
Kit School Duurzaam Bouwen

Materiaal
 → 20 materiaalstalen
 →  20 “materiaal”-kaarten
 →  131 “levenscyclus”-kaarten
 →  4 “ondernemersteam”-kaarten
 →  “Materiaalidentiteitskaart”, te kopiëren 

naargelang van het aantal leerlingen
 →  Groene, oranje en rode plakkertjes
 →  1 balpen en 1 blad per leerling* 

* Niet meegeleverd bij het materiaal.

Doelstellingen
 →  Preciseren wat een ecologisch materiaal is.
 →  Een kritische geest ontwikkelen wat be-

treft de keuze van materialen of van een 
product. 

Woordenlijst
 →  Levenscyclus
 →  Ecologische voetafdruk
 →  Milieu-impact
 →  Verontreiniging
 →  Giftigheid
 →  Recyclage
 →  Grondstof

50 min

Vertel mij over een materiaal 1/4Activiteits-
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Voorbereiding van het spel A.
De leraar verdeelt de klas in zones. 
Hij doet dat als volgt: 

•	 Een zone voor elk van de 4 teams waarin de 
“ondernemersteam”-kaarten en de “materiaal”-
kaarten die overeenstemmen met de 4 teams, 
worden neergelegd. De leraar beschikt ook over 
de “materiaalidentiteitskaarten” (1 per leerling). 

  Het aantal materialen per team kan verschillen!

•	 Verschillende zones waarin de “levenscyclus”-kaar-
ten worden geplaatst. Deze kaarten kunnen wille-
keurig worden geplaatst of worden verdeeld naarge-
lang van de verschillende fasen van de levenscyclus.

10 min - vóór de les

Het spel is bedoeld voor 20 leerlingen.

Om met minder leerlingen te spelen, verwijdert 
u beter een familie in plaats van het aantal ma-
terialen binnen elke familie. Zo blijft de vergelij-
king tussen de materialen relevant.

Zijn er meer dan 20 leerlingen, maak dan kop-
pels per materiaal.

Voorbeeldinrichting van de klas.

“ondernemers- 
team”- 

kaarten

“materiaal”-
kaarten

“levenscyclus”-
kaarten

“levenscyclus”-
kaarten

STRUCTUUR
SCHRIJNWERK

DAKBEDEKKING
ISOLATIE

“materiaalidentiteits- 
kaarten”
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Inleiding van het spel B. 10 min

Het is de bedoeling om meneer en mevrouw 
Vander te helpen bij het kiezen van de materi-
alen om hun huis te bouwen (structuur, isolatie-
materiaal, schrijnwerk en dakbedekking). Maar 
pas op, want deze familie heeft bijzonder veel 
aandacht voor haar ecologische voetafdruk!

Eerste vraag:

Met welke elementen moet volgens jullie reke-
ning worden gehouden bij het kiezen van een 
duurzaam materiaal, een materiaal dat reke-
ning houdt met milieu, mens en maatschappij?

De leraar kan de antwoorden op het bord schrij-
ven.

Vervolgens leidt de leraar het spel in door de 
stalen van materialen uit de verschillende fa-
milies te tonen. De klas stemt intuïtief met 
opgestoken hand om het materiaal te kiezen 
dat volgens haar het milieuvriendelijkst is.  

De leerlingen worden in 4 ondernemersteams 
verdeeld: 

•	 structuur, 

•	 isolatie, 

•	 buitenschrijnwerk, 

•	 dakbedekking.

Elke leerling trekt een willekeurige
“materiaal”-kaart. 

Deze kaart bevat de functie van het materiaal, 
de herkomst van de grondstof(fen) en een kleur-
code voor het team waartoe de kaart behoort.

De leraar schrijft de antwoorden van de leerlin-
gen op het bord, om op het einde van het spel 
hun intuïtie te vergelijken met de reële indeling.

Variant: elke leerling een materiaalstaal geven en 
hen de materialen in volgorde van milieuvriende-
lijkheid laten sorteren.

Verloop van het spel C. 20 min

Voorbeeld van een “materiaal”-kaart.

Elke ondernemersgroep moet zijn materialen ordenen van het beste tot het minst goede (wat de milieu-
vriendelijkheid betreft) en zijn keuze verantwoorden nadat alle “levenscyclus”-kaarten zijn verzameld en 
de	“identiteitsfiches”	van	zijn	materialen	zijn	ingevuld.

