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Je mobieltje is goud waard! 
Titel: je mobieltje is goud waard! 
Vak: Biologie (met verbindingen naar technologie) 
Domein: Dynamisch evenwicht 
Sector: vmbo en havo/vwo klas 1/2/3 
3D aspect: werkwijze Rekenkundige en wiskundige vaardigheden (niet expliciet, wel geoefend), 

Waarderen en oordelen (niet expliciet, wel geoefend) 
denkwijze Duurzaamheid (expliciet), Schaal, verhouding en hoeveelheid (expliciet), Behoud 
van energie en materie/transport en kringlopen (niet expliciet, wel geoefend)  

!

1. Introductie

Vanuit de context van een inzamelactie van mobieltjes komt in deze les aan de orde wat er gebeurt met de 
ingezamelde apparaten en welke materialen dit oplevert. De milieuwinst komt vervolgens aan de orde door 
enerzijds te laten zien dat minder grondstoffen gedolven hoeven te worden en anderzijds minder schadelijke 
stoffen in het milieu terechtkomen. Vanuit dit voorbeeld wordt met de leerlingen verder gekeken hoe dit speelt 
bij andere producten die ze kopen en/of weggooien.  
De denkwijze Duurzaamheid staat hierin centraal. De leerlingen moeten met behulp van bronnen eerst 
berekenen wat een mobieltje aan stoffen bevat (opdracht 1). Vervolgens gaan ze bestuderen wat de 
problemen zijn bij het winnen van grondstoffen en bij het vrijkomen van afvalstoffen (opdracht 2 en 3). Ze 
krijgen een voorbeeld te zien van een recyclingbedrijf (opdracht 4 en 5). Ze verwerken het geleerde in het 
duurzaamheidsschema (opdracht 6). Tenslotte gaan ze na hoe ze door hun eigen gedrag de problemen 
kunnen verkleinen (opdracht 7). 
In deze lessen wordt ook aansluiting gezocht met wiskunde door te werken met de verhoudingstabellen zoals 
deze bij wiskunde worden gebruikt (zie docentenhandleiding les 1, opdracht 1) en door verschillende vormen 
van grafieken te gebruiken (les 2) 
!
!

Schema 1 Schema 2 
basisschema's duurzame productie 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Schema 1 en 2 zijn bedoeld om leerlingen te helpen de denkwijze Duurzaamheid te gebruiken bij het 
voorbeeld van de mobieltjes, maar ook om in andere situaties te gebruiken.  
Door hetzelfde schema terug te laten komen in diverse voorbeelden van milieuproblemen leert de leerling 
welke vragen belangrijk zijn in deze denkwijze, zoals 
!

1. Wat halen mensen uit het milieu en wat is het effect daarvan (opraken grondstoffen, vervuiling door
winning en transport)

2. Wat brengen mensen in het milieu en wat is het effect daarvan (vervuiling, gezondheidsproblemen)
3. Hoe kunnen we de problemen verminderen (minder/andere producten, hergebruik, recycling)

De gegevens waarmee gewerkt wordt lenen zich goed voor de toepassing van de werkwijze Reken- en 
wiskundige vaardigheden en de denkwijzen Schaal, verhouding en hoeveelheid, en Behoud van energie en 
materie, maar deze worden itt de denkwijze duurzaamheid niet expliciet gemaakt. Voor deze les is geen 
specifieke voorkennis vereist.  
!
!
2. Integrale doelen

De leerling kan na de lessen over mobiele telefoons 
a. van een product onderzoeken en berekenen in hoeverre de keten vanaf winning van grondstoffen tot

verwerking van het afval milieuproblemen oproept. 
b. alternatieven aangeven die mogelijk duurzamer zijn, waaronder aanbieden aan recyclingbedrijven.
!

Relevante contexten: recyclebedrijven, acties voor ophalen van apparaten 
!
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3. Werkwijzen, vakinhouden en denkwijzen

D1 - Karakteristieke 
werkwijzen  D2 – Vakinhouden D3 - Karakteristieke denkwijzen 

Rekenkundige en wiskundige 
vaardigheden  

Meten en berekenen van verlies 
van grondstoffen door 
weggooien van mobiele 
telefoons   

Waarderen en oordelen 

Een product beoordelen op 
duurzaamheid door te 
onderzoeken welke problemen 
de productie en het afval 
veroorzaken. 

