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Visie 

 

We kunnen beter binnen de grenzen van de aarde blijven als we op het gebied van afval trachten te 

reduceren en circulair gaan denken en doen.  

 

Missie 

 

We gaan allereerst inzetten op afvalpreventie. Dat kan door het inkoopbeleid daarop te richten en 

door er in de gebruikersfase en afvalfase op te letten.  

 

Als we dan toch afval produceren dan moet dat afval zoveel mogelijk circulair worden ingezet en 

worden hergebruikt als grondstof.   

 

Het beleid  

 

De missie en visie kan worden waargemaakt in een beleid waarin degelijke producten worden 

gekocht, waar zorgvuldig mee wordt omgegaan, die goed worden onderhouden en die demontabel 

zijn of  zijn te hergebruiken als de gebruiksperiode er op zit. De producten dienen te worden ingekocht 

bestaande uit duurzame of  hergebruikte materialen.  

 

Indien we diensten afnemen dan worden er afspraken gemaakt afval zoveel mogelijk te reduceren, te 

zorgen dat het afval gescheiden en zo zuiver mogelijk wordt aangeleverd en dat de dienstverlener 

een bijdrage levert aan de doelstellingen op het gebied van afval die we hebben namelijk 100 % 

gescheiden en 80 % circulair in 2030. Dit geldt b.v. voor de catering, de schoonmaak en de 

afvalinzamelaars.  

 

Indien dan toch afval ontstaat dan zorgen we er voor dat de f racties gescheiden en zo sc hoon 

mogelijk worden aangeleverd en dat ze zo duurzaam mogelijk worden verwerkt. Daarbij streven we er 

naar dat we storten en verbranden (voor elektriciteitsopwekking) zoveel mogelijk voorkomen en dat  

80 % wordt hergebruik of  wordt gerecycled als grondstof . 

 

We proberen dus eerst te voorkomen (rethink, redesign, refuse) 

Als we het dan toch nodig hebben zo duurzaam en losmaakbaar mogelijk in te kopen (renewable) 

en na zorgvuldig gebruik en onderhoud te zorgen dat het kan worden hergebruikt, opgeknapt of  

worden gerecycled. (reuse, referbish, remanufacture, recycle) 

 

Alles wat gekocht wordt staat vaak in één systeem zodat het mogelijk is goede analyses te maken.  

 

LCA's bieden een beetje uitkomst maar zijn heel bewerkelijk.  

 

Als je weet hoeveel afval wordt afgevoerd dan kan de  https://impactchecker.nl/ uitrekenen hoe groot 

je CO2-emissie is geweest e.d. zaken.  

 

Via het bovenstaande trachten we  

- de hoeveelheden 

- de vervuilingsgraad 

https://impactchecker.nl/
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- het gebruik van grondstoffen. 

- de CO2 uitstoot  te verminderen en trachten we meer circulair bezig te zijn.  

 

We willen minimaal voldoen aan wet- en regelgeving, willen vervuiling voorkomen en klantgericht te 

werk gaan.  

 

Kernwaarden 

We gaan voor een betere wereld 

 

Succesbepalende factoren 

Het Koning Willem I College levert studenten die weten hoe ze bij kunnen dragen aan een 

duurzamere wereld.  

 

Leiderschap 

Leidinggevenden stimuleren de verdere verduurzaming van de school en de lesprogramma’s  

 

Management van medewerkers 

Medewerkers zijn geschoold op het gebied van duurzame ontwikkeling en kunnen dat uitdragen 

 

 

DOELSTELLINGEN 

 

M.b.t. de facilitaire ondersteuning is de doelstelling voor 2030 te komen tot  

- een tachtig procent circulaire afvalverwerking en een honderd procent gescheiden inzameling.(D6)   

 

 

Prestatie-indicator I 

 

We willen in 2030 100 % gescheiden aanleveren op de manier zoals de afvalinzamelaar dat wil.  

 

Dat meten we door de gegevens die de afvalinzamelaar ons aanlevert.   

 

Prestatie-indicator II 

 

We willen in 2030 zorgen voor 80% circulaire omgang met de reststof fen. Dat wil zeggen 80% 

nascheiding of  recycling zonder verbranding of  stort.  

