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WEES SMART MET JE PHONE
LEERLINGENBOEKJE
Leven zonder smartphone? Kan je je het zelfs voorstellen? We hebben hem altijd bij de hand, klaar om ons eender welke
dienst te bewijzen en al onze vragen te beantwoorden. Iets nodig? Je kan altijd rekenen op je smartphone!
Vandaag is een smartphone voor velen een onmisbaar onderdeel van het dagelijkse leven en een echt verlengstuk van onze
hand geworden.
Achter deze briljante uitvinding zouden echter enkele geheimen en onverwachte gevolgen kunnen schuilen. Om je eigen
mening te vormen, bieden we jou dit boekje en het portfolio aan om de volgende vraag te beantwoorden: Is het mogelijk om
met een smartphone te leven en tegelijk het milieu, de planeet en haar bewoners te respecteren?

Klaar om te ontdekken wat je op zak hebt?
Tijdens dit onderzoek zal je op verschillende momenten je smartphone kunnen gebruiken. Als je dat nog niet gedaan hebt,
activeer dan nu de functie ‘schermtijd’ op je smartphone, want dit zal later nog van pas komen. Vind je de functie niet?
Raadpleeg dan deze weblink:
Als je IOS gebruikt: support.apple.com/nl-be/HT208982
Als je Android gebruikt: support.google.com/android/answer/9346420
Dit boekje bevat 3 belangrijke pictogrammen om je wegwijs te maken. Als je deze pictogrammen ziet, moet je het volgende doen:
Je portfolio gebruiken of naar een weblink gaan.
Op deze plaats antwoorden in je boekje.
Nieuwe horizonten verkennen als je meer wil weten.
Om het je gemakkelijk te maken, staan alle voorgestelde links ook in het portfolio.
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1.DE LEVENSCYCLUS VAN EEN SMARTPHONE
1.1 Waar komt een smartphone vandaan?
Een goede onderzoeker mag geen overhaaste conclusies trekken.
Voordat we beginnen met het onderzoek, laten we ervoor zorgen dat we het globale probleem goed begrijpen.
Lees de twee teksten bij deel 1.1 in het portfolio over de levenscyclusanalyse.
Bekijk de video op youtu.be/2_orGl_s7UY
Vul in het onderstaande schema de namen van de verschillende levenscyclusfasen in.

Bron : ADEME

Leg in je eigen woorden uit wat de ‘levenscyclus’ van een smartphone inhoudt.

Op welke vlakken kan een smartphone gedurende zijn hele levensduur een impact hebben volgens de teksten?
(Noem er minstens 4 verschillende)
1
2
3
4
Welke problemen kan je nu al identificeren met betrekking tot het ‘einde van de levensduur’ van onze smartphones?
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1.2 Draagt een smartphone bij tot de klimaatverandering?
Elke stap zal andere gevolgen hebben. Laten we beginnen met de productie van broeikasgassen te controleren, aangezien
deze bijdragen tot de algemene impact op het klimaat. Met andere woorden: voor welk aandeel is elke fase verantwoordelijk
in verhouding tot de totale broeikasgassen (100%) die door een smartphone worden geproduceerd? Daartoe bestuderen
we een gemiddelde smartphone, d.w.z. van gemiddelde grootte.
Bekijk de grafiek 1.2 in het portfolio en beantwoord de vragen hieronder.
Noteer de naam van elke fase en het aandeel broeikasgassen dat tijdens die fase wordt geproduceerd in verhouding tot wat
de smartphone tijdens zijn hele levenscyclus produceert.
Naam van de fase

Aandeel in %

Het onderstaande raster vertegenwoordigt 100% van de broeikasgassen die tijdens de levenscyclus van de smartphone
worden geproduceerd. Kleur met verschillende kleuren voor elke fase het aantal vakjes dat overeenstemt met het aandeel
broeikasgassen dat tijdens die fase wordt geproduceerd. Vul de legende aan met de overeenkomstige kleur en de naam.
Geef daarna een titel aan je grafiek.
Titel:
Legende

�
�
�
�

Welke fase van de levenscyclus van een smartphone heeft de grootste impact op het klimaat?
Waarom denk je dat deze stap de grootste impact heeft?

Check de volgende video’s om meer te weten te komen over het versterkt
broeikaseffect en de klimaatopwarming:
youtu.be/Qn_AUiPyNs4 en youtu.be/9TZmdaZyNXI
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2.PRODUCTIE
2.1 Wat zit er in onze smartphones
De productiefase van een smartphone (van de ontginning van mineralen tot de uiteindelijke assemblage) is verantwoordelijk voor 73% van de totale impact van een smartphone op het klimaat. Dat is voornamelijk te wijten aan de elektronische
componenten en het aanraakscherm.
Raadpleeg infografiek 2.1 in het portfolio voordat je de volgende vragen beantwoordt.
Wat is de verhouding zuivere stoffen in de getoonde smartphone? En de verhouding mengsels?

