist Pieter de pier

Aanbieder:
NME Culemborg, Tiel
Leskist Papier hier/ Papier maken
groep 5,6,7,8

•
•

•

•

Leskist over afval
Pieter de Pier vertelt de
kinderen alles of afval. De
kinderen ontdekken het verschil
tussen afval uit de natuur en
afval dat mensen maken.
Ze leren afval te scheiden in
composteerbaar en niet
composteerbaar afval

•

Elke NME voorziening kan leskist
in aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

•

Bij lenen leskist van een NME
centrum betalen scholen € 90 –
€ 175 per periode

Leskist over recycling van
papier

•

Elke NME voorziening kan leskist
in aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

•
•

Aanschaf kist €400 per
gemeente
Bij lenen leskist van een NME
centrum betalen scholen € 90 –
€ 175 per periode

Combinatie leskist plus
gastdocent € 800 per dag
Uitvoeringskosten € 500 per
school (bij meer dan 5 scholen
€375 per school)

•

Uitvoeringskosten €750,-

Aanbieder:
NME Tiel, Betuwe, Culemborg, De
Grote Rivieren
Leskist Sarah’s Wereld
groep 7,8
met gastdocent

•

Leskist over mondiale
afvalstromen en duurzaamheid.
Per school kunnen meerdere
groepen op een dag meedoen.

•

•

Leskist over mondiale
afvalstromen en duurzaamheid.

•

Elke NME voorziening kan leskist
in aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs. Scholen uit gem.
Buren en Neder-Betuwe betalen
max € 15,- per periode. In Tiel
is dat € 17,50 .

•

Bij lenen leskist van een NME
centrum betalen scholen € 90 –
€ 175 per periode

•

Leskist over productie,
inzameling en hergebruik van
glas

•

Elke NME voorziening kan leskist
in aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs. Scholen uit gem.
Buren en Neder-Betuwe betalen
max € 15,- per periode.

•

Bij lenen leskist van een NME
centrum betalen scholen € 90 –
€ 175 per periode

•

Aanbieder:
NME Culemborg
Leskist Sarah’s Wereld
groep 7,8

•

Aanbieder:
NME Tiel, Betuwe, De Grote
Rivieren
Leskist Glaswerk
groep 7-8
Aanbieder:
NME Betuwe
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Excursie Woordvoerders voor de
schone Rivieren
(gr 5 tm 8)

Aanbieder:
NME Betuwe, De Grote Rivieren

Plastic soep, wat is het, waar komt
het vandaan en wat voor gevolgen
heeft dit voor natuur en milieu?
Dat onderwerp staat bij deze
activiteit centraal. Eerst op school
een informatieve (gast)les en dan
gaan de leerlingen struinen aan de
Waal. Vervolgens gaan ze op school
op creatieve wijze aan de slag als
“woordvoerder namens de rivieren”
en presenteren ze dat op school
en/of voor de wethouder.

Per groep een dagdeel (2-4 uur)
de eigen scholen van de NMEcentra tegen aangepast tarief

Uitvoeringskosten circa €360

•
NME Betuwe attendeert in haar digitale catalogus scholen ook op digitale lessen rondom thema afval en grondstoffen. Dat zijn o.a.:
www.aandeslagmetafval.nl over (zwerf)afval, schoolbreed, www.blikindeklas.nl over blik, groep 5-6 en www.plasticheroes.nl over
inzameling en recycling van verpakkingsplastic, voor groep 5-6.

Aanbod Voorgezet Onderwijs (VO)
Programma
Omschrijving
Zwerfafval als uitglijder?!
Onderbouw
Aanbieder:
IVN programma Scholen voor
Duurzaamheid i.s.m. de NME centra

•

Jongeren adviseren gemeenten
over hun zwerfafvalbeleid. Het
gaat om een echte
adviesopdracht.

Kosten gemeenten met
basisvoorziening NME

Kosten gemeenten zonder
basisvoorziening NME

•
•

•
•

€5.000 per gemeente
Uitvoering in de regio voor alle
scholen: €3.000 per gemeente
en €1.000 voor organisatie
centraal eindevenement te
verdelen over deelnemende
gemeenten.

€5.000 per gemeente
Uitvoering in de regio voor alle
scholen: €3.000 per gemeente
en €1.000 voor organisatie
centraal eindevenement te
verdelen over deelnemende
gemeenten.
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Expeditie Zwerfafval
klas 3 en 4 havo en vwo

•

•

Jongeren gaan actief met
onderzoeksopdrachten voor
oplossingen m.b.t.
problematiek van plasticsoep in
de wijk (burgers) of de
omgeving (bedrijven).
Eventueel met 'ren-je-rot quiz'variant voor onderbouw zie
Keep it clean day bij PO
aanbod.

•
•
•
•

•

Aanbieder:
www.expeditiezwerfafval.nl
Opschoondag
Klas 1 VMBO in Neder Betuwe

•
•

Leerlingen gaan in
buitengebied aan de slag.