 

Dat meten we door dit te onderzoeken bij de afvalinzamelaar en door eigen bevindingen. Ook de 

impactchecker geef t dat aan. 

 

In ontwikkeling is of  we ook gaan kijken naar ef f iciënt transport van de afvalstromen. (# CO2-eq / kg 

afval) en naar vermindering van de hoeveelheid afval per gebruiker van de gebouwen.(#kg 

afval/gebruiker) 

 

Hierbij kijken we n aar hoofdgebouwen en hoofdstromen.  
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Het gaat bij afval over de onderstaande aspecten. Op https://duurzaammbo.nl/hoe-afval-te-beperken 

 

 
  

Het proces 

 

We verbeteren c.q. vernieuwen continu via ons beleidsplan (plan) en het daaruit voortvloeiende 

operationele actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek c.q. intern/extern risico-evaluatie 

(klantgerichtheid, analyse ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving, concurrenten, potentiële 

klanten etc), jaarverslag (historie der voortgang en realisatie der doelstellingen, procesbeheersing, 

interne auditresultaten/analyse), corrigerende en preventieve maatregelen en klanttevredenheid wordt 

bekeken hoe het beleid verbeterd kan worden (check) Via een  management review met bijsturing 

(nieuwe doelstellingen) worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel rond. Daarnaast 

hebben we regelkringen opgezet tussen de voortbrengings- en ondersteunende processen waarin het 

doel is accuraat te kunnen inspelen op situaties en te komen tot verbeteringen.    

 

Teneinde aantoonbaar te maken dat het bovenstaande ook werkelijk leidt tot verbeteringen meten we 

of  we de volgende doelen halen. De doelen staan beschreven in de prestatie-indicatoren.  

 

Resulaten 

 

In het document afval en zwerfvuil beschrijven we good practices met studenten op dit gebied. Hoe 

we omgaan met zwerfvuil, we afval en plastic verminderen, wat we apart inzamelen, hoe we 

samenwerken met andere scholen, welke website we over afval hebben en welke webinars we 

georganiseerd hebben op dit onderwerp.  

 

 

https://duurzaammbo.nl/hoe-afval-te-beperken
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De cijfers 

 

Renewi haalde van 2017 – 2020 bij ons het afval op. Zij leveren alle data in een groot exelbestand.  

 

 
 
Je kan er allerhande data uit verkrijgen. 
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Resultaten 

 

 
 
 

De grootste afvalstroom restafval is. In 2020 werd 30 % minder aangeleverd maar daar speelt de hele 

corona-crisis een rol in. Ook is de hoeveelheid papier die we aanbieden 84 % gedaald dit omdat we 

voornamelijk online zijn gaan werken. Het is wel interessant hoe en of  we deze trend door kunnen 

zetten. Papier hebben we steeds minder nodig.  
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Actieplan 

Maatregelen 

 

 

Uitge

voer

d 

Wordt 

gerealiseerd 

per (datum): 

Wordt niet gerealiseerd omdat: 

 Ja Nee   

1 We gaan plastic f lesjes met statiegeld 

inzamelen voor goede doelen. 

 

x  2021  

2 We gaan zorgen dat f racties zuiver en 

goed worden aangeleverd. 

 

 x 2021-?  

3.  Omdat het bovenstaande op scholen 

toch heel lastig is gaan we kijken of  

we een inzamelaar kunnen vinden die 

doet aan nascheiding.  

 

 x 2021  

4. We gaan nog verder proberen 

zwerfvuil en peuken te voorkomen..    
 x 2021-?  

5. We gaan nog beter communiceren 

over afval. 

 

 x 2021-2022  

6. We gaan nog meer studenten inzetten 

om te komen met creatieve ideeën 

m.b.t. gescheiden inzameling. 

 

x  2021  

7. We gaan kijken of  het gebruik van 

kopieermachines nog verder kan 

worden ontmoedigd 

 x 2021 e.v.  
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1. Good practices 
 

Bij verbouwingen komt veel afval vrij in de vorm van puin, hout, kozijnen, plafondplaten, leidingen 

etc. We wilden ons grote gebouw voor de techniek ver-nieuwbouwen omdat het was afgeschreven. 

