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Inleiding
Zou jij ook graag het schoolplein zien
veranderen in een groenblauwe,
educatieve buitenruimte? Een plek
om op te laden, frisse lucht op te doen,
de natuur te ontdekken en te spelen?
De gemeente Rijswijk ondersteunt
initiatieven van Rijswijkse basisscholen
om hun plein natuurrijker en klimaatbestendig te maken. Dat doet zij met
een Subsidieregeling Groenblauwe
Schoolpleinen m.i.v. 2022, kennis – en
inspiratiewebinars en dit werkboek.
Een groenblauw schoolplein realiseren
doe je niet in één week. Het kost
gemiddeld 2 jaar om van dromen
realiteit te maken. Dit werkboek helpt
daarbij met een stappenplan, adviezen,
tips van deskundigen en scholen die al
een groenblauw plein hebben.

Alle benodigde achtergrondinformatie,
ideeën en inspiratie vind je verder op
www.groenblauweschoolpleinen.nl.
Zo kun je een geslaagd plan omzetten
in een levensvatbaar project dat waarde
toevoegt aan de ontwikkeling van
kinderen.
Voor wie is dit werkboek?
Dit werkboek is voor iedereen die
aan de slag wil met een groenblauw
schoolplein. Je kunt het werkboek
downloaden op:
www.heldenvandenatuur.nl
Voor ondersteuning vanuit de
gemeente kun je contact opnemen
met Wendy Bakker
steenbreek.rijswijk@gmail.com.

www.groenblauweschoolpleinen.nl

Groenblauw
past bij
jou!
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Valkuilen
In een werkboek begin je meestal met een
stappenplan. Hier lees je eerst over de valkuilen.
Die lijken voor de hand liggend, maar de
ervaring leert dat scholen ze toch over het hoofd
zien. Met de valkuilen in het vizier, kom je in
de toekomst niet voor onvoorziene, soms lastige
omstandigheden te staan en is bijsturing niet
nodig.

Let op!
- Motieven

Je staat natuurlijk te popelen om aan de slag
te gaan. Maar als je onvoldoende stilstaat bij de
vraag waarom je een groenblauw schoolplein
wilt, dan bestaat de kans dat het resultaat net
zo onvoldoende zal zijn. Neem de tijd voor het
onderzoeken van je motieven voor het groenblauwe schoolplein. Dit is immers van invloed op
het draagvlak (schoolteam, bestuur, ouders,
kinderen en buurt), op de betrokkenheid, het
eigenaarschap, het gebruik en op het beheer.

- Onderhoud en beheer

Scholen onderschatten vaak de kosten van
onderhoud. Intensief spelen leidt tot speelerosie:
het groen of de speelaanleidingen slijten, of er
gaat iets kapot.
Als je plan voor onderhoud en beheer
onvoldoende onderbouwd en gedragen is, dan
leidt dat tot het tenietdoen van (een deel van)
de investeringen, een verminderd gebruik van
het schoolplein omdat dit minder aantrekkelijk
wordt, en een hogere kostenpost op de langere
termijn.

- Instructie

Als je plan niet voorziet in een instructie aan
kinderen, dan zullen zij niet weten hoe zij het
plein kunnen gebruiken. Ook zal zorg voor de
natuur aangeleerd moeten worden. Vaak is het
de verwachting van de bedenkers en makers
van een groenblauw schoolplein dat de
speelaanleidingen voldoende zijn en dat de
kinderen zelf wel uitzoeken hoe ze het plein
kunnen gebruiken. Maar met instructie valt veel
meer uit het plein te halen. Als er ook geen
instructie aan de leerkrachten over het gebruik
gegeven wordt, zullen leerkrachten doorgaans
hetzelfde gedrag aanhouden op het plein als
voorheen. Zo benutten zij de mogelijkheden
onvoldoende.

- Afspraken buurt en communicatie

Als je geen heldere afspraken maakt met de
buurt, dan zal de betrokkenheid bij het plein
afnemen. Betrek de buurt in een vroeg stadium
bij het plan. Luister naar de bezwaren en denk
vanuit gezamenlijkheid in oplossingen.
Scholen zijn gewend om te communiceren met
kinderen en ouders, maar niet zo met
gemeenten, buurtorganisaties, omwonenden,
subsidiegevers en fondsen. Steek energie in de
communicatie zowel voor, tijdens en na de
realisatie. En vier de successen!
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Tips Buurtbetrokkenheid
Waarom de buurt betrekken?
• buurtbewoners leveren input
voor de inrichting van het plein
• buurtbewoners zijn dan eerder
geneigd om mee te helpen bij
aanleg en/of onderhoud
• buurtbewoners houden een oogje
in het zeil. Dat bevordert de
veiligheid
• én het verbetert de sfeer op en
rond het plein

Zet sleutelfiguren
van de buurt in

Maak een feestje,
bijvoorbeeld bij de
presentatie van het
ontwerp, een aanlegdag
of onderhoudsdag. Zorg
dan voor lekker eten
en drinken

Organiseer een leuke
buitenactiviteit die
buurtbewoners en
ouders trekt, zoals
maquette bouwen met
de kinderen.