Gebruikte telefoons brengen 
naar een plek vanwaar deze 
worden aangeboden voor 
recycling 

Materialen (technologie) en 
Stoffen om ons heen (scheikunde) 

Eigenschappen van metalen en van 
kunststoffen noemen 

Duurzaamheid (biologie, 
dynamisch evenwicht) 

aan de hand van het voorbeeld van 
mobiele telefoons uitleggen dat  

1. Duurzaam omgaan met het
milieu inhoudt dat niet meer
wordt onttrokken dan het milieu
kan aanvullen en niet meer
wordt afgegeven dan het milieu
kan verwerken.

2. Niet-duurzaam omgaan met het
milieu leidt tot versterkt
broeikaseffect, uitputting van
grondstoffen, verlies van natuur
en gezondheidsproblemen door
vervuiling van water en
leefomgeving.

3. Recycling kan bijdragen aan
zowel het probleem van
grondstoffen als aan het
probleem van het afval

Schaal, verhouding en 
hoeveelheid  

De optelsom van kleine individuele 
bijdragen kan een grote factor zijn 
in het veroorzaken en oplossen 
van milieuproblemen.       

Duurzaamheid 

Een product als een mobiele 
telefoon veroorzaakt momenteel 
veel milieuproblemen en 
humanitaire problemen door 
gevaarlijke en vervuilende winning 
van grondstoffen en belasting van 
het milieu met afval uit mobieltjes. 
Zowel winning van grondstoffen 
als lozing vinden vaak plaats in 
landen met weinig 
milieuwetgeving. 

Hergebruik van grondstoffen, en 
keuze voor niet vervuilende 
producten draagt bij aan 
duurzame oplossingen.  

Bij het ontwerpen van techniek 
kan rekening worden gehouden 
met onderhoud en recycling (bijv. 
de fairphone) 
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4. Leerlingopdracht

!
Lessenserie duurzaamheid 

- Leerlinghandleiding 2 VMBO - 
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Les 1 

Opdracht 1: Oud mobieltje is goud waard 

Vragen: 
Hoeveel geld zou het opleveren als jouw hele klas zijn oude mobieltje inlevert? Om dat te berekenen gaan we 
stap voor stap te werk: 
Hoeveel oude mobieltje heb jij thuis liggen? 

1. Hoeveel leerlingen zitten er in jouw klas?
2. Stel dat iedereen even veel oude mobieltjes heeft als dat jij hebt. Hoeveel oude mobieltjes heeft jouw

klas dan in totaal?
3. In de tekst staat dat ieder oud mobieltje 3 euro oplevert.

Hoeveel geld zou het dus opleveren als jouw hele klas zijn
oude mobieltje inlevert?

In één mobiel zit: 
- 32 cent aan goud  
- 5 cent aan zilver 
- 10 cent aan palladium. 

4. Stichting Opkikker heeft 75.000 mobieltjes opgehaald. Hier zit best veel goud in. Hoeveel geld brengt
het goud uit al deze mobieltjes op?

5. Hoeveel geld aan zilver brengen deze 75.000 mobieltjes op?

Volgens nieuwsverslaggever Joris de Ruijter heb je 200 mobieltjes nodig om genoeg 
goud te krijgen voor 1 trouwring.  

6. Hoeveel trouwringen kun je maken uit de 75.000 mobieltjes van stichting
Opkikker? 

De telefoonmarkt ontwikkelt zich supersnel, daardoor verouderen mobiele telefoons steeds sneller. De meeste 
mensen staan er niet bij stil maar je oude telefoon is goud waard. Zonde dus om deze in de la of op zolder te 
laten liggen. 
Ook goede doelen raken hiervan bewust en spelen hier met verschillende inzamelacties slim op in. Want ieder 
oud mobieltje levert het goede doel drie euro op. 
Voorbeelden van grootschalige inzamelacties van oude mobieltjes zijn, de inzamelactie die is gehouden 
tijdens Serious Request van 3FM en de doorlopende inzamelactie van Stichting Opkikker waarmee ze al meer 
dan 75.000 mobieltjes hebben opgehaald.  
Ingeleverde toestellen die nog werken, worden opgelapt en weer doorverkocht. Meestal gaan deze mobieltjes 
naar ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika en Indonesië. 
Toestellen die niet meer werken worden gerecycled. De metalen en edelmetalen die er uit worden gehaald 
worden weer opnieuw gebruikt. 
“In tien ton mobieltjes zit dertig keer meer goud dan in tien ton gouderts”, zegt Paul Zwiers van gsmloket.nl . 
“Waarom zou je steeds schaarser wordende ertsen delven als er bergen mobieltjes liggen?” 

Bewerkt naar: metro 11 mei 2012 en geldvoorjemobiel.nl 22 december 2013 
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Opdracht 2: wat denk jij? 