Zoek de volgende definities op en geef van elk een voorbeeld dat aanwezig is in onze smartphones.
• Zuivere stoffen

• Mengsels

2.2 Ontginning van grondstoffen
We zullen het probleem van de grondstoffenwinning grondig bestuderen en onze eigen mening vormen. Hiervoor zullen we
ons baseren op de tools van Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) . Deze vereniging bestudeert de mijnindustrie al heel lang.
Volgens hen heeft de winning van mineralen veel gevolgen. Het is een vrij complexe zaak. Volgens IZG “zijn er duizenden
informatiebronnen (rapporten, wetenschappelijke publicaties, persartikels, documentaires enz.) die al tientallen jaren melding geven van ernstige feiten over de hele wereld”.
Je zal nu moeten samenwerken met de andere onderzoekers. Je klas moet verdeeld worden in 4 groepen. Elke groep zal
een specifiek onderwerp grondig onderzoeken en nagaan of er al dan niet sprake is van ernstige gevolgen met betrekking
tot schendingen van de mensenrechten (Fiche 1), socio-economische veranderingen (Fiche 2), milieu-impact (Fiche 3) en
gezondheidsimpact (Fiche 4).
Elke groep vat dan voor de rest van de klas samen wat er ontdekt werd. Vergeet niet om titels en trefwoorden te gebruiken
zodat de anderen notities kunnen maken (zie de samenvattende fiche hieronder).
Om toegang te krijgen tot je onderzoeksfiche, moet je groep een van de links van deel 2.2 in het portfolio gebruiken.

1
Ingenieurs Zonder Grenzen is een internationale solidariteitsvereniging voor de bouw van een rechtvaardigere wereld. In het Globale Zuiden, steunen zij projecten voor toegang tot
drinkwater, afvalbeheer en elektrificatie via zonne-energie. In het Noorden organiseren zij activiteiten voor onderwijs rond mondiaal en solidair burgerschap, de ontwikkeling van technologieën ten dienste van de mens en met respect voor het milieu.
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Vul deze samenvatting aan met de titels en trefwoorden terwijl de andere groepen hun bevindingen

SCHENDINGEN
VAN DE MENSENRECHTEN

SOCIO-ECONOMISCHE
VERANDERINGEN

MILIEU-IMPACT

GEZONDHEIDSIMPACT

Op basis van ‘Stand van zaken van de ernstige gevolgen van mijnontginning’- ISF SystExt - Maart 2016
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3.GEBRUIK
3.1 Waarvoor gebruiken we onze smartphone?
We gebruiken onze smartphone van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Sommigen onder ons worden door hun smartphone gewekt.
Anderen vallen met de smartphone in slaap. Het is echt gek wat je er allemaal mee kunt doen. Hoe gebruik jij jouw smartphone?
Dit deel is vrij persoonlijk want je zal jezelf onderzoeken. Ook hier kan je rekenen op je smartphone om je te helpen. Alles
wordt zorgvuldig bijgehouden: de apps die je gebruikt, de tijd die je erop doorbrengt, enz.
Vul deze bevraging (eerlijk) in met behulp van de functie ‘schermtijd’ op je smartphone.
Als je de ‘schermtijd’ niet vindt, kijk dan op deze link:
IOS: support.apple.com/nl-be/HT208982 of Android: support.google.com/android/answer/9346420

Gemiddelde gebruiksduur
per dag

Maximale gebruiksduur
per dag

Aantal activeringen
(ontgrendelingen) per dag

Aantal geïnstalleerde
apps

Aantal werkelijk
gebruikte apps

Waar leg je je smartphone ‘s nachts?
Op welke afstand ongeveer van jou?
Waarom?

Rangschik de 6 apps die je het meeste
gebruikt in afnemende volgorde en
geef aan de hand van de volgende categorieën aan waarvoor je ze gebruikt:
• spelletjes
• informatie opzoeken
• kaart/plan/route
• directe communicatie: spraak of tekst
• sociale media
• ontspanning (video, muziek, ...)
• aankoop/shopping
• bank
• andere categorie
Controleer de status van de meldingen
en noteer ze.

Naam van de app

Categorie

Melding aan?

