
 

Product-materialenpaspoort 
 

Opdracht omschrijving (voor leerling):  
  
 
 
Opdracht:  
Nadat je het product gekozen hebt, pak je het invulvel voor het product-materiaalpaspoort erbij.  
 
Hieronder is uitgelegd hoe je deze in moet vullen: 
 
Stap 1: Vul bij algemeen de naam van het product in. Dit is de naam die op de verpakking staat. Ook 
vul je het type product in, de prijs van het product, de inhoud of het of het gewicht van het product, 
de fabrikant van het product en je maakt of zoekt een foto van het product. 
 
Stap 2: Vul bij productkenmerken alle grondstoffen/ingrediënten in waar het product uit bestaat. 
Zoek dan per ingrediënt uit wat de herkomst is. Dit kan een stad zijn, maar wanneer dit niet bekend 
is kan je ook het land opschrijven. Ook schrijf je het aantal kilometer op hoe ver de grondstof 
getransporteerd moet worden vanaf de plek waar het is gegroeid tot aan de fabriek.  
 
Stap 3: Vervolgens kijk je op de verpakking hoeveel procent van elk ingrediënt er in het product zit. 
Ook bepaal je of het ingrediënt biobased is en zo ja, voor hoeveel procent. 
 
Stap 4: In de één na laatste kolom vul je in of het product gerecycled materiaal bevat en zo ja, 
hoeveel procent gerecycled is. Als laatste vul je in of er uit het product stoffen terug te winnen zijn 
en wat hier het percentage van is.  
 
Stap 5: Vervolgens ga je kijken of het product keurmerken bevat, zo ja, wat betekenen deze 
keurmerken? Hebben deze een relatie met biobased of circulariteit?  
 
Stap 6: Beantwoord vervolgens de vraag: Wat doen we met het product als we klaar zijn met gebruik 
hiervan? 
 
Stap 7: Vul bij verpakkingskenmerken in hoe het product verpakt is en volg vervolgens voor de 
verpakking dezelfde stappen als voor de productkenmerken (stap 3 t/m stap 5).  
 
Stap 8: Beantwoord als laatste de vraag: Wat doen we met de verpakking als we klaar zijn met het 
gebruik hiervan? 
 

 
 
 


