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Veel schoolpleinen zijn saai en kaal. Soms ziet zo’n 

schoolplein er slecht uit. OTegels liggen los, er staan plassen 

water en de planten in de bakken zijn dood. Het zou leuk 

zijn om van zo’n plein een plek te maken waar leerlingen 

graag komen. OOm te leren, te bewegen, met elkaar te praten 

of gewoon lekker te chillen. AEen plein waar de leerlingen 

na schooltijd ook graag komen. Dat lijkt moeilijk, maar is 

het niet. Zeker niet als je de leerlingen bij die vernieuwing 

betrekt. 

Als je daarnaast het hele proces opdeelt in verschillende 

stappen, en kijkt welke acties je per stap moet doen, valt 

het (her)inrichten best mee. Hieronder zie je globaal 

de belangrijkste acties van elke stap en hoe lang je daar 

ongeveer over doet. Je kunt dus binnen een jaar een heel 

schoolplein (her)inrichten!
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AEen nieuw schoolplein maak je niet zo vaak. Daarom 

is het goed om een projectteam te formeren. Met het 

team ontwikkel je een visie en verdeel je de taken rond 

de uitvoering. Je bepaalt het totaalbudget en stelt aan de 

hand van een checklist een Programma van AEisen op. Dit 

levert belangrijke informatie op voor het ontwerp van het 

schoolplein.

Zoek voor het team mensen met verschillende 

achtergronden: de gymleerkracht, de directeur, enkele 

leerkrachten en ouders en misschien ook iemand van de 

gemeente. Betrek deze mensen al in de fase waarin je je 

visie ontwikkelt. Samen word je het eens over wat je met 

het schoolplein wilt. Met een heldere visie is het makkelijker 

om keuzes te maken en iets voor elkaar te krijgen. OOok de 

ontwerper heeft met de visie houvast voor de functies en 

uitstraling van het plein.

Het projectteam formuleert ook de opdracht waarmee 

het Leerlingenteam aan de slag gaat. Stel hiervoor een 

begeleidende docent, uit het projectteam, aan die de 

leerlingen gedurende het onderzoek begeleidt. Zorg dat deze 

docent hiervoor ook echt de tijd krijgt. 

Werk met het projectteam in een vaste structuur. Kom 

bijvoorbeeld 1x per week  2 uur bij elkaar om de voortgang te 

bespreken.

Leerlingen hebben een mening over hun schoolplein. AEn 

die mening mag gehoord worden. Sterker nog, die moet 

gehoord worden! De leerlingen denken mee over hoe het 

ideale plein eruit ziet en wat je er kunt doen. Daarom wordt 

er een Leerlingenteam gevormd. De leerlingen in dit team 

hebben een belangrijke rol als adviseur. Zij leveren de input 

voor de ontwerper en gaan onder begeleiding van een 

docent aan de slag met een opdracht.

Door het uitvoeren van een opdracht krijgen de leerlingen 

inzicht in wat zij en hun medeleerlingen belangrijk vinden op 

het plein. Wat moet je er kunnen doen? Welke sfeer ademt 

het uit? AEn wat is hun rol bij het beheer en onderhoud van 

het plein? Al deze inzichten presenteren de leerlingen aan 

het projectteam en de ontwerper.

TNaast de groep die onderzoek doet naar ideeën over het 

schoolplein, kan er een apart groepje leerlingen gevormd 

worden voor het organiseren van een startactiviteit, voor de 

communicatie of voor de feestelijke opening van het plein.

Bedenk van te voren goed hoe je de leerlingen gemotiveerd 

krijgt en houdt. Wat levert het de leerlingen op als zij 

deelnemen aan het leerlingenteam? Krijgen ze een cijfer, is 

het een keuzevak en valt de opdracht binnen of buiten de 

reguliere lestijden? Misschien heeft jullie school een actieve 

leerlingenraad die dit project kan uitvoeren. 
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Praktisch

OOpen!

Leerlingen Uitstraling

llege ‘t Woud

VISIAE

Het schoolplein is natuurlijk primair bedoeld voor leerlingen, zodat ze tijdens de 

pauze en na schooltijd kunnen sporten, praten en rusten. Maar kijk ook wat er verder 

op het schoolplein gebeurt. AEn let ook op praktische zaken, zoals veiligheid en 

schoonmaken. Kijk wat de realisatie kost, en het jaarlijks terugkerende onderhoud. 