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Wat zijn volgens jou de voordelen van je smartphone? (Al het positieve dat de smartphone je biedt)

Wat zijn volgens jou de gevaren van het gebruik van je smartphone? (Al het negatieve dat de smartphone biedt)

Stel je voor elke grote categorie voor hoe je grootouders het moesten doen zonder smartphone.
Met mijn smartphone

In de tijd van mijn grootouders

spelletjes
informatie opzoeken
kaart/plan
telefoon- of sms-communicatie
sociale media
ontspanning (video, muziek)
aankoop/shopping
bank
andere categorie
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Wat verbaast jou het meest aan deze bevraging? Leg uit waarom.

Zoek de definitie van het woord ‘nomofobie’ op en noteer ze (vergeet niet je bron te vermelden).

En jij, voel jij je een beetje nomofoob? Leg uit waarom.

Om verder te gaan, heb je hier een video om te begrijpen hoe een app zoals
Instagram ons verslaafd kan maken: https://youtu.be/yyNU5s5abnA

3.2 Energieverbruik door een smartphone
We hebben het vaak over ‘digitale vervuiling’. Maar als je naar een smartphone kijkt die wordt gebruikt, zie je niets van vervuiling... Het is inderdaad ingewikkelder dan dat.
Bekijk deze video op youtu.be/S39YhkNxPuA (tot 1’30”)
Tip: denk na bij de boodschappen die je tegenkomt terwijl je surft op het internet. Gratis platforms, sociale
netwerken en sommige Youtubers hebben een dubbele agenda en maken reclame omdat dit financiële inkomsten
oplevert voor hen. Denk eraan: als het gratis is, ben jij het product.
Welk percentage van alle elektriciteit die in de wereld wordt gebruikt, wordt gebruikt door de digitale sector (internet)?

Welke sector is het meest vervuilend: de digitale sector (internet) of de luchtvaartsector (vliegtuigen)?

Welke sector is het meest vervuilend: de digitale sector (internet) of de luchtvaartsector (vliegtuigen)?

De digitale technologie stelt ons in staat veel dingen te dematerialiseren. En toch vermindert dit onze impact op het milieu
of het klimaat niet. Waarom?

Een datacenter verbruikt constant elektriciteit, waarom?

Het verbruik van een enkel datacenter is te vergelijken met het stroomverbruik van een stad met hoeveel inwoners?

‘Carbonalyser’ is een interessante maar ook ietwat schrikwekkende tool...
Deze browserextensie (of add-on) simuleert namelijk het elektriciteitsverbruik en
de broeikasgasemissies van je surfgedrag op het internet. De tool geeft je dus geen exact
cijfer, maar wel een heel goed idee van je impact!
https://theshiftproject.org/en/carbonalyser-browser-extension/
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3.3 Elektriciteitsverbruik van de belangrijkste apps
Ook al kunnen we het niet zien, het internet is dus niet ‘immaterieel’. Het bestaat uit een hele reeks apparatuur (computers,
servers, kabels, antennes, koelinstallaties, enz.) die ons in staat stelt gegevens op te slaan en over te dragen naar onze individuele toestellen (smartphone, tv, computer, box, enz.).
Maar als dat allemaal energie verbruikt, verbruiken alle apps dan evenveel?
Raadpleeg grafiek 3.3 in het portfolio en beantwoord de volgende vragen.
Hoeveel van deze 30 apps heb je momenteel op je smartphone?

Wat verbaast jou het meest aan deze grafiek? Leg uit waarom.

Rangschik in aflopende volgorde de 5 apps die op je smartphone staan en die het meest energie verbruiken. (Gebruik de
tekens > of <)
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4.EN OP HET EINDE...
WAT DOEN WE ER DAARNA MEE?

4.1 De redenen waarom we van smartphone veranderen
Op een dag nemen we afscheid van onze geliefde smartphone. Maar dan, wat gebeurt er mee? Hoe vaak gebeurt het niet
dat hij wordt weggegooid terwijl hij nog werkt? En allereerst, wat zet ons ertoe aan om te veranderen?
Voor dit deel van het onderzoek moet je op het terrein gaan en mensen interviewen om te begrijpen wat er in hun hoofd
omgaat als ze veranderen van smartphone.
Gebruik onderstaand enquêteformulier en vraag aan 2 totaal verschillende mensen uit je omgeving (familie, buur, vriend,
jongere, bejaarde, ...) waarom zij van smartphone zijn veranderd. Het is beter om je een beetje voor te bereiden voordat je
hen ondervraagt dus:
Herlees het einde van artikel 2 uit deel 1.1 in het portfolio.

Lees tekst 4.1 in het portfolio.