Geld is een goede reden om een mobieltje niet zomaar weg te gooien. Maar er zijn andere redenen waarom 
dat belangrijk is. 

Wij mensen halen stoffen en voedsel uit het milieu, maar ook 
gebruiken we het milieu om afval in te dumpen. Stoffen uit het 
milieu die we gebruiken om producten van te maken noemen we 
grondstoffen. In afbeelding 1is dat de pijl omhoog. Zo gebruiken 
we bijvoorbeeld het hout van de bomen uit het milieu om tafels en 
stoelen van te maken, en olie om er energie uit te halen. 

Door dingen weg te gooien komen ze vaak weer in het milieu: in 
de bodem, in het water of in de lucht. In afbeelding 1 is dat de pijl 
omlaag. 

  afbeelding 1. 

Afbeelding 2 is net zo’n schema als in afbeelding 1. 
Het laat zien wat mobieltjes en het milieu met elkaar te 
maken hebben. In deze les gaan we dat verder 
onderzoeken. 

    afbeelding 2.

Vragen: 

1. Geef voor elk van de vier pijlen in afbeelding 2. kort aan wat er gebeurt.
2. Wat wordt er in de afbeeldingen bedoeld met het milieu?
3. Is afbeelding 2 een voorbeeld van een kringloop? Verklaar je antwoord.
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Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen mag je je mobiel gebruiken om informatie op te zoeken! 

1. Noem vijf stoffen die er in een mobieltje zitten.
2. Noem een grondstof die uit het milieu moet worden gehaald om een mobieltje te maken en geef aan

waar die grondstof vandaan moet komen.
3. Noem een stof die in het milieu terecht kan komen als een mobieltje wordt weggegooid.
4. Welke problemen kunnen ontstaan als we steeds meer mobieltjes moeten maken en oude mobieltjes

steeds worden weggegooid? Gebruik de schema’s uit afbeelding 1 en 2 hierbij.

Opdracht 3: mobieltjes en het milieu 

We gaan nu wat preciezer kijken naar mobieltjes en het milieu. 

Een groep leerlingen gaat gegevens verzamelen over de grondstoffen (de pijl omhoog in het schema). Zij 
zoeken antwoorden op de volgende vragen: 

1. Welke grondstoffen zijn nodig voor het maken van een mobieltje?
2. Waar komen die grondstoffen vandaan?
3. Welke problemen leveren deze grondstoffen?
4. Is er veel of weinig energie nodig om de grondstoffen te verkrijgen, te vervoeren en te verwerken tot

een mobieltje?

Een andere groep gaat gegevens verzamelen over de afvalstoffen (de pijl omlaag in het schema). Zij zoeken 
antwoorden op de volgende vragen: 

1. Waar gaan gebruikte mobieltjes naar toe als ze worden weggegooid?
2. Welke stoffen uit mobieltjes komen in het milieu terecht?
3. Wat voor gevolgen hebben die stoffen daar?

Aan het begin van de volgende les worden deze gegevens uitgewisseld. 

Les 2 
Voor deze opdrachten heb je een mobiel nodig waarmee je toegang tot internet hebt. 

Opdracht 4: Filmpje 
Lees eerst onderstaande vragen goed door. Vervolgens laat je docent een filmpje zien. Probeer, terwijl je naar 
het filmpje kijkt, de antwoorden op de vragen te beantwoorden. Je kunt later, zelfstandig (met je oortjes in) het 
filmpje nog eens bekijken. 

De link naar het filmpje is:  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BCrQPsgKROE 
Of ga naar YouTube en zoek op “hergebruik afval op een hoger pitje”. 

Vragen: 

1. Hoeveel procent van het huishoudelijk afval wordt er al gerecycled?

2. Aan welke punten wil de staatsecretaris werken? Leg per punt uit wat hier
mee wordt bedoeld.
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3. Wat is het doel voor 2015?
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Opdracht 5: ‘Sims Recycling Solutions’ in Eindhoven 

Bekijk de website van Sims Recycling Solutions: http://simsrecycling.nl/ 

Vragen: 
1. Welke apparatuur wordt er verwerkt bij Sims Recycling Solutions?
2. Welke apparatuur zou ook van jou thuis kunnen komen?
3. Waarom is het recyclen van elektronica moeilijker dan het recyclen van blikjes of PET-flessen?

Bekijk nu grafiek 1 en beantwoord de vragen 4 t/m 7. De grafiek gaat over e-waste tonnes per annum in 
Eindhoven.  