Je kan er dan voor kiezen het oude gebouw te slopen en er een compleet nieuw gebouw voor in de 

plaats te zetten. Maar wij hebben een meer circulaire oplossing laten prevaleren. We hebben een 

schil om de oude gebouwen gecreëerd zodat die gewoon konden blijven staan. De schil voldoet aan 

de nieuwe standaarden van goed geïsoleerd bouwen. De oude gebouwen werden inpandig gemaakt 

zodat die konden blijven zoals ze waren. Dat scheelde heel veel afval en het is een mooie uiting van 

circulair bouwen. De nieuwbouw is van hout waarbij de koppelstukken zijn gemaakt van metaal. De 

verbindingen bestaan uit ijzeren pennen die kunnen worden verwijderd als de balken eventueel een 

nieuwe bestemming krijgen. Er is dus nagedacht over wat er met het gebouw kan gebeuren na het 

einde van de levensduur en design for disassembly ofwel het losmaakbaar bouwen is hier al 

toegepast.  
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De inpandige oude gebouwen. 

 

De koppelstukken in de nieuwbouw zodat alles losmaakbaar is en in de toekomst kan worden 

hergebruikt.  
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Tegenwoordig zit er 15 ct statiegeld op plastic flesjes. 

Je kan ze doneren voor een goed doel (in dit geval de 

voedselbank).  

Daarvoor hebben we afvalbakken neergezet die 

hiernaast te zien zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met de afdeling human technology hebben we dit jaar weer een project gedaan om 

afvalbakken te ontwerpen. Daarbij doen ze onderzoek naar wat voor bewustwordingscampagnes zijn 

er eerder al bedacht op andere onderwijslocaties? Wat voor initiatieven zijn bij andere organisaties 

succesvol geweest rondom dit onderwerp? Welke onderdelen zitten er allemaal in een succesvolle 

bewustwordingscampagne? Wat voor producten leveren een positieve bijdrage met betrekking tot 

bewustwording met afval?.  

Twee interessante ideeën staan hier onder. De oplichtende aan elkaar te klikken afvalbakken en de 

zelf klonende afvalbak. 
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Vorig jaar hadden we dat ook al gedaan. 

Afvalbakken waarbij je kan zien hoe een plastic flesje wordt geshred (1), een met oplichtende tegels 

(2), een die je een compliment geeft via een geluidsfragment (3), een die op een display een smiley 

laat zien als je er iets in werpt (4), een die er uitziet als een boom (5) en een die infodisplays heeft. 
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Tegen zwerfvuil hebben ze een fiets met asbakken er op ontworpen (7). 
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https://www.youtube.com/watch?v=6ZmaAPqybdc 

Bij 8 zie je een watertappunt (in de vorm van ons logo).   

https://www.youtube.com/watch?v=6ZmaAPqybdc
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Eén leerling wil een glazen huis voor plastic afval maken waar je door de schoorsteen de PET-flessen 

gooit en in de ramen de doppen in verschillende kleuren. Door de brievenbus de etiketten. Alles 

verlicht met LED-lampjes.  

 
 

Anderen wilden bij goed gedrag (als je je PET-fles inlevert) dat je op een boksbal mag meppen als 

beloning. 



 

9 
 

 

Weer anderen hebben een smokey tower ontworpen voor sigarettenpeuken 

 

 of een goot midden in de tafel war je het afval in kan deponeren. Dat is dan met een schuif zo in de 

afvalbak te deponeren.  M.b.t. kauwgom zijn posters ontwikkeld. "Kauwgom is fris in de mond, maar 

niet op de grond." Je kan ook besparen op veel plastic flesjes en transport als je 

frisdranktapautomaten gaat gebruiken. In afb. 5 zo'n automaat in de kleuren van het KWIC. 
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We hebben een kabinet waar spullen van thuis waar je nog iets mee kan doen worden verzameld. 