TNeem bij het formuleren van een visie drie uitgangspunten: 

• de leerlingen;

• de praktische zaken;

• de uitstraling.

Voor elk van deze uitgangspunten formuleer je wensen en eisen, die samen de 

visie vormen en een leidraad kunnen zijn bij het proces. OOm het team te helpen 

bij het formuleren van de wensen en eisen heeft Jantje Beton een checklist 

opgesteld.

OOuders, leerlingen en andere relaties komen als eerste op je schoolplein. Het schoolplein is het visitekaartje 

van je school... en een verlengstuk van de klas! TNu je aan je schoolplein gaat bouwen is het een mooie kans 

om het schoolplein ook echt te laten aansluiten op de uitgangspunten van de school. Via onderstaande 

oefeningen kun je op een eenvoudige manier een kader creëren voor het aanpakken van je schoolplein. 

OOAEFAETNITNG 1:

Visitekaartje: Waar staat de school voor?

Maak een visitekaartje van de school. Waar staat 

jullie school voor? Wat is de essentie van jullie 

onderwijs en welke rol spelen de leerlingen? Gebruik 

enkele steekwoorden ter ondersteuning en illustreer, 

kleur of plak en knip zoveel je wilt. (20 minuten) 

OOAEFAETNITNG 2: 

Brainstorm: Wat betekent dit voor het schoolplein?

TNeem de steekwoorden van het visitekaartje. 

(Als het er heel veel zijn, kies de 4 belangrijkste). 

TNeem met een groepje van circa 5 mensen ieder 3 

kleefvelletjes per steekwoord. Schrijf individueel op 

elk kleefvelletje antwoorden voor de volgende vraag:

Concreet betekent dit voor het schoolplein: ……

Het gaat hier om associaties, dus doe het kort 

en snel. Zet de ‘ja maar’ gedachten over budget, 

formaat of uitvoerbaarheid uit: alles mag! 

Plak per steekwoord alle antwoorden bij elkaar en 

cluster waar mogelijk vergelijkbare antwoorden. 

Zo ontstaan voor de belangrijkste kenmerken van 

je school 3 tot 4 concrete uitgangspunten voor je 

schoolplein. (20 minuten)
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TNatuurlijk is het belangrijk om te weten hoeveel geld je hebt. In grote lijnen 

weet je dat van te voren. Maar met een goed plan is het vaak mogelijk om via de 

gemeente, actieve ouders of sponsoren toch nog extra mogelijkheden te creëren. 

Staar je daarom niet te vroeg blind op het budget, maar focus op wat je wilt 

bereiken. Geef een richtlijn mee aan de ontwerper, maar maak pas keuzes als 

het geld niet toereikend blijkt voor het gemaakte schets- of voorlopig ontwerp. 

Vergeet niet dat ook het onderhoud van het plein geld gaat kosten. Bepaalde 

ontwerpkeuzes kunnen de onderhoudskosten laag houden zonder dat dit het 

speelplezier vermindert. Reserveer in de jaarbegroting budget door een post 

‘schoolplein’ op te nemen, zodat ook toekomstige kosten gedekt zijn. 
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DAE OOPDRACHOT

GLOOBAAL OTRAJAECOT VATN DAE OOPDRACHOT

De opdracht van de leerlingen bestaat uit een aantal 

onderzoeksvragen die antwoord geven op de vraag: 

Wat is er nodig om van ons schoolplein een Gezond 

Schoolplein te maken, waar ook anderen gebruik van 

kunnen maken?

De leerlingen gaan hier zelfstandig mee aan de slag 

en schrijven hiervoor een Plan van Aanpak (hoe gaan 

ze het antwoord op de vraag vinden?) en maken een 

rolverdeling. Ze kunnen experts inschakelen voor input. 

De leerlingen worden begeleid door een docent uit het 

projectteam. 