2/4

Om meneer en mevrouw Vander te helpen, 
moet de geschiedenis van de materialen wor-
den geschetst. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de verbruikte energie en met 
de impact op het milieu en de gezondheid voor 
elke fase van de cyclus. De leerkracht noemt de 
5 fasen van de levenscyclus: grondstof, vervoer, 
verwerking, gebruik en einde van de levensduur.

Variant: de leraar kan de leerlingen vragen stellen 
over de verschillende fasen van de levenscyclus (uit 
welke fasen bestaat de levenscyclus van een mate-
riaal volgens jullie?).
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De leraar legt uit hoe de “materiaalidentiteitskaart” moet worden aangevuld. 
Op basis van de informatie die op de verschillende “levenscyclus”-kaarten van hun materiaal staat, moeten 
de leerlingen (groene, oranje, rode) plakkertjes aanbrengen in een tabel met de fasen van de levenscyclus. 

Voorbeeld van een aangevulde tabel.

 De 5 types inwerkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de levenscyclus van een materiaal.

De leraar stelt ook de emoticons voor die de belangrijke punten verduidelijken waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de berekening van de levenscyclus van een materiaal:

•	 al dan niet hernieuwbare grondstof,

•	 verbruikte hoeveelheid energie,

•	 impact op de natuurlijke omgevingen,

•	 impact op de gezondheid,

•	 afvalproductie.

Voor elke fase van de levenscyclus van hun ma-
teriaal moeten de leerlingen plakkertjes kleven 
waarmee ze deze verschillende inwerkingen 
positief	of	negatief	kunnen	kwantificeren.

Deze identiteitskaart is dus een hulpmiddel om 
de informatie samen te vatten, en vergemak-
kelijkt de gedachtewisseling per team. Het is 
belangrijk om de uitleg op de “levenscyclus”-

kaarten goed te begrijpen, om de keuze van het 
team te beargumenteren. De leraar benadrukt 
het feit dat niet alleen de plakkertjes moeten 
worden geteld.

Alvorens te beginnen met meer te weten te ko-
men over de materialen, wijst elk team ten slot-
te een verslaggever aan die de keuze van zijn 
groep voor de klas zal verdedigen. 

 Zorg ervoor dat de tabel fase  
per fase wordt aangevuld!
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Bundeling D. 20 min

Voorbeelden van “levenscyclus”-kaarten van het materiaal “strobaal”. 
De kaarten zijn genummerd.

Om zijn “materiaalidentiteitskaart” aan te vullen, 
moet	elke	 leerling	de	kaarten	 identificeren	die	
overeenstemmen met de fasen van de levens-
duur van zijn materiaal. Hij moet deze kaarten 
dus lokaliseren in de klas en naar zijn tafel bren-
gen om er de identiteitskaart aan te vullen.

Zodra de identiteitskaarten zijn aangevuld, wis-
selt het team van gedachten om de indeling te 
bepalen. Pas op, het is niet de bedoeling om ge-
woon het beste materiaal te noemen, maar om 
de verschillende materialen te ordenen (van de 
eerste keuze tot de laatste) en deze keuze te 
beargumenteren.

Tijdens deze fase helpt de leraar de leerlingen 
om de indeling te bepalen en om zich de juiste 
vragen te stellen, door hen vragen te stellen:

•	 Wat is het belangrijkste criterium?

•	 Hoe kan je de score van je materiaal verbe-
teren? Is het antwoord voor alle materialen 
precies hetzelfde?

•	 In welke fase van de levenscyclus van je 
materiaal is de verontreiniging het sterkst? 
Het minst? Waarom?

•	 …

Elke verslaggever licht de door zijn team bepaal-
de indeling toe. Op het einde van het groeps-
werk kiest de volledige klas welke bouwmateri-
alen moeten worden aanbevolen aan de familie 
Vander om een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk te hebben, en maakt de hele klas de 
overeenkomstige identiteitskaarten bekend. 

