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samenvatting

Jantje Beton liet de Onderzoekerij een inventarisatie doen naar de stand van zaken op schoolpleinen in 
Nederland. Hieronder de belangrijkste resultaten: 

 Buitenspelen is belangrijk voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.  
 Buitenspelen is een belangrijke vorm van bewegen en draagt hiermee bij aan het tegengaan van  
 overgewicht.  Wel zitten kinderen eenderde deel van hun pauzetijd stil op het schoolplein. Kinderen  
 bewegen meer op  scholen waar meer ruimte is en sport- en spelfaciliteiten zijn. 

 In de modelverordening van de VNG staan regels voor de ruimte op schoolpleinen: De omvang van het  
 plein is gebaseerd op het aantal leerlingen (3 m2 per kind) met een maximum van 600 m2 voor een  
 school van meer dan 200 leerlingen. De gemiddelde Nederlandse school heeft 225 leerlingen. Dit is  
 2,6 m2 schoolplein per kind. 

 Hoewel het voorzieningenniveau relatief hoog is, zijn veel kinderen ontevreden over hun schoolplein:  
 43 procent vindt zijn schoolplein saai en 60 procent wil meer ruimte voor sport en spel. Daarnaast wil  
 71 procent van de kinderen meehelpen met de inrichting en onderhoud van het schoolplein.

 Een derde van de Nederlandse schoolpleinen is na schooltijd niet toegankelijk. In het Zuiden van het  
 land is dit zelfs bijna de helft van de schoolpleinen. 

Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Het schoolplein kan daarin een 
belangrijke rol hebben. Daarom ontwikkelt ze samen met scholen, kinderen, buurtbewoners en gemeenten 
SchoolSpeelPleinen. 
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1. inleiDing

Jantje Beton ontvangt van veel scholen, ouders en gemeenten verzoeken om steun voor de verbetering van 
schoolpleinen. Dit was de reden om de stand van zaken van de schoolpleinen in Nederland op te nemen. 
Met deze inventarisatie, uitgevoerd door de Onderzoekerij, zochten we antwoord op een aantal vragen: 

 Waarom is buitenspelen op schoolpleinen belangrijk?

 Van wie zijn de schoolpleinen en hoeveel geld wordt erin geïnvesteerd?

 Hoeveel ruimte is er voor schoolpleinen?

 Hoe is de kwaliteit van schoolpleinen en welke rol hebben kinderen hierbij?

 Zijn schoolpleinen ook na school toegankelijk?

Er is weinig bekend over de stand van zaken van schoolpleinen. Kennis over aantallen vierkante meters, 
investeringen, financiering en budgetten, tijd die kinderen doorbrengen op schoolpleinen en betrokkenheid 
van kinderen bij de inrichting van hun schoolplein ontbreekt. Jantje Beton is geen onderzoeksinstituut en 
zou verdergaand onderzoek hiernaar toejuichen.
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2. inventarisatie schoolpleinen

2.1 Waarom is buitenspelen op schoolpleinen belangrijk?

Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat buitenspelen niet alleen leuk is, maar ook allerlei voordelen 
biedt aan kinderen. Zo is buitenspelen voor kinderen een belangrijke vorm van bewegen en heeft hiermee 
een preventieve werking op het ontstaan van overgewicht bij kinderen. Ook bevordert buitenspelen de ont-
wikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen1.
 
Hoe wordt er bewogen op het schoolplein?
Kinderen zijn een derde deel van de pauze motorisch niet actief (stilzitten of staan). Motorische activiteiten 
die de kinderen laten zien zijn vooral eenvoudige motorische vaardigheden (zoals wandelen en rennen)2. 
Uit onderzoek waarbij specifiek is gekeken naar het buitenspelen op schoolpleinen, blijkt dat kinderen 
meer bewegen op scholen waar ruimte is en sport en –spelfaciliteiten zijn3. Andere factoren die beweging 
op schoolpleinen stimuleren zijn het geven van een thematisch aanbod van spelideeën, introductie van 
een thema in les bewegingsonderwijs en het helpen en stimuleren door leerkrachten4. Een combinatie van 
factoren blijkt het meest effectief te zijn. 