Aanbieder:
NME Betuwe i.s.m. gemeente
Supporter van Schoon

Aanbieder:
NME Tiel

•
•

•
•

Opruimdag rond de school
Koppeling met zwerfvuilproject
van Nederland Schoon:

•

Elke 1e klas per school €1.690
(elke volgende klas per school
€845)
Lesmateriaal per leerling
(licentiebedrag) €10
Indicatie coördinatie- en
materiaalkosten € 860 (totaal bij
6 klassen €10.120)
Optioneel: Losse
gastles/workshop over
zwerfafval/plastic soep (2
docenten) 2 klassen per dagdeel
€ 250 per dagdeel
Verzorgen gastlessen en
ondersteuning leerlingen bij
onderzoek (2 docenten, 3
gastlessen per klas en
begeleiding tijdens veldwerk en
verslaglegging onderzoek.
Prijzen zijn ex BTW.

•

•

Elke 1e klas per school €1.690
(elke volgende klas per school
€845)
Lesmateriaal per leerling
(licentiebedrag) €10
Indicatie coördinatie- en
materiaalkosten € 860 (totaal
bij 6 klassen €10.120)
Optioneel: Losse
gastles/workshop over
zwerfafval/plastic soep (2
docenten) 2 klassen per dagdeel
€ 250 per dagdeel
Verzorgen gastlessen en
ondersteuning leerlingen bij
onderzoek (2 docenten, 3
gastlessen per klas en
begeleiding tijdens veldwerk en
verslaglegging onderzoek.
Prijzen zijn ex BTW.

Begeleiding + vervoer regelt de
gemeente met onderaannemers/
boomkwekers etc.
Per gemeente voor 1 dag is €640

•

Per gemeente voor 1 dag is €960

Aanschaf lespakketten voor alle
scholen, aanschaf vuilknijpers,
handschoenen en hesjes voor de
leerlingen, regelen ophalen
zwerfvuil bij de school € 500 per
school (>5 scholen €300 per
school)

•

Uitvoeringskosten + 50%

•
•
•

•
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Zwerfafval
convenant

•
•

•
Aanbieder:
NME Culemborg

Gemeente sluit convenant met
de scholen voor 4 jaar.
Scholen houden zelf hun
omgeving veilig en schoon
(materialen uitgeleend door
gemeente)
Scholen krijgen een
stimuleringspremie van € 250,om iets te kopen dat de
schoolomgeving positief
beïnvloed.

•
•
•
•

15 uur €1.200 voor gemeente
met VO.
Bij meer dan 5 scholen €300
Materiaalkosten (knijpers,
zakken e.d.) €25 per school
Stimuleringspremie €250 per
school

•
•

€1800 per VO school
Stimuleringspremie €250,- per
school

•

Aanbod andere doelgroepen
Doelgroep
Verenigingen

Programma

Omschrijving

Kosten voor gemeenten
(exclusief ureninzet)

Schone en Beleefbare Waal (Waal/
Maasjutters)

•

Struinen en opruimen door
verenigingen.
Educatie rondom
opruimactiviteiten.
Schone en Beleefbare Waal is
een provinciaal programma
Kan ook eventueel worden
aangeboden in wijken i.p.v.
langs de rivier.

•

Vereniging maakt een
geadopteerd gebied 10x per
jaar schoon en ontvangt als
tegenprestatie een vergoeding
van € 500 per jaar

•

•
•

Aanbieder:
Gemeenten, verenigingen, NME
centra, ondersteund door IVNGNMF,WSR, RWS.
Verenigingen

•

Supporter van Schoon

•

Aanbieder:
SDR-NME Tiel i.s.m. Supporter van
Schoon en gemeente Tiel
•

•

•
•

€ 2.000 voor ondersteuning door
IVN
Vergoedingen aan
vrijwilligersgroepen vanaf € 350
per groep

Kosten voor aanschaf
vuilknijpers, handschoenen en
hesjes
Vergoeding voor deelname
Beschikbaar stellen container
en op laten halen door AVRI

•
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Burgers

Supporter van Schoon

•

Aanbieder:
NME Tiel i.s.m. Supporter van
Schoon en gemeente Tiel
Scouting en Wildbeheerseenheid

Opruimdag buitengebied

•

Burgers maken hun woongebied
enkele keer per jaar schoon. Ze
maken gebruik van gratis
materialen geleverd door SDR.
en ontvangt als tegenprestatie
een kerstpakketje aan het eind
van het jaar

•

Leden maken buitengebied
schoon en krijgen informatie
over landschap

•

Aanbieder:
i.s.m. NME Betuwe

•
•

•
•

Kosten voor aanschaf
vuilknijpers, handschoenen en
hesjes
kerspakket t.w.v. € 25,00
Beschikbaar stellen container
en op laten halen door AVRI
Kosten voor aanschaf hesjes,
vuilknijpers, en handschoenen
Beschikbaar stellen attentie
(meestal: soep en broodjes)
Beschikbaar stellen container
en op laten halen door AVRI