Het antwoord vinden vereist echte samenwer-
king. De bundelingsactiviteit omvat meerdere 
taken en moet een moment zijn dat het spel dy-
namiek geeft. Het is de bedoeling om het debat 
te openen over de belangrijke punten waarmee 
rekening moet worden gehouden. Door samen 
de vraag te beantwoorden op het einde van 
het groepswerk, kan een gemeenschappelijke 

Om een stap verder te gaan, kan de leraar elk 
team ook vragen om een brief op te stellen ter 
attentie van meneer en mevrouw Vander, waar-
in hun aanbevelingen staan.
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samenvatting worden gemaakt en kan er van 
gedachten worden gewisseld over de door de 
leerlingen	geïdentificeerde	belangrijke	punten.
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Ontstaan
Dit is de fase die zich uitstrekt van de ontwikke-
ling van de grondstof in de natuur tot de verde-
ling van het materiaal. Deze fase omvat de exploi-
tatie, de winning, de verwerking en het vervoer. 

Levensduur
Dit is de fase van ingebruikneming: het materiaal 
wordt gebruikt in een bouwwerk. Het gaat om de 
gebruiksfase.

Einde
Dit is de fase na het gebruik, het einde van de le-
vensduur. Wanneer het materiaal niet langer van 
nut is of afval is geworden, kan het worden ver-
wijderd of gerecycleerd. 

A.

In elke fase van de levenscyclus verbruikt het ma-
teriaal natuurlijke hulpbronnen in de vorm van 
grondstof of energie:

•	 Om grondstoffen te verkrijgen, is het nood-
zakelijk om minerale, plantaardige of dierlijke 
hulpbronnen te exploiteren. Voor deze ex-
ploitatie worden water, bepaalde producten 
(mest, pesticiden, chemische stoffen, enz.) en 
machines gebruikt, en moeten speciale ruim-
ten voor de teelt of de exploitatie worden 
voorzien (zoals een steengroeve of een veld). 

•	 Om grondstoffen te winnen, heb je machines 
nodig. Om deze grondstoffen naar de fabriek 
te vervoeren, heb je petroleum nodig (vracht-
wagens, vliegtuigen, boten, enz.).

De 3 fasen van de levenscyclus van een materiaal

Om een gebouw te bouwen, heb je materialen nodig. 
Geen enkel materiaal of product dat wij gebruiken, is uit de lucht komen vallen. 

Wat is de geschiedenis ervan?

•	 Om deze grondstoffen te verwerken, heb je 
machines en werktuigen nodig die energie 
verbruiken, behandelingsproducten, water, 
enz.

•	 Het materiaal wordt naar de klant of de win-
kel gevoerd, waarvoor je machines en energie 
nodig hebt.

•	 Zodra het materiaal is verkocht, wordt het 
naar de plaats van gebruik vervoerd en om 
het te gebruiken heb je werktuigen en even-
tueel behandelings- of afwerkingsproducten 
nodig.

•	 Tijdens de fase van ingebruikneming moet er 
worden toegezien op het onderhoud van het 
materiaal.

•	 Op het einde van de levensduur van het mate-
riaal moet het worden vervoerd naar de recy-
clage-, stort- of verbrandingsplaats, waar het 
wordt behandeld met behulp van machines, 
water of andere hulpproducten.

Het materiaal brengt dus tijdens zijn volledige 
levenscyclus schade toe aan het milieu. Elke 
gebruikte machine of elk gebruikt werktuig 
verbruikt energie en voor elk vervoer wordt 
brandstof verbruikt. Het materiaal is bijgevolg 
verantwoordelijk voor de lozing van stoffen 
die gevaarlijk zijn voor het milieu en voor de 
gezondheid van levende wezens (afvalwater, 
uitlaatgassen, giftige producten, CO2, enz.), 
en die het water, de bodem en de lucht kunnen 
verontreinigen, en bijdragen aan de opwarming 
van de aarde. Het produceert afval en kan een 
ecosysteem vernietigen of het verlies van biodi-
versiteit veroorzaken.
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Levenscyclus en duurzame ontwikkeling?C.
De analyse van de levenscyclus beperkt zich tot het bestuderen van de ecologische impact van het ma-
teriaal. Om een stap verder te gaan, moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke en 
economische impact van het materiaal tijdens de volledige levensduur ervan.