Engelse studies5 6  78geven aan dat het aanbrengen van markeringen op schoolpleinen het beweeggedrag van 
kinderen positief beïnvloedt. Het kleurrijk beschilderen van schoolpleinen is een goedkope en snelle manier 
om de dagelijkse hoeveelheid beweging van schoolkinderen te vergroten. 
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2.2 Van wie zijn de schoolpleinen en hoeveel geld wordt er geïnvesteerd?

Het eigendom van schoolpleinen verschilt per school. Gemeenten en scholen verschillen hierin ook vaak 
van mening, zo blijkt uit een rapportage van de Gelderse Sport Federatie. In de meeste gevallen zijn, 
volgens gemeenten, schoolbesturen juridisch eigenaar en gemeenten economisch eigenaar van school-
pleinen9. Indien een schoolplein openbaar toegankelijk wordt gemaakt zullen gebruikers en gemeenten 
afspraken moeten maken over beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en financiering.
 
Schoolbesturen ontvangen een budget voor alle kosten (lumpsumfinanciering) grotendeels afhankelijk van 
het leerlingenbestand10. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolge-
bouwen alsmede buitenonderhoud. Hieronder vallen, voor wat betreft het schoolplein, het onderhouden 
van riolering en bestrating van het schoolplein11.Onbekend is hoeveel geld er jaarlijks in de buitenruimte van 
scholen geïnvesteerd wordt, hoeveel dit is ten opzichte van de investeringen in de 
binnenruimte en waarvoor dit geld wordt gebruikt. 

2.3 Hoeveel ruimte is er voor schoolpleinen?

In 2010 telde Nederland 6848 basisscholen12. Een basisschool heeft gemiddeld 225 leerlingen. Nagenoeg 
iedere basisschool heeft een schoolplein13. 

Wet- en regelgeving
Vroeger was er het Bouwbesluit WBO (Wet op het Basisonderwijs) die de grootte van een schoolplein voor-
schreef. Deze wet is in 1997 vervallen14. Nu is er de modelverordening onderwijshuisvesting van de VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die regels voorschrijft voor de grootte van het schoolplein15. Het 
verharde gedeelte moet tenminste een oppervlakte van 3m2 per leerling hebben, met een minimum van 300 
m2. Bij een school van meer dan 200 leerlingen kan worden volstaan met een oppervlakte van het verharde 
gedeelte van 600 m2 schoolplein 16. Bij een gemiddelde schoolgrootte van 225 leerlingen is dit dus 2,6 m2 
per kind. Er zijn geen regels voor het onverharde gedeelte van het schoolplein. 

Cijfers over het totaal oppervlakte schoolplein in Nederland ontbreken. 

2.4 Hoe is de kwaliteit van schoolpleinen en welke rol hebben kinderen hierbij?

Aanbod en inrichting van schoolpleinen
Meer dan de helft van de basisscholen (56 procent) heeft een relatief hoog niveau van voorzieningen op het 
schoolplein zo blijkt uit Tabel 1. De helft van de ondervraagde leerlingen vindt het aantal voorzieningen op 
het schoolplein om te bewegen echter te weinig. 
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Tabel 1: aanwezige sport- en spelvoorzieningen op het schoolplein van 126 basisscholen17

Permanent aanwezige sport en spelvoorzieningen Percentage

3-5 voorzieningen 56

Belijning 33

Basket 49

Doelpalen 40

Speeltoestellen 92

Tafeltennistafel 48

Zandbak 8

veld naast plein 6

Overig 3

geen voorzieningen 3

Meer dan de helft van de basisscholen (63 procent) is volledig omheind. Op 17 procent van de basisscholen 
vinden tijdens de pauze activiteiten plaats.