Laat kinderen
het ontwerp
presenteren aan
buurtbewoners.
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Stappenplan

Idee & voorbereiding
Waarom een groenblauw schoolplein?

Waarom wil je als schoolteam een groenblauw
schoolplein aanleggen? Wat wil je ermee
bereiken? Welke waarde voegt het toe aan de
school en het onderwijsprogramma. Voor wie
maak je het plein?

in de toekomst. Het plein biedt kansen voor
bewegingsonderwijs en zorgt voor meer, intensiever
en gevarieerder bewegen. Kinderen worden
gestimuleerd om in de vrije tijd ook vaker buiten
te spelen.

Bewustzijn van natuurwaarde, beleving van de
seizoenen en aandacht voor de natuur nemen toe.
Net als een toename van positieve sociale interactie
tussen kinderen onderling. Ze komen beter tot
samenspel doordat het speelterrein verandert in
een leer-speel-terrein.
Beleven nodigt uit tot ontdekken, bevordert het

Effecten en de meerwaarde
Buiten zijn geeft kinderen en leerkrachten letterlijk
even adem en rust. Het maakt vrolijk en geeft een
gezond en sterk gevoel. Daarnaast nemen zelfvertrouwen, lichaamsgevoel en lichaamsbewustzijn toe. Dit alles draagt bij aan een verbeterde
concentratie in de klas.

Buiten bewegen stimuleert de motoriek, het

omgaan met risico’s en probleemoplossend
vermogen. Het bevordert de ontwikkeling zowel
fysiek als mentaal, heeft positieve gezondheidseffecten, bevordert gezond gedrag en dringt
overgewicht terug. Verder draagt het bij aan het
voorkomen van bijziendheid en oogproblemen

natuurlijk en avontuurlijker spelen, draagt bij aan de
ecologische basisvorming en bevordert systeemdenken. Er worden meer zintuigen geactiveerd, de
creativiteit wordt gestimuleerd en de weerbaarheid
vergroot.

Buitenonderwijs in een buitenleslokaal biedt een

leerlandschap, geeft verdieping aan natuureducatie
en levert een bijdrage aan het verduurzamen van
de onderwijsomgeving.

Betrokkenheid wordt vergroot doordat een
groenblauw schoolplein bijdraagt aan vergroening
van de wijk en aan meer verbinding en relatie met
de wijk. Daarnaast levert het meer ouderparticipatie
op, maakt het de school aantrekkelijker voor
toekomstige leerlingen, draagt het bij aan preventie

van vandalisme doordat kinderen zorg voor de
buitenruimte mee krijgen. Kinderen, leerkrachten en
ouders ervaren meer betrokkenheid bij de natuur.

Biodiversiteit van het plein biedt een gezonde

leefomgeving voor planten en dieren, variatie en
keuzemogelijkheden en draagt bij aan klimaatadaptatie. Meer groen zorgt voor een koeler plein
bij hitte, omdat bomen water verdampen.

Doelstellingen en doelgroepen

Het feit dat er zoveel motieven zijn waaruit je een
project groenblauw schoolplein kunt starten, maakt
dat het proces op verschillende manieren kan
verlopen. Besteed tijd aan dit proces en leg helder
vast wat je motieven zijn. Dit vergemakkelijkt het
communicatieproces naar betrokkenen.
Communicatie is één van de succesfactoren van
een geslaagd groenblauw schoolplein.
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Tips
Voor wie maak je het schoolplein? Deze vraag
lijkt een open deur: natuurlijk voor de schoolkinderen! Maar neem de tijd om de vraag
nauwkeurig te beantwoorden. Denk ook aan
buurtkinderen, kinderen met een beperking,
jongeren of zelfs ouderen. Het schoolplein kan
een plein voor de buurt zijn, een ‘stadstuin’.
Dat levert mogelijk onverwachte toepassingen,
ontwerp- en/of financieringsmogelijkheden op.
Een andere belangrijke vraag is: hoe kan je het
groenblauwe schoolplein verankeren in de
algemene visie van je school. Het plein biedt
volop aanleidingen om buiten les te geven.
Gebruik de educatieve visie en lesmethodes
van je school als uitgangspunt voor het nieuwe
plein. Hoe beter het plein is opgenomen in de
visie en lesmethoden, hoe groter de kans dat
het ook educatief wordt gebruikt.

Groenblauwe schoolpleinen
Rijswijk:

Den Haag:

Voorburg:

Delft:

• Prins Mauritsschool
• Petrusschool
• Kronenburgh

• OBS Het Volle Leven
• InspecteurS. De
Vriesschool

• De Parachute
• Vrijeschool Widar
Voor meer groene/groenblauwe schoolpleinen
kijk op: www.groenblauweschoolpleinen.nl/
voorbeeldprojecten/
Ga eens kijken bij
een groenblauw
schoolplein in
Neem geen overhaaste
Rijswijk of de
beslissingen en houd er
regio en laat je
rekening mee dat het
inspireren.
proces veel tijd in
Vergeet niet om
beslag neemt en lang
in de buurt te
duurt. Gemiddeld zo’n
inventariseren
2 jaar.
welke organisaties
je school zouden
kunnen helpen met
het plan.
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Conceptplan
Werkgroep

Een groenblauw schoolplein realiseer je niet
in je eentje. Begin met een team van een
aantal enthousiaste leerkrachten, ouders, een
directielid en leerlingen uit verschillende
klassen. Maak eventueel werkgroepjes van
ouders en leerkrachten die verantwoordelijk zijn
voor verschillende onderdelen, zoals ontwerp,
financiën, communicatie, draagvlak creëren
onder ouders en in de buurt, aanleg, onderhoud
etc. Stem dat af op hun interesses en talenten.