WC-rollen, doppen van plastic flessen in allerhande kleuren, PET flessen, apparaten etc. Men maakt 

er hele creatieve dingen van bij de afdeling van onderwijsassistenten.    
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We hebben een plek waar je boeken neer kan zetten als je er vanaf wil en kan pakken als je een boek 

interessant vindt.  

We doen allerhande projecten op het gebied van afval en plastic.  
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2. Ons circulaire materialen ecosysteem 
 

We vinden dat onze school met al haar gebouwen en afdelingen te zien is als een land. Het land van 

het Koning Willem I College. In dat land zouden we circulair kunnen werken door producten te 

hergebruiken, te repareren en te demonteren als basis voor nieuw onderwijs. Een App kan ons 

allemaal verbinden. 

https://youtu.be/Q2AF7wX-YNk 

 

 

https://youtu.be/Q2AF7wX-YNk
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Studenten van het talentatelier gaan dit jaar werken aan een Pop Up Plus fabriek. Dit moet een 

mobiele fabriek worden waar op locatie gerecycled geupcycled of gedemonteerd kan worden. 

Ook gaan studenten een tiny house ontwerpen geheel van afval. De opdrachtgever is Noël Josemans 

van Minitopia.   

 

3. Zwerfvuil 
 

We triggeren studenten afval in de afvalbakken te gooien op een hele creatieve manier. Zie onder. 

Daar is een bureau voor ingeschakeld.  

 

 

We hebben studenten gevraagd er leuke filmpjes bij te maken.  

https://youtu.be/g99J4mNeUuA 

https://youtu.be/GCqNzszmrcw 

https://youtu.be/g99J4mNeUuA
https://youtu.be/GCqNzszmrcw
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We communiceren groot over afval op ons info bill board 

 

4. Afval verminderen en minder plastic 
 

Op veel afdelingen pak je tegenwoordig je eigen mok. 
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We hebben geen plastic bekertjes meer. Als je iets nodig hebt voor koffie , thee dan kan je een 

kartonnen beker pakken. We promoten dat je die vaker kan gebruiken. Geen plastic roerstaafjes 

meer maar houten.  
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Geen plastic rietjes meer (zie foto). 
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Nieuw bij de horeca is zat ze 100 % bioafbreekbare rietjes hebben aangeschaft met houders die 

zeggen “plastic straws can kiss my ….”  

 

De take away gaat in bakjes van mais PLA dat 100 % biologisch afbreekbaar is en in de GFT bak mag. 

Ook de lepetjes en de bekertjes bij bioafbreekbaar.  Leverancier https://www.natureko.nl/ 

 

 

 

 

We hebben watertappunten om de hoeveelheid PET flessen te verlagen en jongeren gezonder te 

laten drinken.  
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5. We verzamelen apart in 
 

- Papier 

- Batterijen 

- TL buizen 

- GFT / Swill 

- Vet 

- Chemisch afval 

- ICT afval 

- Apparaten 

- Bedrijfsafval 

- Metalen 

- Bouw- sloopafval 

- Hout 

- Medicijnen 

- Bladafval 

 

Sinds 2021 hebben we een contract afgesloten met van Happen om het vuil op te halen. We hebben 

een nieuwe afvalinzamelaar op het KWIC. Zij scheiden afval op de onderstaande manier en proberen 

zo zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken en te voorkomen dat ze verbrand worden. 50-70 % 

komt zo niet in de verbrandingsovens.  
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https://youtu.be/x9GDJCgb0II 

 

 

 

https://youtu.be/x9GDJCgb0II?fbclid=IwAR3L_D0PPHkPmHoZTDlq6w-PEN0WKbQF_1qO46kHfhLucWDKZ79u3QfEFp8
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Gescheiden inzameling van bladafval 

 

Onze molochs voor afvalscheiding. 

 

6. Hoeveel afval wordt er geproduceerd (en opgehaald). 
Hier onder de cijfers van de twee hoofdlocaties  
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Op de Vlijmenseweg zijn 175 moloks van 5 m3 bont papier geleegd en 560 moloks van 5 m3 

bedrijfsafval. Het aantal legingen is dus wel bekend maar niet hoeveel kg is afgevoerd.  