4. Wat wordt er bedoeld met e-waste?
5. Wat wordt er bedoeld met tonnes per annum?
6. Hoe groot is het verschil in de hoeveelheid total electronics tussen 2002 en 2010?
7. Hoe zou je dit kunnen verklaren?

Sims Recycling Solutions in Eindhoven is de elektronica recycler van het eerste uur: efficiënt, milieuverantwoord 
en transparant volgens de hoogste standaarden. Een wereldwijde leider in veilig en duurzaam recyclen van 
overtollige en afgedankte elektronische apparatuur. Door toepassing van geavanceerde technologieën kunnen ze 
het hoogste materiaalhergebruikpercentage garanderen bij een minimale milieubelasting. 
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Lees op de website van Sims het stukje over ‘Afgedankte en overtollige elektronische en elektrische 
apparaten’ en bekijk tabel 1. Beantwoord vervolgens vraag 8 t/m 10. 

8. Wat is het grote risico waar ze het hier over hebben?
9. Met hoeveel kilogram (kg) is de hoeveelheid WEEE toegenomen tussen 2005 en 2012? Laat je

berekening zien.
10. Hoe zou je dit kunnen verklaren?

Jaartal  WEEE (in kg) 
2005   72.100.000 
2006   73.700.000 
2007   74.600.000 
2008   77.400.000 
2009   83.500.000 
2010 106.300.000 
2011 109.700.000 
2012 139.000.000 

Tabel 1: Verzameld WEEE in Nederland (‘Waste Electrical 
and Electronic Equipment’, dit is in het Nederlands 'Afval van 
Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA)). 
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Grafiek 1: E-waste tonnes per annum in Eindhoven 
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Bekijk tabel 2 en 3 en beantwoord vraag 11 t/m 13. 
11. Wat wordt er bedoeld met ‘grote huishoudelijke apparaten?
12. Welke grondstof wordt, in percentages, het meest gerecycled?
13. Hoeveel procent van het gerecycled materiaal zijn metalen? Zou dit meer of minder dan de helft van

het totaal zijn?
%

Ingezamelde apparatuur Gewicht (kg) 
Koelkasten 24.800.000 
Grote huishoudelijke apparaten 16.100.000 

Kleine huishoudelijke apparaten 21.200.000 
TV’s 18.400.000 
Lampen 2.500.000 
Totaal 83.500.000 
Tabel 2: Gegevens over de samenstelling van de ingezamelde 
materialen in 2009 (de input). 

Grondstof Gewicht (kg) Materiaal dat wordt 
gerecycled (%) 

IJzer 37.000.000 44,3 
Aluminium 2.200.000 2,6 
Koper 2.000.000 2,4 
Andere metalen 700.000 0,8 
Plastic 11.000.000 13,2 
Glas 12.000.000 14,4 
Diversen 8.300.000 10,0 
Afval 10.300.000 12,3 
Totaal 83.500.000 100 
Tabel 3: Recycling gegevens over de verwerkte materialen in 2009 (de output). 
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Les 3 
Opdracht 6: denken in schema’s 

Vragen: 
1. Welke naam hoort bij pijl 1?
2. Welke naam hoort bij pijl 2?
3. Welke naam hoort bij pijl 3?
4. Leg uit waarom deze pijl tussen pijl 1 en 2 in staat
5. Sommige stoffen uit oude mobieltjes kunnen we recyclen. Noem drie van deze stoffen.

Uitputting ontstaat als stoffen in de natuur opraken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat mensen teveel 
grondstoffen uit de natuur halen. Als mensen meer recyclen dan is de kans op uitputting kleiner.  

6. Waarom helpt recyclen om uitputting te voorkomen?

Milieuvervuiling is een groot probleem. Milieuvervuiling ontstaat als mensen afvalstoffen dumpen in het 
milieu. Recyclen helpt niet alleen om uitputting te voorkomen maar ook om milieuvervuiling te voorkomen. 

7. Waarom helpt recyclen om milieuvervuiling te voorkomen?
%

In afbeelding 2, zie je een aangepaste versie van afbeelding 1. Hierin staan geen namen bij de pijlen maar de 
cijfers 1, 2 en 3. De namen die bij de pijlen horen zijn:  
Grondstoffen voor producten, Afvalstoffen en Recyclebare stoffen. 

Afbeelding 2: de interactie tussen mens en milieu. 
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Opdracht 7: eigen keuzes 

Je bent er nu achter gekomen wat de gevolgen zijn van het dumpen van afvalstoffen in het milieu. Je kunt zelf 
keuzes maken om de problemen kleiner te maken. Zo zijn er mobieltjes op de markt die andere grondstoffen 
gebruiken, de fairphones. 