Ontwerper

Betrek een ontwerper bij je plannen. Veel
ontwerpers van groenblauwe schoolpleinen
hebben ervaring met het gezamenlijk ontwerpen
met kinderen en andere betrokkenen. Een
ontwerper weet heel goed te achterhalen wat de
wensen zijn van de verschillende betrokkenen
om zo samen tot een programma van eisen te
komen. Dat vormt het uitgangspunt voor het
ontwerp.

Een goede ontwerper is onafhankelijk en
realistisch, kan goed luisteren, weet de juiste
vragen te stellen, staat open voor jullie ideeën
en weet een ontwerp te maken dat past bij de
identiteit en educatieve visie van de school.
Aandachtspunten voor ontwerp

-

-

Neem de educatieve visie mee in de ontwerpuitgangspunten

-

Stel kernwaarden vast; groen, avontuurlijk,
beheersbaar, passend, etc.

-

Besteed aandacht aan blauwe maatregelen,
klimaatbestendigheid en biodiversiteit

-

Formuleer de verschillende functies van het plein:
spelen en bewegen, fantasie en rollenspel,
ontspanning en educatie.
Houd rekening met looproutes
Heb oog voor soorten groen: functioneel groen
met zoveel mogelijk speelaanleidingen,
esthetisch groen met zoveel mogelijk bloeiende
plantensoorten, eetbaar groen zoals een
moestuin, en beleefbaar groen zoals een
beleefpad of een buitenklas
Kies planten op basis van kernmerken:
niet-giftig, zacht, eetbaar, geurend, ruisend,
groenblijvend, stevig en robuust.

-

Denk goed na over capaciteit, beschikbare
ruimte, speeldruk, gebruik door de buurt zodat
het plein beheersbaar blijft
Maak van het plein een buitenlokaal waar je les
en bewegingsonderwijs kunt geven
Teken een plattegrond van het terrein met de
vaste elementen die niet vervangen kunnen of
mogen worden. Houd hierbij rekening met
eigendom plein en speeltoestellen school of
gemeente Rijswijk. Zie hiervoor de nota
Speelbeleid Gemeente Rijswijk 2021-2026.
Omschrijf de randvoorwaarden zoals personeel,
financiën en (openbaarheid van) het terrein.
Plan of je het plein in één keer aanpakt of dat je
het in fases doet
Stel het ambitieniveau vast waarbij je rekening
houdt met wensen, eisen, mogelijkheden
voor financiering.
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Kinderparticipatie

De kinderen zijn de belangrijkste gebruikers
van het schoolplein. Neem ze mee in hoe
belangrijk een natuurrijk speelplein is en wat
dat bijdraagt aan klimaatbestendigheid en
biodiversiteit.
Vraag de kinderen wat ze willen op hun plein,
wat er anders en beter kan. Ze hebben de meest
creatieve ideeën. Geef wel kaders waarbinnen
zij mee kunnen denken. Organiseer kleine
werksessies. Ze kunnen dan, onder leiding van
de ontwerper, hun ideeën tekenen, opschrijven
of bouwen. Laat de kinderen daadwerkelijk
meebeslissen.
Waarom kinderparticipatie?

-

Deelgenoot maken en verantwoordelijk zijn;
Inspiratie, ideeën en anderen gezichtspunten;
Beter kunnen aansluiten bij de wensen van
de gebruikers;
Leerproces (waaronder informatie verwerken,
argumenteren, beslissen en samenwerken);
Voorwaarden van fondsen (zonder financiering
geen realisatie).

Zorg voor een geschikte begeleider, ruimte en
materialen voor de werksessies. Zie de website
www.groenblauweschoolpleinen.nl voor
voorbeeldprojecten.

Communicatie

Een schoolplein maakt onderdeel uit van de
buurt. Veel pleinen zijn tegenwoordig openbaar toegankelijk, ook na schooltijd. De wijk
betrekken bij je plannen is een belangrijk
aandachtspunt. Door een open communicatie
neem je buurtbewoners mee in je proces. Ze
voelen zich dan gehoord. Buurtgenoten zijn
vaak bang voor een aanzuigende werking van
een natuurrijk plein op hangjongeren waardoor
overlast zou kunnen ontstaan. Laat ze daarover
meedenken, bijvoorbeeld ook over welke rol zij
kunnen vervullen in het toezicht. Geef ook aan
wat een groenblauw plein kan opleveren voor
de buurt: extra speelplezier voor de buurtkinderen, een extra groene plek in de wijk,
een buitensportlocatie voor oudere jongeren
enzovoort. Een heldere, open communicatie
biedt ruimte aan betrokkenen om aan te haken
(als vrijwilliger) of met onverwachte oplossingen
en/of financiën te komen (donateur).