Er is 1 container van 3 m3 met glas afgevoerd.  

Door corona is de hoeveelheid afval enorm geslonken. Het geeft natuurlijk geen goed beeld van de 

werkelijke situatie.  

Je kan uitrekenen hoeveel CO2 emissie de afvalberg produceert. Dat is voor de Onderwijsboulevard 

79.502 kg. 25 % van de afvalstroom wordt gerecycled.  

Nog een weg te gaan voor 100% gescheiden en 80% circulair.  

Komend jaar hebben we een nieuwe afvalinzamelaar en die gaat van de 75 % die niet gerecycled 

wordt alles sorteren. Dan kan 50 - 70 % toch nog gerecycled worden.  
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7. Samenwerking 

 
We zitten in de duurzaamheidskring voor het HBO en WO waarbij we met Stimular (de werkplaats 

voor duurzaam ondernemen) en RWS kijken hoe we onze afvalstromen nog circulairder en slimmer 

kunnen maken. 

In de samenwerking zit de Hoge school Arnhem Nijmegen, De HHS, HKU, HU, HvA, Leiden U, 

Maastricht U, Saxion, Radboud U, Tilburg U, UT, UU, UvA, VU, WUR, en het KWIC. 

We delen good practices, we leren veel van elkaar en kunnen vragen laten uitzoeken door Stimular.  

Zo hebben zij bijvoorbeeld alles uitgezocht over koffiebekers en er een beslisboom voor gemaakt. 

Op het gebied van verpakkingsmaterialen in de catering (en bij bezorgdiensten) is een document 

opgesteld. Verder hebben we gekeken naar hoe je het beste om kan gaan met afvalcontracten en 

hoe die het beste aan kunnen sluiten bij de doelstellingen van de school. Ook hoe de afvalinzamelaar 

kan meedenken en doen om meer bewustzijn te creëren, afval te reduceren en meer en beter 

gescheiden in te kunnen zamelen. 

Aandachtspunt dit jaar is dat er statiegeld is gekomen op plastic flesjes en dat dat komend jaar ook 

voor blikjes gaat gelden.   

8. Website 
 

Op de webiste  Afval en zwerfvuil op school - Duurzaam MBO wordt het bovenstaande gedeeld. Dit 

naast good practices uit het MBO-veld.  

• Uitgangspunten 

• Afvalbakken 

• Communicatie en bewustwording 

• Afvalcontracten 

• De procedure m.b.t. afval 

• Chemisch afval 

• Afvalstromen 

• Afval op afdelingen 

• Wet- en regelgeving afval 

 

9. Webinar 
 

Op 27 mei 2021 heeft het KWIC een webinar over afval georganiseerd in het kader van de Groene 

Peper samen met Jennifer van Dijk van VANG (van afval naar grondstof van Rijkswaterstaat) 

Rachel Kuijlenborg docent integraal facilitair beheer aan de Haagse Hogeschool en wij van het KWIC 

over onze ontwerpen m.b.t. de afvalbakken, onze ideeen over het circulair maken van de school. 

Komend jaar willen we deel gaan nemen aan een circotrack waarin we samen met de cateraar gaan 

kijken naar verpakkingen in de catering en de gescheiden inzamelingsproblematiek. 

https://duurzaammbo.nl/bedrijfsvoering/zwerfvuil-op-school
https://duurzaammbo.nl/afval-uitgangspunten
https://duurzaammbo.nl/afvalbakken
https://duurzaammbo.nl/communicatie-en-bewustwording
https://duurzaammbo.nl/afvalcontracten
https://duurzaammbo.nl/de-procedure-m-b-t-afval
https://duurzaammbo.nl/chemisch-afval
https://duurzaammbo.nl/hoe-afval-te-beperken
https://duurzaammbo.nl/afval-op-afdelingen
https://duurzaammbo.nl/wet-en-regelgeving-afval
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https://youtu.be/cEm1DWM7Xc4 

 

10. Het beleid 
 

Het beleid is in een ander document toegevoegd. 

https://youtu.be/cEm1DWM7Xc4