Wat vinden kinderen van hun schoolplein?
Kinderen spelen graag buiten schooltijd op het schoolplein, zo blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO en Jantje 
Beton18. Het schoolplein wordt van alle speelplekken in de buurt door kinderen als hoogste gewaardeerd. 
Toch wordt het schoolplein door 43 procent van de leerlingen saai gevonden. Oudere kinderen (9-12 jaar) 
vinden hun schoolplein vaker saai (52 procent vs. 32 procent) en te klein (51 procent vs. 37 procent) dan 
jongere kinderen (6-8 jaar). De helft van de oudere kinderen geeft dan ook aan dat zij vaker op het school-
plein zouden spelen als het schoolplein minder saai zou zijn (51 procent vs. 30 procent)19. Uit een scholie-
renonderzoek blijkt dat meer dan 60 procent van de kinderen het schoolplein zo zou willen inrichten dat er 
meer ruimte is voor sport en spel20. Als verbetering voor het schoolplein geeft ruim de helft van de kinderen 
aan een plek om te klimmen op hun schoolplein te willen. Driekwart van de kinderen geeft aan mee te willen 
helpen bij het onderhouden en verbeteren van het schoolplein21. Hoeveel kinderen daadwerkelijk worden 
betrokken bij de inrichting en onderhoud van hun schoolplein is onbekend.

Effect van groen op het schoolplein
Twee schoolpleinen van basisscholen in Rotterdam zijn verbouwd tot groen schoolplein. Uit onderzoek is 
gebleken dat er op het groene schoolplein gevarieerder wordt gespeeld22. Ook de belevingswaarde is verbe-
terd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40 procent zich blij, terwijl op het groene 
schoolplein maar liefst 87 procent van de leerlingen zich blij voelt. Daarnaast is de attractiewaarde gestegen. 
Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt.

Wat vinden ouders van schoolpleinen? 
Uit een ouderenquête blijkt 64 procent van de ouders tevreden of zeer tevreden over het schoolplein te 
zijn23. Van de ouders is 30 procent het eens met de stelling dat het schoolplein voldoende is beveiligd tegen 
indringers. Bijna tweederde van de ouders (63 procent) vindt dat er tijdens pauzes voldoende toezicht is. 

2.5 Zijn schoolpleinen ook na school toegankelijk?

Volgens onderzoek van Qrius in 2010 is 36 procent van de schoolpleinen na schooltijd niet toegankelijk, 
terwijl 56 procent van de kinderen dit wel zou willen. Opvallend is dat in de zuidelijke provincies (Limburg 
en Noord-Brabant) zelfs 49 procent van de kinderen na schooltijd voor een gesloten hek staat24.
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3. Wat Wil JantJe Beton?

Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt: kinderen moeten zelf kunnen 
bepalen waar ze spelen, hoe ze spelen en wanneer ze spelen. Schoolpleinen hebben daarin een belangrijke 
rol. Ze liggen meestal op een centrale plek in de buurt. Door van deze plekken avontuurlijke speelplekken 
te maken die na schooltijd ook toegankelijk zijn, is een wereld aan speelruimte te winnen. Vooral als ook 
creatief met de beschikbare ruimte wordt omgegaan (bijvoorbeeld groenvoorzieningen bij schoolpleinen 
trekken zodat er groene en avontuurlijke speelplekken ontstaan). De betrokkenheid van scholen, kinderen, 
buurtbewoners en gemeente bij deze SchoolSpeelPleinen is van groot belang voor de speelbeleving van 
kinderen en acceptatie in de buurt. 

Jantje Beton heeft de afgelopen twee jaar op veel plekken in Nederland op deze manier kleine en grote 
veranderingen rondom schoolpleinen gerealiseerd met betrokkenen. Met deze voorbeelden hopen we 
bovendien andere gemeenten en scholen te inspireren.  Scholen die hun plein niet open kunnen stellen 
kunnen wel mee doen aan de Jantje Beton Loterij, zodat het ook voor kinderen tijdens schooltijd aantrek-
kelijker wordt om buiten te spelen. 
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