Stakeholders zijn belangrijk bij de planvorming.
Denk bijvoorbeeld aan de tuin- en landschapsarchitect, de groenopzichter en de projectleider
Speelbeleid van de gemeente. Daar is kennis
over ontwerp, de wettelijke kaders,
vergunningen, veiligheidseisen en eigendom.
De gemeente weet ook of het nodig is om
aanvullend bodemonderzoek uit te voeren.
Andere stakeholders die je zou consulteren
zijn: het Hoogheemraadschap van Delfland,
de gebiedsregisseur van de gemeente en
Haaglanden Beweegt.
Vanuit natuureducatie zijn De Natuurtuin
in Rijswijk en Helden van de Natuur van
Haaglanden Beweegt belangrijke partners.
Maar ook het Platform Groen in Rijswijk,
Steenbreek Rijswijk en de Groene Karavaan die
eventueel kunnen helpen bij het ontstenen van
het plein.

Ontwerpen
doe je
samen
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Klimaatbestendig
Klimaatverandering leidt tot wateroverlast en
hittestress. Met minder tegels en meer planten
en bomen op het schoolplein kan het regenwater
wegzakken. Het plein werkt dan als een spons
die het water tijdelijk kan vasthouden en kan
afgeven tijdens droge perioden.
Ook geven planten en bomen verkoeling door
verdamping en schaduw. Dat speelt natuurlijk
veel fijner tijdens hete dagen. Denk ook aan het
afkoppelen van de hemelwaterafvoer. Het
regenwater komt dan niet meer in het riool maar
kan in de grond zakken of opgevangen worden
in een regenton of grindkoffer.
Op deze manieren maak je je schoolplein
klimaatbestendig.

Blauwe maatregelen
Bij een groenblauw schoolplein gaat het erom
dat het water niet alleen kan wegzakken of
opgevangen kan worden, maar dat de kinderen
het ook kunnen beleven, ermee kunnen spelen
en ervan kunnen leren.
Waterberging:
• Regenton (bovengronds)
• Grindkoffer (ondergronds)
Infiltratie:
• Halfverharding of waterdoorlatende tegels
• Hoogteverschillen met een wadi, een open
goot of stroompje, of een verdiept liggend
‘amfitheater’

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de variëteit aan soorten planten,
dieren en leefgebieden. Veel insecten hebben
het moeilijk, sommige zijn al geheel verdwenen.
Dat is van invloed op ons voedselsysteem. Een
gezonde bodem en een variatie aan planten
zorgen ervoor dat de biodiversiteit kan
herstellen. Wil je dieren trekken dan bied je ze
een schuilplaats, voedsel, de mogelijkheid om
zich voor te planten en variatie.
Dan wordt je schoolplein vanzelf een levend
plein dat de natuur dichter bij de kinderen
brengt.

Veiligheid

Een speelaanleiding is een object dat bedoeld
is om kinderen uit te nodigen tot spelen, maar
niet geconstrueerd of gebouwd is. Denk daarbij
aan een liggende boomstam, een grote kei of
een rioolbuis. Speelaanleidingen vallen niet
onder het Attractiebesluit en hiervoor geldt geen
keuringsplicht. Wel geldt een verplichting tot
reguliere controles op de veiligheid
(privaatrechtelijke zorgplicht), met registratie.
De controles bestaan in ieder geval uit een
visuele controle tweemaal per jaar, plus een
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jaarlijkse grote controle (inclusief functioneel
en reparatie onderhoud). Data van inspectie,
onderhoud, reparaties en eventuele afhandeling
van ongevallen moeten worden geregistreerd.
Verdiep je in de wettelijke kaders zoals
vergunningen en wettelijke eisen op het gebied
van veiligheid, zodat je goed beslagen ten ijs
komt en ook de mogelijke kosten die er mee
gemoeid zijn alvast meeneemt in de begroting.
Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Voorlopige begroting

Wat gaat en mag speelnatuur kosten?
Houd tijdens de ontwerpfase rekening met
verschillende soorten kosten, waaronder:

-

kosten voor het verkrijgen en vergroten van
draagvlak;
organisatiekosten;

-

-

-

verantwoording na afloop richting fondsen
en subsidieverstrekkers;

-

aanleg: grondwerk, bestrating, planten en
bomen, hekwerk, speelaanleidingen;

gebruik;
kosten voor bodemonderzoek.

Tips voor besparing op de kosten :

schets- en definitief ontwerp;

veiligheidscheck;

beheer en onderhoud;

Werk gefaseerd om de kosten te spreiden.
Denk vanuit een groeimodel.
Werk samen met de kinderen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. Maar ook met andere
partijen zoals NME, vrijwilligers, kunstenaars,
maatschappelijke stages, groene opleidingen
zoals Yuverta mbo Rijswijk.

Onderhoud

Richt het ontwerp zo in dat het ook qua onderhoud goed te realiseren is. Bij aanvang maar
zeker ook in de toekomst, zodat alle investeringen
in tijd en geld duurzaam waarde toevoegen aan
de ontwikkeling van kinderen.