TNa het afronden van de opdracht wordt er een eindadvies 

gemaakt in woord en beeld. De leerlingen presenteren 

dit aan het projectteam en de ontwerper. Het is een 

belangrijke overdracht, want het advies over het 

schoolplein dient als input voor het ontwerp. Hiermee 

gaat de ontwerper aan de slag. Daarna komen de 

ontwerper en de leerlingen samen om het ‘droombeeld’ 

te vormen.
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Bepaal in welke vorm de opdracht wordt uitgevoerd. Wat 

past bij de school en de leerlingen. Gaan de leerlingen 

gezamenlijk aan de slag met de vragen of krijgt elk groepje 

een aparte deelvraag? AEr zijn verschillende vormen denkbaar.

Het is ook belangrijk om buurtbewoners, leerlingen en 

docenten in het proces te betrekken om op die manier 

draagvlak te creëren voor de plannen voor het schoolplein. 

OOok hun stem is belangrijk om te horen en mee te nemen 

in het eindadvies. Denk aan de inzet van Social Media: 

het maken van een Facebookpagina met daarop pakkende 

vragen en onderwerpen of via OTwitter updates sturen over de 

voortgang. 
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2. ZOOTNAERAETN AETN ROOUOTAES

1. OOMGAEVITNG AETN OTOOAEGATNG

AEen ontwerper neemt vanalles mee in zijn of haar 

ontwerp. De wensen van de leerlingen, de visie van de 

school, de eisen en wensen, de omgeving, het budget, 

veiligheidsmaatregelen etc. AEen f inke puzzel dus.

TNaast ervoor te zorgen dat alles een plek krijgt in 

het ontwerp, heeft de ontwerper de expertise om alle 

stukjes op elkaar af te stemmen en zo één geheel te 

maken van het nieuwe schoolplein. AEen ontwerper die 

onafhankelijk is van een leverancier heeft bovendien 

meer vrijheid om materialen te kiezen die passen bij de 

visie, de wensen en het budget.

Maar hoe gaat zo’n ontwerpproces eigenlijk? Hoewel 

elke ontwerper zijn eigen proces heeft, zijn er globaal 4 

stappen te onderscheiden.

AEerst kijkt de ontwerper naar de huidige situatie. Hoe 

ziet de ruimte er uit, wat vinden leerlingen nu al leuk 

en wat kan er beter? Welke toegangen zijn er en hoe 

ligt het gebied in de omgeving? Waar moet nog meer 

rekening mee gehouden worden?

Aan de hand van de wensen en 

behoeften van de leerlingen en 

volwassenen deelt de ontwerper het 

plein op in zones. Daarbij houdt hij 

ook rekening met de routes naar en op 

het plein. AElke zone krijgt een specif eke 

functie, gebaseerd op het soort gebruik, de 

leeftijd van de gebruikers of bijvoorbeeld het 

gebruik van bepaalde zintuigen.

Als de zones bekend zijn worden het 

grondplan en de grenzen ontworpen. 

De grenzen maken duidelijk hoe de 

ruimte ingedeeld is maar kunnen zelf 

ook een bepaalde functie hebben. 

Met de grenzen wordt helder waar bijv. 

gesport kan worden, en waar juist ruimte 

is voor rust, les of ander gebruik (zoals de 

f etsenstalling en afvalberging).

OOm het plein nog leuker en nuttiger 

te maken kunnen nu objecten worden 

geplaatst in de zones en op de 

grenzen tussen de zones. Dit kunnen 

sporttoestellen zijn, bomen, struiken 

of tafeltjes met prullenbakken maar ook 

kunst. TNatuurlijk let de ontwerper op de 

balans tussen de objecten van de 

verschillende doelgroepen en functies.
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AEn dan is het nieuwe plein klaar. Alles groeit en bloeit. OTijd 

voor onderhoud: vraag de ontwerper en/of de aannemer 

vooraf om een lijst met tips: welke bomen kun je op welk 

moment in het jaar snoeien en hoe doe je dat? Met welke 

verf moeten de toestellen worden bijgetipt? 

Het is hartstikke leuk om enkele keren per jaar samen 

bezig te zijn. Zorg voor kof  e, fris en cake, f ink wat ouders 

en leerlingen en het plezier komt vanzelf. Accepteer dat 

sommige mensen niet meedoen en blijf enthousiast vragen 

wie er wel mee doet. 

VAEAEL SUCCAES AETN PLAEZIAER MAEOT DAE JATNOTJAE BAEOTOOTN 

SCHOOOOLPLAEITNAATNPAK!