1. Zoek op waarin de fairphone verschilt van normale mobieltjes.

2. Welke voordelen heeft de fairphone voor het milieu?

3. Stel je krijgt voor je verjaardag een nieuwe mobiele telefoon, wat ga je dan met je oude mobieltje
doen?

4. Wat zou je op school kunnen doen om ervoor te zorgen dat gebruikte mobieltjes niet in de vuilnisbak
terecht komen?

5. Welke andere dingen die je gebruikt in je gewone leven kun je ook recyclen?

6. Waar kun je deze dingen naar toe brengen (om ze te laten recyclen)?

7. Maak voor je eigen voorbeeld(en) net zo'n schema als je eerder gedaan hebt in opdracht 5. Gebruik
hiervoor ook weer afbeelding 2. Noem in dit schema het volgende:
- de producten 
- van welke grondstoffen het product gemaakt is 
- waar de grondstoffen vandaan komen 
- waar de producten naar toe brengt om ze te recyclen 
- welke grondstoffen je kunt recyclen  
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5. Lesopzet
!
Tijd Onderdeel Activiteit docent/leerling Denk/werkwijze Functie onderdeel 
LES 1 
15 Introductie schattend rekenen aan 

verbruik mobieltjes 
(opdracht 1 + 
nabespreking) 

Oefenen met 
rekenvaardigheid 
Oefenen met schaal 

leerling realiseert de 
omvang van het mobieltjes 
afval 

5 Milieu-
problemen bij 
productie en bij 
weggooien 

klassengesprek met 
introductie algemeen 
schema van productie en 
afval en ingevuld voor 
mobieltjes. (afbeelding 1 en 
2, opdracht 2) 

Introductie schema 
van mens-milieurelatie 
als model van 
denkwijze 
duurzaamheid 

leerling begrijpt dat 
producten met 
grondstoffen en met afval 
te maken hebben en 
begrijpt het algemene 
schema 

30 Leerlingen-
onderzoek 

onderzoek naar 
grondstoffen en naar effect 
afvalstoffen van mobieltjes 
(opdracht 3) 

leerling onderzoekt 
deelaspect van 
duurzaamheidsvraag 

LES 2 
15 nabespreking bespreken resultaten 

leerlingenonderzoek 
Antwoorden kunnen in 
duurzaamheids-
schema worden 
geplaatst 

leerling heeft beeld van 
milieuproblemen rond 
mobieltjes 

35 Opdracht 
recycling 

Leerlingen bestuderen de 
werkwijze van een 
recyclebedrijf voor 
electronica via  filmpje, 
website en opdracht 4/5  

Oefenen met 
rekenvaardigheid 
Oefenen met schaal 

leerling begrijpt dat 
recycling van electronica 
veel kan besparen  

LES 3 
10 Nabespreking Bespreken opdracht 4 en 5 
30 Schema 

aanvullen 
de leerlingen vullen het 
algemene schema aan met 
een recycling pijl (opdracht 
6, schema 2) 

Aanvullen schema 
duurzaamheid 

leerlingen begrijpen dat 
recycling zowel het 
grondstoffen-probleem als 
het afvalprobleem kan 
oplossen 

10 Conclusie en 
toepassing 
schema op 
nieuw voorwerp 

de leerlingen bespreken 
wat de gevolgen zijn voor 
hun gedrag. 
de leerlingen passen het 
schema toe op een ander 
voorwerp (opdracht 7) 

Duurzaam gedrag 
bespreken. 
Toepassen schema 
duurzaamheid op 
ander onderwerp 

de leerlingen zijn bewust 
van hun eigen rol. 
de leerlingen zien de 
algemene toepasbaarheid 
van het schema 
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Bijlage bij het lesvoorstel ‘je mobieltje is goud waard’ 

!
- Docentenhandleiding 2 VMBO - 

!
Les 1 

Opdracht 1 
Deze opdracht kan zonder veel introductie worden gestart. Leerlingen kunnen zelfstandig hieraan rekenen, 
waarna de opdracht kort wordt nabesproken.  
In het vak wiskunde worden voor dergelijke berekeningen vaak verhoudingstabellen gebruikt. Die kan er voor 
vraag 5 uit opdracht 1 er als volgt uit zien: 