Educatief gebruik

In de ontwerpfase houd je ook rekening met het
toekomstig educatieve gebruik van het plein.
Verderop in het werkboek wordt daar
uitgebreid aandacht aan besteed.

Hergebruik materialen, planten en bomen.
Van het eigen terrein, maar ook van
herinrichtingsprojecten gemeenten en
corporaties.
Kijk wat je als school in natura gesponsord zou
kunnen krijgen. Bijvoorbeeld houtsnippers van
een hoveniersbedrijf. Of wilgentenen na snoei
door gemeente of natuurvereniging KNNV.
Denk aan subsidies voor verhogen biodiversiteit,
voor waterberging en afkoppelen regenwater.
Zoek lokale bedrijven die willen sponsoren.

kinderen
helpen graag
mee!
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Begrotingstips
• Vraag offertes op bij
verschillende aanbieders,
bijvoorbeeld bij hoveniers
en speeltoestellenleveranciers. Dus baseer
je niet alleen op de
begroting van de ontwerper.
Zo kan je vergelijken en
kosten besparen.

• Neem een voorlopige
begroting mee in de
gesprekken met de
ontwerper. Geef de
ontwerper ook mee
welke elementen
minimaal vereist zijn
en welke wenselijk.
• Faseer in het ontwerp
en de uitvoering, Deel het
ontwerp op in onderdelen
die je na elkaar kunt
uitvoeren voor als er weer
budget is. Je kunt dan ook
per onderdeel fondsen
aanschrijven.
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Definitief plan
Begroting

Wanneer de ontwerpfase is afgerond en de
werkplanning gemaakt, kan je het plan
definitief maken, mits je ook een begroting
hebt gemaakt. Alleen dan nemen fondsen
en subsidieverstrekkers je aanvraag in
behandeling.
Je kunt de financiers overtuigen met een goed
verhaal en aansprekend beeldmateriaal. Schrijf
ook op hoe het groene schoolplein aansluit bij de
educatieve visie van je school. Het is verstandig
om ook andere gebruikers van het schoolplein in
je aanvraag mee te nemen, zoals kinderen met
een beperking of jongeren die het schoolplein
na schooltijd kunnen gebruiken in het kader van
bewegen. Houd rekening met wat het fonds
vraagt en probeer daar goed op aan te sluiten in
je aanvraag. Hoe creatiever je daar in bent, hoe
groter de kans op succes.
Het groenblauwe schoolplein kan je alleen
realiseren als een dekkend financieel plan is
opgeleverd door betrokkenen. Doorgaans wordt

een groenblauw schoolplein bekostigd uit geld
dat verkregen is binnen de eigen organisatie en
subsidies en donaties van fondsen.

Fondsen en subsidies

De verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en financiering van het
schoolplein in het basisonderwijs ligt sinds 1
januari 2015 bij de schoolbesturen. Dat betekent
dat cofinanciering met enige creativiteit van de
grond moet komen. Informeer bij de gemeente
bijvoorbeeld hoe het zit met het eigendom van
plein en/of speeltoestellen. In 2022 komt de
gemeente met een Rijswijkse Subsidieregeling
Groenblauwe Schoolpleinen.

-

-

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie ‘Op maat’,
Hoogheemraadschap van Delfland
Subsidieregeling Groenblauwe Schoolpleinen
Rijswijk
Fonds 1818: workshop fondsenwerving
Jantje Beton: subsidie, loterij en collecte
maar ook:
• Madurodam Kinderfonds
• Haëlla Stichting
• Fonds Zabawas
• ANWB Fonds
• Suzanne Hovingastichting
• Dik Groen
• Fonds kleinschalige projecten Natuureducatie
• Triodos Foundation

De ervaring heeft geleerd dat elk fonds vraagt
wat de organisatie zelf bijdraagt aan de aanleg
van het groenblauwe schoolplein. Zorg dat de
werkgroep hierover in een zo vroeg mogelijk
stadium in gesprek gaat met het bestuur.

-

Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen ook
een handje helpen bij het vullen van de spaarpot
van de school. Denk aan activiteiten als een
sponsorloop, een plantenmarkt, een voorstelling,
verkoop van kinderkunstwerken, inzameling van
lege flessen, braderie etc.

Lokale bedrijven zijn soms ook bereid het
schoolplein te sponsoren, veelal in natura.
De lokale Rotary, Lionsclub of Soroptimisten
kun je ook benaderen.

Voor meer over fondsenwerving:
www.ivn.nl
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Steeds vaker zie je dat scholen een
crowdfundingsactie starten in de buurt,
bijvoorbeeld voor een waterspeelplaats of een
buitenlokaal. Er zijn verschillende websites
voor crowdfunding zoals www.voorjebuurt.nl
Wat maakt het voor geldgevers een goed idee
om financieel te investeren in een groenblauw
schoolplein?

-

Het levert een bijdrage aan de duurzame 		
ontwikkeling van jonge mensen.
Het bevordert onderwijs over biodiversiteit.
Het levert een gezondere leefomgeving op.