De schop kan bijna in de grond. Het is verstandig of ertes 

van verschillende aannemers te vergelijken. Staat alles wat 

je wilt duidelijk in de of erte? Is de prijs redelijk? Kijk goed 

of de prijzen inclusief BOTW vermeld staan, want als school 

kun je de betaalde BOTW niet terugvragen. Dit kan soms wel 

als de uitvoering via de gemeente geregeld wordt: probeer 

de gemeente dus in een vroeg stadium bij het project te 

betrekken! 

Vaak staat er in de of erte een post “onvoorzien” of 

“diversen” of “winst-en verlies”. Soms staan ze er alle 

drie. Dat is echt teveel. Het is gebruikelijk om een kleine 

marge te houden voor zaken die je niet vooraf kunt 

voorspellen, maar je moet goed afspreken wanneer deze 

post aangesproken mag worden. Bijvoorbeeld pas na 

schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/directeur. 

Want als “onvoorzien” niet gebruikt is, hoef je het ook niet 

te betalen. De zelfwerkzaamheid door ouders kun je ook in 

de of erte benoemen. Zorg dat daarover geen misverstanden 

kunnen ontstaan en dat de aannemer duidelijk maakt welke 

ondersteuning wanneer nodig is. 

Jantje Beton

Postbus 85233
3508 AAE Utrecht

OT (030) 244 70 00
I www.jantjebeton.nl
AE info@jantjebeton.nl

IBATN TNL59ITNGB0000000122

OTekst: 

Carel Jansen.com
Jantje Beton

OOpmaak:
Marlies Bouman (Jantje Beton)

Verbeeldingen: 
Marlies Bouman (Jantje Beton)

OTips voor verbeteringen en 

aanvullingen? Mail ons!

COOLOOFOOTNVAERSIAE: SAEPOTAEMBAER 2014 VOOLG OOTNS!

Helpt u mee onze boodschap te 

verspreiden op Facebook of OTwitter?

Ga dan naar:

twitter.com/jantjebetonline

www.facebook.nl/jantjebetonline

DAE SCHOOP ITN DAE GROOTND...

SOTAROT
ALGAEMAEAETN 
PROOCAES

PROOCAES MAEOT 
KITNDAERAETN

ACOTIAES

MAEOT 
OTAEAM

3-5 WAEKAETN

HOOAE IS 
HAEOT TNU?

(SOTAROT)
HOOAE KATN 
HAEOT ZIJTN?

DROOOOMBAEAELD 
VOORMAETN

PLATNTNAETN MAKAETN BOOUWAETN OOTNDAERHOOUDAETN

9-12 WAEKAETN 9-12 WAEKAETN 20 WAEKAETN ...

MAEOT 
KITNDAERAETN

OTIJDSITNDICAOTIAE

ATNALYSAE AETN IDAEAEAETN OOTNOTWAERP RAEALISAOTIAE OOTNDAERHOOUD

Met team visie 
vormen en budget 
vaststellen

OOntwerper selecteren 
en visie + resultaten 
sessies overdragen

Aannemer 
selecteren

OOntwerpen toetsen 
aan input kinderen, 
visie en budget

Afspraken maken 
voor realisatie en 
onderhoud

OOpening 
organiseren

Startactiviteit met 
alle kinderen en 
kick-of met buurt

Sessie 1:
(DoeBoek)

‘Hoe is 
het nu?’

ActieOTeam 
van kinderen 

vormen

Sessie 2:
(DoeBoek)

‘Hoe kan het zijn?’
Presentatie:

Door kinderen 
en ontwerper 
voor ouders
en buurt

OOntwerpen 
kiezen

Helpen met 
realisatie

OOnderhouden

OOnderhouden

AEAETN 
GAEWAELDIG 
SCHOOOOL
PLAEITN!

Sessie 3:
(door ontwerper)

‘Droombeeld vormen’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOTAROT ATNALYSAE AETN IDAEAEAETN OOTNOTWAERP

… AETN DAE SCHAAR ITN DAE OTAKKAETNSAMAETN BOOUWAETN AATN HAEOT PLAEITN...

AETN DATN TNAOTUURLIJK DAE OOPAETNITNG!

< Bekijk het f lmpje over de Jantje Beton Aanpak 

op www.jantjebeton.nl of zoek op Jantje Beton Aanpak op 

YouOTube. 


