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scholenbouw

nederlandse kinderen spelen steeds minder 

buiten, want computer, tablet, smartphone 

en televisie oefenen een grote aantrek-

kingskracht uit. in de schoolpauzes actief zijn op 

het schoolplein is dan belangrijk voor de dage-

lijks benodigde portie beweging; voor kinderen 

minimaal één uur per dag. met name in dicht-

bebouwde stadswijken zijn schoolpleinen belang-

rijk voor kinderen om na schooltijd te spelen en 

elkaar te ontmoeten.

saai en Te klein
uit de inventarisatie ‘Spelen op het schoolplein’1)  

uit 2005 kwam naar voren dat kinderen twee 

derde van hun pauzetijd op het schoolplein bewe-

gen, vooral op grote schoolpleinen met veel sport- 

en spelfaciliteiten. veel kinderen waren echter 

ontevreden over hun schoolplein: 43% vond het te 

saai, 60% wilde meer ruimte voor sport en spel en 

71% gaf aan mee te willen helpen bij inrichting en 

onderhoud van het schoolplein. Sinds 2005 is er 

gelukkig het een en ander veranderd. Concepten 

als het nike Zoneparc, het groene Schoolplein,  

het Schoolsportplein en het gezonde Schoolplein 

hebben tot betere en aantrekkelijkere school-

pleinen geleid. maar lang niet overal; sommige 

schoolpleinen zijn nog steeds kaal en leeg. dit 

is voor een deel omdat ze te klein zijn om ze te 

herinrichten volgens voorgaande concepten. in de 

modelverordening van de vng staan regels voor 

de grootte van schoolpleinen op basisscholen: 

3 m² per kind met een maximum van 600 m² 

voor een school met 200 leerlingen of meer. de 

gemiddelde nederlandse basisschool heeft echter 

225 leerlingen. dit is met 2,70 m² per kind veel te 

klein. de maat van een schoolplein zou 1.000 m²  

moeten zijn en bij voorkeur nog groter, zodat kin-

deren de hoognodige bewegingsruimte krijgen. 

groene schoolpleinen 
van bovengenoemde concepten voor de inrich-

ting van schoolpleinen lichten we er één uit: het 

groene Schoolplein. op een groen schoolplein 

komen kinderen in aanraking met groen en 

natuur. de inrichting biedt gelegenheid tot ont-

spanning en daagt ook uit om ‘iets te doen’, te 

bewegen en met alle zintuigen ervaringen op te 

doen. onderzoek2) laat zien dat groene school- 

pleinen hoger worden gewaardeerd en dat 

groene schoolpleinen een meetbaar positief effect 

hebben op het concentratievermogen van met 

name jongens. in het kader zijn richtlijnen voor 

ontwerp van groene schoolpleinen opgenomen. 

ook voor de buurT 
met name in dichtbebouwde stadswijken biedt 

het schoolplein na schooltijd kinderen mogelijk-

heden voor bewegen en ontmoeten tegen relatief 

lage kosten. bijna de helft van de nederlandse 

schoolpleinen is na schooltijd echter niet toegan-

kelijk4), uiteraard vanwege angst voor vandalisme. 

een goede oplossing is sleutelbeheer door een 

betrouwbaar persoon of organisatie in de buurt, 

zodat het schoolplein naar behoefte geopend en 

gesloten kan worden.

het grote schoolplein bij de 

brede school in rotterdam 

- nesselande maakt een geVa-

rieerde inrichting mogelijk. 

met ruimte Voor sport (links), 

zandspel (midden) en groen 

(rechts).

het benthemplein bij 

hogeschool zadkine in 

rotterdam. het plein dient 

teVens als wateropVang. 

sporten en bewegen geVen  

plezier. het landje, rotterdam.
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kyra kuiTerT ®rce vormen 
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gebruik openbare ruimte,  
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richTlijnen voor een groen schoolplein3)

• bepaal aan de hand van de ideeënlijst welke elementen ‘vereist’ en welke 

‘gewenst’ zijn.

• maak plekken voor natuurbeleving, zoals klimmen en klauteren over stenen of  

boomstammen.

• maak plek voor activiteiten in het groen: een wadi met regenwaterpomp,  

verstopplekken, etc.

• richt het plein in met eetbare planten en bij voldoende ruimte met een echte 

moestuin.

• inventariseer welke materialen al aanwezig zijn, zodat kan worden bekeken hoe 

zij kunnen worden hergebruikt.

• Zorg waar mogelijk voor natuurlijke afscheidingen in plaats van een hek.  

beplanting om een schoolplein is liever niet hoger dan één meter of heeft,  

waar die hoger is, om de paar meter een ‘doorkijkje’.

• maak een poel of vijver voor kikkers en andere waterbeestjes en nestkastjes,  

een bijenhotel, insectenbak of mierenbak; kinderen vinden het geweldig om 

kleine dieren van dichtbij te bekijken.

• gebruik geen giftige planten en planten met stekels.

• in de brochure ‘groene schoolpleinen, leren en inspireren aan de hand van  

rotterdamse voorbeelden’ wordt aangegeven hoe het proces van herinrichting 

naar een groen schoolplein in zijn werk gaat.  

te downloaden via rotterdam.nl/groeneschoolpleinen.

algemene richTlijnen voor de inrichTing van schoolpleinen 

• een schoolplein heeft een minimale maat van 1.000 m².

• over schoolpleinen mogen geen openbare routes lopen.

• een schoolplein heeft een duidelijke afbakening middels een hek, haag of  

beplanting.

• Zorg voor zitgelegenheid voor kinderen op het schoolplein, niet alleen voor  

de leraren, en voor voldoende afvalbakken. 

• Zorg voor een duidelijke afbakening tussen de verschillende sport-, spel- en 

groenonderdelen, zodat kinderen in hun sport of spel niet gehinderd worden 

door anderen en zelf ook anderen niet storen. 

• een schoolplein ligt in het zicht van de school, conciërgewoning en/of  

omliggende bebouwing in verband met de benodigde sociale veiligheid.

vergeet heT schoolplein niet!
een SChoolgebouw iS een grote en ComPlexe ontwerP- en bouwoPgave. het 

ontwerP en de aanleg van het SChoolPlein iS daarmee vergeleKen uitermate 

SimPel. toCh? wat StoePtegelS erin, een PleK voor fietSen en een leuK heK erom-

heen: vaaK iS het SChoolPlein een SluitPoSt. een goed SChoolPlein dat uitnodigt 

tot bewegen en ontmoeten, heeft eChter grote meerwaarde voor Kinderen 

van de SChool en de buurt. maar hoe maaK je een goed SChoolPlein? prettiGe 

plekken - handboek MenS & openbare ruiMte biedt hiervoor riChtlijnen.
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