Ook wordt er vaker een opdracht aangenomen
via Design and Construct. Maar weet dat als je
een ontwerper in de hand neemt, je ook zelf
kunt kiezen welke groenaannemer het plein
aanlegt.
Iedere ontwerper/hovenier heeft zijn eigen stijl.
Het is raadzaam om verschillende projecten
van de door jouw geselecteerde bedrijven te
bekijken, zodat je een goede keuze kan maken
in het bedrijf wat het beste bij de school en de
plannen past. Het meeste profijt haal je uit een
opdrachtnemer die zowel kennis heeft van de
technische aanleg, de planten alsook van het
speelgedrag van kinderen.

Het levert een beter sociaal klimaat op.
Het stimuleert bewegen en gezondheid.

Aanleg

Was het jaren geleden nog pionieren, inmiddels
hebben steeds meer professionele hoveniersbedrijven en ontwerpbureaus kennis in huis
over de realisatie van een groen of groenblauw
schoolplein. Sommige kunnen de scholen van
a tot z begeleiden: van kinder- en ouderparticipatie, ontwerp tot aanleg en onderhoud.

Onderhoud

Het plein is af. Er is veel geld en tijd in
geïnvesteerd. Nu begint eigenlijk het
belangrijkste: zorgen dat het plein mooi en
bruikbaar blijft én dat het kan groeien.
Dat laatste is juist zo leuk aan een groenblauw
speelplein. Het ontwikkelt zich door de jaren
heen.

onderhoud
begint bij het
ontwerp
Goed onderhoud hoeft niet veel werk te zijn,
maar het is wel een jaarlijks terugkerend
cyclisch proces, waar je bewust mee aan de slag
moet.
Onderhoud is belangrijk voor het veilig houden
van de speelomgeving, voor de beplanting
waarmee je het plein groen houdt, maar het
draagt ook bij aan de educatie.
Pak het onderhoud planmatig aan. Een handige
tool is het opstellen van een beheerkalender met
daarin de beheertaken en de momenten waarop
je acties dient uit te voeren.
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Je kunt bijvoorbeeld de volgende indeling
voor een onderhoudsplan gebruiken:

-

Serviceonderhoud
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Reparaties bij schade
Maar ook seizoens- en onderhoud
tijdens schoolvakanties

Schouw

Om het gebruik en beheer goed inzichtelijk te
krijgen, kan je maandelijks een ronde over het
groenblauwe schoolplein maken. Je noteert dan
alles wat je tegenkomt in een logboek, eventueel
ondersteund met foto’s. Dit maakt de impact
van het gebruik in de seizoenen zichtbaar.
Spreek met elkaar af wat de follow-up is van de
bevindingen, alsook wie waar verantwoordelijk
voor is en op welke termijn.
Behalve de maandelijkse inspectieronde is een
jaarlijkse schouw aan te bevelen. Zo wordt
bijvoorbeeld inzichtelijk welke planten er waren
die er nu niet meer zijn. Een jaarlijkse schouw is
ook belangrijk voor de inspectie van de speeltoestellen.
Afhankelijk van de informatie die je wilt
verzamelen bij de schouw, kun je kiezen door
wie je de schouw uit laat voeren. Bijvoorbeeld
door een hovenier omdat je meer over de
begroeiing te weten wilt komen. Kies voor een
onafhankelijke hovenier en niet voor de hovenier
die de aanleg heeft verzorgd.

Kinderen helpen graag mee bij een schouw.
Stuur ze bijvoorbeeld op pad met een lijst van
de elementen op het plein. Zij komen vast en
zeker met andere aandachtspunten terug. Zo’n
kinderschouw is een mooie aanvulling op de
schouw door de professional.
Tot slot: werk ecologisch en milieuvriendelijk!
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Tips onderhoud
Laat een kerngroep van
ouders, leerkrachten
en buurtbewoners het
onderhoud coördineren
en organiseren.
Houd rekening met
begeleidingsuren
van de hovenier.
Zeker in het begin.
Stel een
onderhoudsbudget
vast. Reken op 1.500
- 2.500 per jaar,
afhankelijk van wat
ouders en kinderen
zelf kunnen doen.

Houd er rekening mee
dat het onderhoud in
het begin intensiever
is dan de jaren
daarna.

Plan 2 - 4
onderhoudsdagen
per jaar voor de
grote klussen.
Maak het onderhoud
van het plein onderdeel
van de lessen. Koppel
activiteiten uit een
onderhoudskalender aan
lesopdrachten

Zet minimaal 2x per
jaar een hovenier in,
bijvoorbeeld voor
onderhoud en inspectie
bomen, snoei heesters
en bemesting.