Aansluiting van het thema Van Afval Naar Grondstof bij speciale dagen/weken Kijk op de JAARKALENDER* voor meer informatie en exacte data

* link: https://www.nmerivierenland.nl/wp-content/uploads/2018/12/jaarkalender-2019-NME-Rivierenland-.pdf
Dag/week/jaar van de…

Onderwijs

Algemeen publiek

1 jan /begin jan.
Vuurwerkcampagne

www.aandeslagmetafval.nl

Begin het jaar goed door samen met je bezoek en/of de buren
vuurwerkresten en rommel op te ruimen zodat het (weer) veilig
en schoon is in de wijk. www.supportervanschoon.nl

Medio januari Week van de
Circulaire Economie met in deze
week op woensdag de Dag van de
Opknapper (reparateur)

Bezoek kringloopwinkel, repaircafe of milieustraat

Circulair is herbruiken van producten en grondstoffen.
Bezoek kringloopwinkel, repaircafe of milieustraat
https://www.circulairondernemen.nl/cirkels/week-circulaireeconomie https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/
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Medio maart Global recycling Day

Hergebruik van papier, glas etc en ook repaircafe,
kringloopwinkel, Marktplaats, statiegeld

Hergebruik van papier, glas etc en ook repaircafe,
kringloopwinkel, Marktplaats, statiegeld.
www.globalrecyclingday.com

Medio/eind maart: Week van
Nederland Schoon met de
Landelijke Opschoondag

Doe mee met een schoonmaakactie rond school of
in de wijk. Vraag info bij het NME.

Voor scholen, organisaties en burgers en allerlei Jutters:
handen uit de mouwen, zwerfafval in de zak of bak.
www.waaljutters.nl en www.supportervanschoon.nl

Eind maart: Landelijke
Compostdag

Suggesties bij het NME

www.compostdag.nl Als dank voor het gescheiden aanbieden
van gft afval kunnen burgers gratis compost krijgen bij hun
gemeente.

Eind april: Week van het
tweedehands textiel

Organiseer een (ruil)markt op school van kleding

Bezoek de kringloopwinkel, geef oude kleding aan een
inzamelingsorganisatie of zet het op Marktplaats

1e dinsdag in sept: Duurzame
dinsdag

Verzin met uw groep ideeën om duurzamer om te
gaan met grondstoffen, materialen, afval enz.

Bedenk ideeën om duurzamer om te gaan met grondstoffen,
materialen, afval enz en lever ze in. www.duurzamedinsdag.nl

Begin sept: Nationale
grondstoffendag

Ga op excursie bij de milieu-straat

Hergebruik en opwaarderen van reststromen. In afval zit heel
wat in! Ga op excursie bij de milieu-straat

Medio sept Keep it Clean Day

Maak de wijk/schoolomgeving schoon van
zwerfafval

We ruimen op deze vrijdag al het zwerfafval van de
wijk/Nederland op en gaan schoon het weekend in.
www.keepitcleanday.nl

Okt: Buy nothing new-maand met
de Nationale Kringloopdag.

Organiseer een kleedjesmarkt op school die in
teken staat van ruilen…

Bewust consumeren en hergebruiken is ook bewuster zijn van
al het afval wat je maakt of kunt vermijden.
www.buynothingnew.nl

Medio nov Europese week van de
afvalvermindering

Uitdaging: afvalloze week?? Of x % minder..

De 3 R’s en een schoonmaak: reduce waste, reuse productes,
recycle materials

Eind nov de Niet-Winkeldag

Protest tegen overconsumptie en aandacht voor dingen die echt
tellen… www.koopniets.nl
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Kosten
NME Rivierenland kan dit aanbod aan de gemeenten aanbieden door onderlinge samenwerking. De kosten per gemeente zijn lager in gemeenten die al
een basisvoorziening voor NME financieren. Daar zijn vanuit deze financiering en werkzaamheden al actieve contacten met de scholen en is een goede
bereikbaarheid van de scholen. In andere gemeenten zijn meer inspanningen nodig omdat contacten met scholen nog niet bestaan en afstanden groter
zijn. Dit resulteert in hogere kosten.
Over het algemeen wordt door de NME centra een uurtarief van € 60 gehanteerd. Per onderdeel worden er 15% communicatie kosten bij deze prijs
gerekend. Afhankelijk van het contract wat een gemeente al met het NME centrum heeft, worden prijzen definitief bepaald.

NME Rivierenland en partners bij dit thema:
NME Rivierenland
NME Culemborg:
NME Betuwe
NME DE Grote Rivieren
NME Tiel
Groene Golf
Crusio Doet!
Expeditie zwerfafval
IVN Gelderland
AVRI
ARN

www.nmerivierenland.nl
www.nmeculemborg.nl
www.nmebetuwe.nl
www.bcdegroterivieren.nl
www.nmetiel.nl
www.degroenegolf.info
www.crusiodoet.nl
www.expeditiezwerfafval.nl
https://www.ivn.nl/provincie/gelderland
www.avri.nl
www.arnbv.nl
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