1 mobieltje 1000 mobieltjes 75.000 

mobieltjes 

0, 32 € 1000 x 0,32 €= 

320€ 

75 x 320= 

24.000 € 

Opdracht 2 
In deze opdracht wordt de denkwijze Duurzaamheid geïntroduceerd door middel van het schema in afbeelding 
1. De vragen 1 t/m 3 dienen om het schema te leren begrijpen.
De overige vragen geven een introductie op de milieuproblemen bij de winning van grondstoffen en bij 
afvalstoffen uit mobieltjes. 
%
Een video waarin een mobiele telefoon wordt gedemonteerd en uitgelegd wat erin zit kan hierbij goed worden 
gebruikt. 
http://www.npo.nl/watTzitTerTinTuwTmobieleTtelefoon/15T05T2013/WO_KRO_052799%
%
Na opdracht 2 gaan leerlingen in groepjes werken aan opdracht 3. Die moet af zijn aan het begin van les 2. 
Leerlingen kunnen hierbij informatie van internet halen. Teksten en video’s die hun hierbij kunnen helpen zijn: 
%
teksten en beelden over grondstoffen 
https://www.pinterest.com/StefaniaDeiana/beeld-je-in-the-coltan-fields/ 
http://www.vn.nl/Archief/Wetenschapmilieu/Artikel-Wetenschapmilieu/Bloedmobieltjes-1.htm 

teksten over afvalproblemen; gevolgen van stoffen uit mobieltjes 
http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/Onderzoek_Vereniging_Leefmilieu.p 
http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen 
http://wetenschap.infonu.nl/scheikunde/140066-de-eigenschappen-van-yttrium.html 
http://www.yachtpaint.com/nld/diy/ask-the-experts/is-koper-veilig-voor-het-milieu.aspx 
http://www.waterbodem.nl/artikel.php?id=32 
http://www.waterbodem.nl/artikel.php?id=35%
%
%
Les 2 

De les wordt begonnen met het bespreken van opdracht 3. Bij deze bespreking is het goed om afbeelding 1 of 
2 uit opdracht 2 erbij te hebben om steeds aan te wijzen waar het probleem is gelegen. 

X 1000 

X 0,32x 
0,32 

X 75 

   X
 0,32 
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Een goede suggestie is om hierbij een wereldkaart te hebben zodat de materiestromen van grondstof tot aan 
afval duidelijk worden. (bijvoorbeeld Coltan uit de Congo en tin uit Indonesie naar China voor de productie van 
de mobieltjes, naar Nederland voor de verkoop en naar Sierra Leone voor het afval). 

%
%
Opdracht 4 
Na de problemen te hebben beschreven gaat het nu over de oplossingen. Eerst wordt de video bekeken met 
het interview met de staatssecretaris over recycling 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BCrQPsgKROE
%
Of ga naar YouTube en zoek op “hergebruik afval op een hoger pitje”. 
%
Opdracht 5 
De leerlingen bestuderen met behulp van de vragen wat er aan electronisch afval wordt geproduceerd en wat 
daarmee gebeurt. 
http://simsrecycling.nl/ 
%
Grafiek 1 heeft een merkwaardigheid; na 2010 zijn de staafdiagrammen per jaar weergegeven, daarvoor per 
twee jaar. Met de leerlingen kan worden besproken dat dit tot misleidende beelden kan leiden, bijvoorbeeld 
omdat de toename groter of kleiner kan lijken door de vertekende schaal. 

Les 3 

Opdracht 6 
In deze opdracht gaan de leerlingen weer terug naar het schema. Het is de bedoeling dat ze inzien dat 
recycling een ‘shortcut’ betekent tussen afval en grondstoffen. Door met het schema te werken is het de 
bedoeling dat ze latere voorbeelden van milieuproblemen ook kunnen begrijpen en beschrijven. 
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%
Opdracht 7 
Hier gaat het om de toekomst. Wat kunnen leerlingen nu zelf doen met hun mobieltjes en wat kunnen ze met 
andere zaken die ze nu weggooien? 

Antwoorden op vragen:!
!
Opdracht 1 

1. Hoeveel oude mobieltjes heb jij thuis liggen?
2. Hoeveel leerlingen zitten er in jouw klas?
3. Stel dat iedereen even veel oude mobieltjes heeft als dat jij hebt. Hoeveel oude mobieltjes heeft jouw

klas dan in totaal?
Aantal mobieltjes thuis x aantal leerlingen

4. In de tekst staat dat ieder oud mobieltje 3 euro oplevert. Hoeveel geld zou het opleveren als jouw
hele klas zijn oude mobieltje inlevert?
Aantal mobieltjes x 3 euro

5. Stichting Opkikker heeft 75.000 mobieltjes opgehaald. Hier zit best veel goud in. Hoeveel geld brengt
het goud uit al deze mobieltjes op?
0,32 € per mobieltje, 320 € per 1000 mobieltjes, 75x320=24.000 €.
Of via een verhoudingstabel zoals in wiskunde gebruikelijk:

%

1 mobieltje 1000 mobieltjes 75.000 

mobieltjes 

0, 32 € 1000 x 0,32 €= 

320€ 

75 x 320= 

24.000 € 

%
6. Hoeveel geld aan zilver brengen deze 75.000 mobieltjes op?.