Doe met de
school mee
aan NLdoet.
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Educatief gebruik

-

Een buitenles voegt waarde toe aan het
leerproces.
Uit de (wetenschappelijke)literatuurstudie
van Mark Mieras, gemaakt in opdracht van
Jantje Beton en IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, weten wij onder
andere het volgende - dat:

-

-

Cognitie meer lichamelijk is dan we altijd 		
dachten.
In Japan kinderen 15 minuten naar buiten gaan
na een les van 45 minuten.
Pauzetijd in veel westerse landen onder druk
staat om extra instructietijd te winnen.
Onderzoek wijst in een andere richting: met
meer sport en spel, met meer beweging, een
beter lichaamsbesef en meer scharreltijd kunnen
leerlingen ook cognitief beter presteren. Ze
hebben aanzienlijk meer gerichte aandacht
en ook hun werkgeheugen werkt stabieler,
waardoor ze beter kunnen leren.
Regelmatig een frisse neus halen en ventilatie
van het klaslokaal bijdraagt aan een beter
leerklimaat.
Stadskinderen die meer natuur in hun leefomgeving hebben, zich beter gedragen in de
klas en minder vaak met gedragsproblemen
kampen.

-

Zelf de wereld ontdekken een aanvulling is op
de gestructureerde instructie in de klas, 		
geen alternatief. Het ene kan niet zonder het
andere. Buitenlessen moet je, net als binnenlessen, goed voorbereiden.

ingericht dat kinderen zelf aan de slag gaan
en ontdekkend leren. Kinderen voelen zich
hierdoor ook meer eigenaar van hun eigen
leerproces.

Buitentijd leerlingen stimuleert om eigen
impulsen te volgen en om zich meer eigenaar te
kunnen voelen van hun ontwikkeling. Dat laat
hun geheugen beter werken.

Een manier om het gebruik voor leerkrachten
laagdrempelig te maken is door te werken
met een beleefkalender die aansluit bij de
lesmethoden en de leeftijd van de kinderen.

Gerichte activiteiten op het schoolplein bijdragen
aan exploratief spel, met name bij jongens. Zij
rennen en klimmen meer gedurende de dag na
buitenlessen.
Voor de meeste van deze effecten uitgebreid en
overtuigend bewijs is. Leerlingen op Nederlandse
scholen, in tegenstelling tot die in Scandinavië,
Engeland en Amerika, veel stilzitten. Dit is in
strijd is met wetenschappelijke inzichten en
vooral een kwestie van traditie.

Bovenstaande versie is ingekort, de volledig
tekst is te vinden op www.mieras.nl

Je zou ook gebruik kunnen maken van externe
deskundigheid in de vorm van een natuurjuf
of natuurmeester. De Rijswijkse Helden van de
Natuur heeft speciale natuurleskisten en geeft
een Schoolpleintraining. Ook IVN natuureducatie ondersteunt scholen bij het opzetten
van buitenlessen, en het Hoogheemraadschap
van Delfland heeft lesmateriaal over klimaatadaptatie. In de bijlage vind je hier informatie
over.
Een aantal aan te bevelen lesthema’s:

Natuureducatie

Kennis van natuureducatie is niet vanzelfsprekend bij leerkrachten. Het gebrek aan
kennis kan een drempel zijn om ermee aan de
slag te gaan. Veel natuureducatie is echter zo

-

Leven (plant & dier)
Verzorging (beheer & onderhoud)
Eetbaar (moestuinieren & voedselopbrengst,
voedseleducatie)
Klimaat (adaptatie)
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Voedseleducatie

Voedseleducatie is een steeds actueler en
noodzakelijk onderwerp waar leerlingen niet
vroeg genoeg mee in aanraking kunnen komen.
Weten wat je eet, hoe het gekweekt is en waar
het vandaan komt. Die kennis leidt ertoe dat
kinderen als ze ouder zijn gezonde en bewuste
keuzes maken. Voor het basisonderwijs is het
vooral relevant om ervaringsleren centraal te
stellen. Kinderen moeten eten zien, ruiken,
voelen en proeven. Maak voedseleducatie
onderdeel van het eet- en beweegbeleid
(Gezonde School). Een moestuin op het groenblauwe schoolplein is een goed vertrekpunt voor
voedselonderwijs. Leerlingen die gezond eten en
voldoende bewegen zijn fitter en kunnen zich
beter concentreren. Voor meer informatie kijk
op www.jonglereneten.nl

Van binnenles naar buitenles

Het plein is een extra leslokaal. Alleen zonder
dak en muren. Maar op weersomstandigheden
kun je je kleden! Op een plein is meer beweegruimte dan in een klaslokaal. Bewegend leren,
waarbij zintuigen en interactie worden
geactiveerd, stimuleren het verwerken en
verankeren van de lesstof.

Het idee dat een groenblauw schoolplein
vooral voor natuureducatie is bedoeld, doet
onvoldoende recht aan de mogelijkheden van
het plein. Vertaal lessen die nu binnen worden
gegeven naar het groenblauwe plein en/of het
buitenleslokaal. Een voorbeeld hiervan is
handarbeid. Met de klas maak je een compostbak of een muziekmuur. Maar ook rekenen en
taal lenen zich uitstekend voor buitenonderwijs.
Wie heeft ooit gezegd dat dat alleen binnen kan
plaatsvinden..? Er zijn vele voorbeelden van
creatieve werkvormen te vinden, bijvoorbeeld
op Pinterest, om de lesstof buiten over te
brengen.
Uiteraard kost het enige ontwikkeltijd om de
lessen te vertalen. Dat is een eenmalige
investering. De inzet daarvoor kan je verdelen
onder het onderwijsteam van de school, maar
ook tussen scholen onderling. Dan hoeft niet
elke school het wiel opnieuw uit te vinden.
Het gaat in de basis om anders organiseren.
Trouwens, niet alleen de kinderen hebben er
baat bij om buiten aan de slag te gaan, ook
geeft het de leerkrachten energie en rust.
Iedereen kan hierna weer met een fris hoofd
het klaslokaal binnen stappen.