Voornaam en leeftijd van respondent 1

Hoofdactiviteit van de respondent
(student, werknemer, gepensioneerde, ...)

Hoelang heb je je vorige smartphone gehouden?

Werkte hij nog toen je hem verving?

Wat heb je ermee gedaan?

Hoeveel smartphones heb je in totaal al gehad?

Wat waren de belangrijkste redenen voor je laatste vervanging?

Wanneer bent je van plan om opnieuw te veranderen van smartphone?
En om welke redenen?
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Voornaam en leeftijd van respondent 2

Hoofdactiviteit van de respondent
(student, werknemer, gepensioneerde...)

Hoelang heb je je vorige smartphone gehouden?

Werkte hij nog toen je hem verving?

Wat heb je ermee gedaan?

Hoeveel smartphones heb je in totaal al gehad?

Wat waren de belangrijkste redenen voor je laatste vervanging?
Wanneer bent je van plan om opnieuw te veranderen van smartphone? En om welke redenen?

Noem de 3 dingen die je het meeste verbaasden in de antwoorden. Leg uit waarom.
1
2
3

4.2 Voordat je hem weggooit
Er zijn veel manieren om het einde van de levensduur van ons elektronisch afval te beheren. Vaak is ‘recycleren’ het eerste
woord dat in ons opkomt. Maar weet je zeker dat er niets beters is?
Laten we voor deze laatste stap beginnen met ons een idee te vormen van recyclage en vervolgens wat afstand te nemen
bij het beklimmen van de afvalpiramide.
Lees tekst 4.2 a in het portfolio.
Leg in je eigen woorden uit waarom recyclage geen wondermiddel is om het afvalprobleem op te lossen.

Ontdek de piramide van afvalvermindering bij deel 4.2 b in het portfolio.
Noteer hier ideeën van al wat je zou kunnen doen met:
• een verouderde smartphone die wel nog werkt

• een beschadigde smartphone die nog gerepareerd kan worden

• een kapotte smartphone die niet meer te repareren valt

Zoek 3 adressen van winkels of plaatsen in de buurt van je school of in je wijk waar smartphones gerepareerd en/of tweedehandse smartphones verkocht worden.
1
2
3
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Wil je je smartphone zelf repareren? Een geweldig idee. IFixit (Nederlandstalig)
en SOSAV (Engelstalig) bieden reparatiehandleidingen aan voor alle modellen en
nagenoeg alle problemen. Surf snel naar de websites op nl.ifixit.com en www.sosav.com.
Wil je een wegwijzer voor de aankoop van een nieuwe smartphone die gemakkelijk
gerepareerd kan worden?
Kijk eens op de site van IFixit op nl.ifixit.com/smartphone-repairability.

5.CONCLUSIE
Om de blik te verruimen worden in de conclusie van het portfolio twee economische systemen vergeleken. Lees de tekst en
bekijk de schema’s. Doorblader nog eens je boekje en beantwoord de volgende vragen.

5.1 Wat zouden we kunnen doen?
Vooraleer je je eigen conclusie trekt en dit onderzoek afsluit, moeten we alles wat je klas heeft ontdekt in één document
verzamelen.
Kies een andere onderzoeker en schrijf samen een lijst met minstens 3 tips om verstandiger met je smartphone om te gaan.
Leg voor elke tip uit welke positieve effecten het heeft.

Deel je lijst vervolgens met de andere onderzoekers in de klas en maak een poster met jullie gezamenlijke tips.

Tips om je smartphone beter te gebruiken

Positieve effecten
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5.2 Wat is nu uiteindelijk je mening?
In de loop van dit onderzoek heb je geleidelijk je eigen mening kunnen vormen, met de positieve kanten en de meer negatieve gevolgen van smartphones. Nu kan je je eigen conclusies trekken.
Is het volgens jou mogelijk om met een smartphone te leven en tegelijk het milieu, de planeet en haar bewoners te respecteren? Motiveer je antwoord.

Wat zou je willen doen of uitproberen?

En mocht jij minister zijn, welke beslissingen zou je dan nemen?

Wil je klas graag nog een stap verder gaan? Aarzel niet om op je school een project, een informatiecampagne, een inzameling van oude gsm’s of - nog beter - een Repair Café te organiseren of een
ander leuk idee uit te werken. En als je hulp nodig hebt, kan je rekenen op Leefmilieu Brussel voor
gratis ondersteuning van schoolprojecten of projecten georganiseerd door een groep leerlingen.
Meer info op de site leefmilieu.brussels/school.

Indien je geïnteresseerd bent in de bronnen die werden gebruikt, je vindt deze in
de bibliografie in het portfolio.
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