0,05 € per mobieltje, 50 € per 1000 mobieltjes, 75x50=3750 €
Of; 20 mobieltjes leveren 1 €, 100 mobieltjes 5 € etc

7. Hoeveel trouwringen kun je maken uit de 75.000 mobieltjes van stichting opkikker?
1000 mobieltjes leveren 5 ringen, 75.000 dus 5x75=375 ringen

!
Opdracht 2 

1. Geef voor elk van de vier pijlen in afbeelding 2. kort aan wat er gebeurt.
Linksonder: grondstoffen worden uit het milieu gehaald (bijv. coltanmijn) 
Linksboven: vanuit de grondstoffen worden mobieltjes gemaakt 
Rechtsboven: mobieltjes worden weggegooid 
Rechtsonder: (stoffen uit) mobieltjes komen terecht in het water of in de bodem 

2. Wat wordt er in de afbeeldingen bedoeld met het milieu?
Het milieu is de bodem, water en lucht waar stoffen uit worden gehaald en waar stoffen weer in 
worden geloosd. 

3. Is afbeelding 2 een voorbeeld van een kringloop? Verklaar je antwoord.
Nee, het is geen kringloop want afvalstoffen worden niet opnieuw grondstoffen 

4. Noem vijf stoffen die er in een mobieltje zitten.

X 1000 

X 0,32x 
0,32 

X 75 

       X
 0,32 
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Tin, coltan, koper, kobalt, goud, zilver, plastic (leerlingen zullen hier nog vaak algemenere termen 
gebruiken als metaal, plastic, glas etc. In opdracht 3 wordt dit verder uitgewerkt) 

5. Noem een grondstof die uit het milieu moet worden gehaald om een mobieltje te maken en geef aan
waar die grondstof vandaan moet komen. 

Bijvoorbeeld Coltan en Kobalt uit mijnen in Congo, Tin uit Indonesie. Plastic wordt gemaakt uit 
aardolie 

6. Noem een stof die in het milieu terecht kan komen als een mobieltje wordt weggegooid.
Bijvoorbeeld PCB’s uit kunststoffen, cadmium uit batterijen 

7. Welke problemen kunnen ontstaan als we steeds meer mobieltjes moeten maken en oude mobieltjes
steeds worden weggegooid? Gebruik de schema’s uit afbeelding 1 en 2 hierbij. 
Grondstoffen kunnen opraken. Bodem en water kunnen vervuilen.  

!
Opdracht 3: mobieltjes en het milieu 
Vragen over grondstoffen 

1. Welke grondstoffen zijn nodig voor het maken van een mobieltje? en
2. Waar komen die grondstoffen vandaan?

Tin-Indonesie
Coltan en kobalt- Congo
Koper etc

3. Welke problemen leveren deze grondstoffen?
Sommige stoffen komen uit gevaarlijke mijnen met slechte arbeidsomstandigheden, bij de mijnbouw
is veel vervuiling en afval

4. Is er veel of weinig energie nodig om de grondstoffen te verkrijgen, te vervoeren en te verwerken tot
een mobieltje?
De grondstoffen komen van ver, dus veel transport, kost veel energie.
De mijnbouw kost energie om de stoffen te graven en te zuiveren
De productie kost energie om de stoffen te bewerken
Totaal dus veel energie nodig

!
Vragen over afvalstoffen 

1. Waar gaan gebruikte mobieltjes naar toe als ze worden weggegooid?
Veel gebruikte mobieltjes gaan eerst voor hergebruik naar andere landen en komen daar op de 
afvalhoop waar schadelijke stoffen eruit lekken 

2. Welke stoffen uit mobieltjes komen in het milieu terecht?
Stoffen uit de batterijen 
Stoffen uit de plastics (weekmakers zoals phtalaten) 

3. Wat voor gevolgen hebben die stoffen daar?
Veel van deze stoffen kunnen zich ophopen in de voedselketen doordat ze niet afgebroken worden in 
het milieu. Dieren, vooral roofdieren kunnen daarvan doodgaan of krijgen minder nakomelingen 

%
!
Opdracht 4. Filmpje 
!