Buitenlessen zijn goed voor de sociale,
motorische en cognitieve ontwikkeling. Het
helpt bij concentratieproblemen en draagt bij
aan een betere zelfregulering en is zo een
laagdrempelige en milieuvriendelijke manier om
kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
De jaarlijkse buitenlesdag is in het leven
geroepen om het geven van lessen in de buitenruimte te stimuleren. De ontwikkeling van
buiten leren staat in Nederland nog in de
kinderschoenen maar biedt allerlei kansen om
bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Buitenonderwijs leent zich uitstekend voor
vakoverstijgende lessen, biedt meer mogelijkheden om de verschillende (voorkeurs) leerstijlen
van kinderen aan bod te laten komen, biedt een
betekenisvolle context en draagt bij aan groepsvorming en samenwerking. Uitgewerkte
lesideeën zijn te vinden op www.buitenlesdag.nl
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Bijlage
Inspiratie

Wat werkt wel en niet op een groenblauw schoolplein

• www.groenblauweschoolpleinen.nl

• 2014groeneschoolpleinen-web.pdf (hsleiden.nl)

• Werkboek-van-grijs-naar-groen-def.pdf
(www.pietervermeulenmuseum.nl)

Effecten

• Folder-Leesversie-Digitaal.pdf (pietervermeulenmuseum.nl)

• Samenvattingrapportgroeneschoolpleinen.pdf (hsleiden.nl)

• Handleiding Groene Schoolpleinen VHG

• Drukwerk (hsleiden.nl)

• IVN
• Groeneschoolpleinen - Springzaad

Biodiversiteit

• Groene basisschool? Aandacht voor groen en natuureducatie

• Wat is biodiversiteit? | Maak grijs groener

| De Groene School

• Biodiversiteit_en_beplanting_groen_schoolplein.pdf (ivn.nl)

Natuureductie en buitenonderwijs

Bedrijven

• Ons Groene Schoolplein

Zie voor bedrijven die schoolpleinen of speelnatuur aanleggen:

• Publicatie_ jonge_klimmen_tot_ je_erbij_neervalt_2017.pdf (hsleiden.nl)

• VHG | VHG

• Omgetoverd-tot-semi-buitenjuf.pdf (hsleiden.nl)

• Welkom bij Wilde Weelde - Wilde Weelde

• www.heldenvandenatuur.nl

• Het netwerk van De Groene School

• www.facebook.com/natuurtuinrijswijk

Ondersteuning bij financiering
Buurtbetrokkenheid

• Speels groen, Loes Zwenger

• Webinar groenblauwe schoolpleinen #1: Buurtbetrokkenheid - YouTube

• Schoolpleinadvies

• 2.9_ouders-en-buurt.pdf (gezondeschoolpleinen.nl)

• Handboek sponsoring en fondsenwerving
voor non-profitorganisaties
• Fondsenboek
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Bijlage Speeltoestelleveranciers
Speeltoestellenleveranciers waar
gemeente Rijswijk mee samenwerkt:
• Boas B.V.
• Boer Speeltoestellen B.V.
• Eibe Benelux B.V.
• FlexiBilo Speeltoestellen B.V.
• Goede Speelprojecten B.V.
• IJslander B.V.
• Kompan B.V.
• Lappset Yalp B.V.
• Nijha B.V.
• Proludic B.V.
• Replay Profs in Playgrounds B.V.
• Speelmaatje B.V.
• Spereco Holland B.V.
• Van Ee Speeltoestellen B.V.de Weelde

Colofon
Op deze plek willen we de gemeente Schiedam
hartelijk bedanken dat we dit werkboek Groenblauwe
Schoolpleinen Rijswijk mochten baseren op het in 2019
verschenen werkboek Groenblauwe Schoolpleinen
Schiedam. De teksten van Manja van de Plasse zijn deels
aangepast naar de nieuwste inzichten en de Rijswijkse
situatie.
Groenblauwe schoolpleinen Schiedam is in opdracht van
de Gemeente Schiedam, project Groen Doet Goed
Schiedam 2018/2019, samengesteld, in samenwerking met
Stichting Milieu Dichterbij (www.milieudichterbij.nl)
Copyright © Groenblauwe Schoolpleinen Schiedam 2019:
MP Projecten
Copyright © Groenblauwe Schoolpleinen Rijswijk 2021:
Gemeente Rijswijk -Steenbreek Rijswijk
Tekst: Manja van de Plasse en Wendy Bakker
Vormgeving: Victor! grafisch ontwerp
In opdracht van: Gemeente Rijswijk
Voor meer informatie, vragen en advies:

steenbreek.rijswijk@gmail.com

