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Wendela van Asbeck / Plastic Soup Foundation

Plastic soep in 
de onderbouw

IN DE KLAS

Tijdens de jaarlijkse Woudschoten Chemie 
Conferentie presenteerde de Plastic Soup 
Foundation samen met Globe Nederland het 
nieuwe, digitale, lesmateriaal over plastic soep voor 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  
Het gratis lesmateriaal informeert de leerlingen  
over deze problematiek en roept hen op om in  
actie te komen. Middels een filmpje vertelt 3FM-dj 
Sander Hoogendoorn dat hij op plasticdieet gaat  
en daagt hij de leerlingen uit om hetzelfde te doen.

De Plastic Soup Foundation is in 2011 opgericht en zet 
zich in tegen de plastic soep. Ze wil ervoor zorgen dat 
er geen plastic meer in het water terechtkomt. Dat doet 

ze door onnodige bronnen van plastic soep aan te pakken, 
zoals microplastics in cosmetica en synthetische vezels uit 

kleding. Naast onderwijs worden er campagnes gevoerd en 
steunt de Plastic Soup Foundation allerlei slimme oplossin-
gen. 

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een korte Introductieles plastic 
soep en veertien challenges die aansluiten bij verscheiden 
kerndoelen en verschillende vakgebieden. Zo zijn er zes 
challenges die aansluiten bij scheikunde en/of nask, waarmee 
de leerlingen tijdens onderzoeken en experimenten meer te 
weten komen over de uitdagingen van plasticvervuiling. 

1. Kauwgom 
Leerlingen doen een aantal proefjes met kauwgom.  
Ze onderzoeken verschillende eigenschappen van kauwgom 
en ontdekken waar kauwgom van gemaakt wordt. Vervolgens 
gaan ze aan de slag met een opdracht om kauwgom in het 
milieu te voorkomen. 

2. Pak de verpakker 
Leerlingen doen in de supermarkt onderzoek naar welke 
merken en producten de grootste plasticverbruikers zijn. De 
uitkomsten van hun onderzoek en hun aanbevelingen wor-
den overhandigd aan de ondernemer. Om kennis te maken 
met het plasticprobleem is ook een leerzame proef toege-
voegd die met een scheikundedocent uitgevoerd kan worden. 

3. Plastic in het water 
De leerlingen onderzoeken hoeveel (plastic) afval in water, 
op stranden of op rivieroevers aanwezig is. Dit afval gaan ze 
opruimen en categoriseren. Vervolgens proberen ze de bron 
van het afval te achterhalen en de producenten te benaderen. 

4. Plasticvrije toilettas 
De leerlingen checken hun toilettas op producten met micro- 
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plastics en op plastic wegwerpverpakkingen. Ook bekijken 
ze plastic glitters onder de microscoop. Ze bedenken, ma-
ken en filmen alternatieven voor producten met plastic. 

5. Save Your Butt 
Leerlingen doen onderzoek naar sigarettenpeuken en 
leggen dit vast. Deze les bestaat uit een onderzoek ter 
voorbereiding, een veldonderzoek en een labonderzoek. 
Ze beantwoorden onder andere de vragen: waar worden 
sigarettenfilters van gemaakt? En: hoe vervuilend zijn ze 
voor ons milieu? 

6. Zinken, zweven en drijven 
Leerlingen onderzoeken welke soorten plastic zinken, 
zweven of drijven in het water aan de hand van dichtheids-
bepaling.

In filmpjes, zoals die van zangeres Maan, dagen ook andere 
ambassadeurs van de Plastic Soup Foundation (Sander 
Hoogendoorn, dj Oliver Heldens, olympisch windsurfer 
Dorian van Rijsselberghe, singer-songwriter/YouTuber 
Teske de Schepper en presentatrice/YouTuber Iris Entho-
ven) de tieners uit om mee te doen aan onderzoek en een 
filmpje hierover te maken. Door het filmpje vervolgens 
online te zetten kunnen ze verschillende prijzen winnen. 

Het lesmateriaal is ontwikkeld door de Plastic Soup Founda-
tion in samenwerking met Globe Nederland en is tot stand 
gekomen dankzij financiële steun van de C&A Foundation 
en een aantal middelbare scholen. 

Website
www.plasticsoupfoundation.org
lesmateriaal: www.plasticsoupfoundation.org/psf-junior/
lesmateriaal-voortgezet-onderwijs/ 

Zangeres Maan is ambassadeur van Plastic Soup Foundation.
In de afgelopen tijd heeft de redactie van Exaktueel 
weer enkele opgaven geplaatst op de site van 
natuurkunde.nl. De antwoorden op de vragen kunnen 
aangeklikt worden.
Voor de onderbouw bijvoorbeeld:
•  Help, we lopen achter door ... een Balkanruzie. 

Als gevolg van een ruzie op de Balkan daalde de 
frequentie op het elektriciteitsnet in Europa. Klokken 
die op het lichtnet waren aangesloten gingen 
daardoor achterlopen. Een opgave die in de derde 
klas te gebruiken is. 

•  Zwevend naar bestemming (Maglev). De vragen 
in deze opgave betreffen zowel snelheid als 
elektromagnetisme. Leerlingen van de derde klas 
kunnen hier zelfstandig mee aan de slag.

•  Led doosje. De verpakking van een led-lamp geeft 
een overdaad aan informatie. Onder leiding van de 
leraar kan deze consumenteninfo doorgenomen 
worden.

Voor de bovenbouw:
•  Wereldwijd kijken naar vieze lucht. De mate van 

luchtvervuiling wordt vanuit een satelliet bepaald 
door analyse van het spectrum van door de aarde 
teruggekaatste straling. Deze opgave is geschikt voor 
bespreking in de klas.

•  Nieuwe ballen. Uit de nieuwe regels voor de 
eisen waaraan een wedstrijd-pingpongbal moet 
voldoen, kan worden afgeleid hoe dik de wand is. 
Rekenopgave.

•  Ronde landingsbaan. Een Nederlander heeft 
bedacht hoe een ronde landingsbaan ervoor kan 
zorgen dat vliegtuigen bij elke windrichting kunnen 
landen. In deze opgave op examenniveau komen 
de cirkelbeweging, de helling van de baan en de 
bijbehorende krachten aan de orde.

Redactie van Exaktueel

Nieuwe opgaven van  
Exaktueel op natuurkunde.nl


