
 

 

Elektronisch afval onderzoek 
 

Naam: ___________________________    

Klas: ____________________________ 

Dat: ____________________________ 

 

1. Maak een lijst van de elektrische en elektronische apparatuur die u in uw huis vindt.  

 stuks  stuks  stuks  stuks 

Mobiele 
telefoon 

 Koelkast  Mixer  Wasmachine  

Tablet  Magnetron  Blender  Droger  

Computer  Koffiezetapparaat  Elektrisch 
scheerapparaat 

 Elektrische 
tandenborstel 

 

Televisie  Waterkoker  Staafmixer  Broodrooster  

Camera  Fornuis  Lamp  Ventilator  

Elektrisch 
speelgoed 

 Radio  Zaklamp  Videogameconsole  

Heb je nog andere elektrische/elektronische apparatuur gevonden? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Hoeveel stukken elektrische/elektronische apparatuur heb je in totaal gevonden? 

_______________________________________________________________________________________ 

Hoeveel lampen heb je in totaal gevonden? ____________________________________________________ 

 

2. Heb je elektrische/elektronische apparatuur gevonden dat niet langer werkt of die niet langer 

gebruikt wordt?  

 Ja Ne Welke apparaten? 

Apparaten die werken maar niet langer gebruikt 
worden 

   

Apparaten die niet werken maar wel gerepareerd 
kunnen worden 

   

Apparaten die niet werken en ook niet gerepareerd 
kunnen worden 

   

 

 

 Met elektrische en elektronische apparaten wordt apparatuur 

bedoeld die elektriciteit nodig heeft om te functioneren. 

Wanneer deze apparaten stuk gaan of worden weggegooid, 

worden ze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(AEEA), ook wel E-waste genoemd. 



 

 

3. Wat is het laatste elektrische/elektronische apparaat dat je hebt gekocht of hebt gekregen?  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Als je een nieuw apparaat kocht om een oud apparaat te vervangen, wat deed je dan met het oude 

apparaat? Vink het vakje aan dat overeenkomt met de meest geschikte optie.   

Ik gebruik het nog steeds   Ik heb het binnengebracht bij 
de winkel 

 

Ik gebruik het niet meer maar heb 
het ook nog niet weggegooid  

 Ik heb het verkocht  

Ik heb het weggegooid   Ik heb het naar een 
recyclepunt gebracht 

 

Ik heb het aan iemand gegeven  Anders, wat? 
 

 

 

 

5. Als je thuis elektronische/elektrische apparaten heeft opgeslagen die niet meer werken of niet 

meer worden gebruikt, wat is dan de reden daarvoor? Vink het vakje aan dat overeenkomt met de 

meest geschikte optie.  

Ik weet niet waar ik het oude apparaat naartoe moet brengen  

Ik heb erover nagedacht om het apparaat later te recyclen, te repareren 
of te verkopen 

 

Ik houd het apparaat voor het geval dat ik het nog nodig ga hebben   

Ik heb er nog niet echt over nagedacht   

Andere reden, leg uit  

Ik heb thuis geen oude apparaten liggen    

 

6. Wat zou je zelf kunnen doen om de gegenereerde hoeveelheid elektronisch afval te verminderen? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Was je al bekend met elektronisch afval? Ja Nee 

 

 

 

 