Een materiaal met een goed levenscyclusresultaat is een materiaal:

B. Wat is een goed of een slecht levenscyclusresultaat?

•	 Waarbij tijdens de productie, het gebruik 
en de verwijdering geen (of nauwelijks) ver-
ontreiniging wordt gegenereerd, niet (of 
nauwelijks) wordt bijgedragen aan de op-
warming van de aarde, de ozonlaag niet (of 
nauwelijks) wordt aangetast, ecosystemen 
niet (of nauwelijks) worden vernietigd en 
geen (of nauwelijks) schade wordt toege-
bracht aan de biodiversiteit. Het draagt inte-
gendeel eventueel bij aan de bescherming of 
de wederopbouw van ecosystemen en van 
de biodiversiteit of aan de ontwikkeling van 
koolstofputten.

•	 Waarbij voor de productie, het gebruik en 
de verwijdering weinig natuurlijke hulp-
bronnen (grondstoffen, energie, water, enz.) 
worden gebruikt.

•	 Dat lokaal wordt geproduceerd.

•	 Waarbij voor de productie hernieuwbare of 
gerecycleerde en recycleerbare natuurlijke 
hulpbronnen worden gebruikt.

•	 Dat kan worden gerecycleerd op het einde 
van zijn levensduur.

Vanuit maatschappelijk oogpunt: er is nood 
aan werkomstandigheden die de werknemers 
en hun gezondheid respecteren, die bijdragen 
aan de ontplooiing van het personeel en aan het 
welzijn ervan. Het materiaal moet voldoen aan 
de behoefte van de gebruikers om hun leven te 
verbeteren, en mag niet schadelijk zijn voor hun 
gezondheid of voor de gezondheid van wie het 
materiaal plaatst.

Vanuit economisch oogpunt: een materiaal 
moet rijkdom voortbrengen, correct bezoldigde 
banen van hoge kwaliteit scheppen, de lokale 
economie versterken, voor een juiste prijs wor-
den verkocht, enz.

maatschappelijk

ecologisch

duurzaam

rechtvaardig

leefbaar

economisch

levens-
vatbaar
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Hoe de levenscyclus van een materiaal analyseren?D.

Er bestaan meerdere hulpmiddelen om de le-
venscyclus van een materiaal te berekenen. De 
gegeven	waarden	zijn	gekwantificeerd,	maar	de	
berekeningshulpmiddelen zijn relatief complex 
omdat ze zijn ontworpen voor professionals 
(onderzoekers, ingenieurs, aannemers, enz.).

Het is mogelijk om een vereenvoudigde analyse 
van de levenscyclus uit te voeren, door de ver-
schillende fasen van de levensduur van een pro-
duct te verduidelijken, door de tijdens deze fasen 
gebruikte hulpmiddelen op te sommen en door 
zich af te vragen wat de impact is op de gezond-
heid, het milieu, enz.

Bij deze benadering bestaat de doelstelling er 
niet in om becijferde resultaten te verkrijgen, 
maar om een weldoordachte en globale metho-
de te hebben voor het kiezen van een materiaal 
met inachtneming van de impact ervan.

Jammer genoeg zijn de zaken zelden eenvoudig 
omdat een groot aantal factoren een impact 
heeft, en de informatie moeilijk te vinden en 
zelfs betwistbaar is.

Een materiaal springt er zelden uit op basis 
van het geheel van de factoren. Vaak moeten 
compromissen worden gesloten. Bijvoorbeeld: 
welk isolatiemateriaal kiezen? Is het beter om 
voor kurk te kiezen, een materiaal dat nauwe-
lijks is verwerkt en geen additieven bevat, maar 
afkomstig is uit Portugal en dus moet worden 
vervoerd? Of voor cellulosewatten die zijn gere-
cycleerd uit onze kartonnen dozen, maar boor-
zout en inkt bevatten die schadelijk zijn voor 
onze gezondheid?

De doelstelling van het spel is niet 
het resultaat, maar wel leren wel-

doordacht en verstandig te redene-
ren om meer verantwoorde keuzes 
te maken door rekening te houden 

met het maatschappelijke, economi-
sche en milieuaspect. 

Deze manier om na te denken over de keuze van 
een materiaal kan worden toegepast op de keu-
ze van een product uit het dagelijks leven. De 
analyse van de levenscyclus is een interessant 
hulpmiddel voor elke consument, wanneer het 
erom gaat verschillende producten te vergelij-
ken, te weten hoe een product ecologisch meer 
verantwoord kan worden onderhouden of het 
product op het einde van de levensduur naar 
een aangepaste faciliteit voor de recyclage van 
afval te sturen.
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