1. Hoeveel procent van het huishoudelijk afval wordt er al gerecycled?
80 %

2. Aan welke punten wil de staatsecretaris werken? Leg per punt uit wat hier mee wordt bedoeld.
Betere inzameling: door innovatie meer waarde er uit halen
minder storten: stortverbod uit te breiden, kan nl hergebruikt worden in de wegenbouw
minder plastic
controleren illegale uitvoer
minder bureaucratie
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3. Wat is het doel voor 2015?
83% van al het huishoudelijk afval in 2015

!
Opdracht 5: ‘Sims Recycling Solutions’ in Eindhoven 

1. Welke apparatuur wordt er verwerkt bij Sims Recycling Solutions?
Klein huishoudelijke apparatuur, audio- video, “ouderwetse” beeldbuis TV’s en monitoren, platte LCD, 
LED en Plasma TV’s en monitoren en uiteraard computers, laptops, tablets en randapparatuur 

2. Welke apparatuur zou ook van jou thuis kunnen komen?
T%

3. Waarom is het recyclen van elektronica moeilijker dan het recyclen van blikjes of PET-flessen?
Omdat de producten die verwerkt worden vaak erg geavanceerd zijn en uit veel verschillende 
materialen bestaan, waaronder ijzer, staal, plastic, glas, koper, aluminium en batterijen. Elektronica 
bevat niet alleen waardevolle grondstoffen, maar het kan ook gevaarlijke materialen bevatten, zoals 
chroom, lood en kwik. Deze stoffen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu, als 
ze niet op juiste wijze worden verwerkt. 

4. Wat wordt er bedoeld met e-waste?
E-waste is een populaire, informele naam voor elektronische producten die het einde van hun 
‘bruikbare leven’ naderen. Computers, televisies, stereo’s, kopieerapparaten. Veel van deze 
producten kunnen worden hergebruikt, vernieuwd of gerecycled.  

5. Wat wordt er bedoeld met tonnes per annum?
tonnes per annum ! ton (1000 kilo)per jaar 

6. Hoe groot is het verschil in de hoeveelheid total electronics tussen 2002 en 2010?
70.000 – 18.709 = 51.291 ton per jaar 

7. Hoe verklaar je dat verschil?
electronische producten worden steeds sneller vervangen omdat ze niet lang meegaan en nieuwe 
versies op de markt komen 

8. Wat is het grote risico waar ze het hier over hebben?
Er komen meer van dit soort producten en ze worden  korter gebruikt. Ze worden ook steeds 
compacter, kleiner en lichter. Daardoor worden ze vaak niet aangeboden bij inzamelpunten of E-
waste recyclers, maar verdwijnen in de afvalzak of huisvuilcontainer. Hierdoor missen we de kans om 
de schaars wordende metalen terug te winnen. 

9. Met hoeveel kilogram (kg) is de hoeveelheid WEEE toegenomen tussen 2005 en 2012? Laat je
berekening zien. 
66.900.000 

10. Hoe zou je dit kunnen verklaren?
Het kan zijn dat mensen steeds meer kopen en weggooien, maar het kan ook zijn dat steeds meer 
mensen en bedrijven hun afval aanbieden aan Sims in plaats van het weg te gooien omdat wetten en 
regels steeds strenger worden. 

11. Wat wordt er bedoeld met ‘grote huishoudelijke apparaten?
Grote%apparaten%die%in%het%huishouden%helpen,%bv%wasmachines,%koelkasten%

12. Welke grondstof wordt, in percentages, het meest gerecycled?
IJzer 

13. Hoeveel procent van het gerecycled materiaal zijn metalen? Zou dit meer of minder dan de helft van
het totaal zijn? 
44,3 + 2,6 + 2,4 + 0,8 = 50,1% 

!
Opdracht 6: denken in schema’s 
!

1. Welke naam hoort bij pijl 1?
grondstoffen

2. Welke naam hoort bij pijl 2?
afvalstoffen
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3. Welke naam hoort bij pijl 3?
Recyclebare stoffen

4. Leg uit waarom deze pijl tussen pijl 1 en 2 in staat
Recyclebare stoffen zijn afvalstoffen die weer grondstof worden

5. Sommige stoffen uit oude mobieltjes kunnen we recyclen. Noem drie van deze stoffen.
Metalen zoals goud, zilver, palladium, coltan

6. Waarom helpt recyclen om uitputting te voorkomen?
Er hoeven minder grondstoffen uit het milieu te worden gehaald

7. Waarom helpt recyclen om milieuvervuiling te voorkomen?
Er komen minder afvalstoffen in het milieu




