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Een groen schoolplein: een goed idee!

Subsidie in cijfers

•

•
•

•
•
•
•
•

Spelen in een groene omgeving maakt kinderen
slimmer, geconcentreerder, creatiever en fitter
Elke dag kans op natuurbeleving en buitenles
Moestuinieren leidt tot eten van meer groente
en fruit
Beter sociaal klimaat, minder pesten
Plek voor vogels en insecten: versterkt de
biodiversiteit
Minder tegels, meer groen! Minder last van
hitte in de zomer en droge voeten bij heftige
buien

266

groene schoolpleinen
verspreid over Gelderland

•
•
•
•

69.712

266 scholen ontvingen subsidie, 243 PO en 23 VO
€4.5 miljoen toegekend, gemiddeld €17K per
school
Elke school realiseert ca €5.700-€32.500
cofinanciering  
Crowdfunding via groenvoorgelderland.nl: 9
scholen werven samen €27K
Ondanks corona 5-10 aanvragen per maand
Regeling bereikt basisscholen in alle Gelderse
regio’s. Ook met hogere schoolweging

78% maandelijks buitenles

leerlingen die kunnen leren 28% wekelijks buitenles
en spelen op een groener
6% vooral speel- & pauzeruimte
schoolplein
• ‘De subsidie van de provincie
is makkelijk aan te vragen’

• ‘Er lagen te veel tegels en er
was geen uitdaging om lekker te
spelen. Nu is het prachtig!

Meer natuur & meer waterberging
•
•
•

58% had voorheen nauwelijks groen
63% van de schoolpleinen >50% onverhard (geen stenen of
kunstgras)
12% van de scholen gaat voor zelfs >75% onverhard

Behoeften scholen t.a.v. buitenles
•
•
•
•

Voorbeeldlessen
Buitenlesmaterialen
Extra ondersteuning bij begeleiding en organisatie
Schoolbeleid

Aandachtspunten voor scholen
•
•
•
•

Speelerosie & onderhoud
Vandalisme
Betrokkenheid ouders, vrijwilligers lange termijn
Zand in school, vieze kleren

• ‘Sommige leerlingen vinden het
moeilijk om stil te zitten. Hen zie je tijdens
een buitenles juist opbloeien.`
• ‘We hebben helaas te maken
met vandalisme. Hoe gaan andere
scholen daar mee om?’

‘Je versterkt elkaar waar mogelijk.
Onze adviseurs wijzen scholen op de
subsidie. Zij zorgen er ook voor dat
veel voorstellen beter onderbouwd en
uitgewerkt bij de provincie ingediend
worden. Dat is winst in kwaliteit en
tijd en voorkomt struikelen later.’
Jong Leren Eten Gelderland

Spin-off
•
•
•
•
•
•
•
•

10 gemeenten en 2 waterschappen met eigen
stimuleringsregeling aansluitend op provincie.
‘Groene Handjes’ van Jong leren Eten Gelderland
verstrekten ca 70 gratis adviezen aan scholen
m.b.t ontwerp en moestuinieren.
Trainingen voor hoveniers en procesbegeleiders
door Stichting Springzaad.
Jaarlijks doen ca 280 Gelderse scholen mee aan
Nationale Buitenlesdag.
NME-centra Gelderland: in ontwikkeling lokale
aanpak begeleiding scholen bij implementatie
structureel buitenles.
Jaarlijkse ontwikkeling gratis Gelderse Natuurles
voor op het plein door IVN Natuureducatie.
IVN: in ontwikkeling nieuwe aanpak
werving, opleiding en binding educatievrijwilligers
voor basisscholen.
Kennisuitwisseling tussen provincies, rijksoverheid,
maatschappelijke organisaties, onderzoek bij
opstarten en doorontwikkelen 			
stimuleringsprogramma’s groene schoolpleinen.

Stimuleringsregelingen groene schoolpleinen in Nederland

Aanbevelingen

1. Maak ambities concreet

IVN droomt van alle schoolpleinen groen in één
schoolgeneratie. Eind 2021 zullen we een derde
hebben gerealiseerd en hebben we nog ca 6 jaar
nodig.
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De huidige regeling loopt tot en met 2021, waarbij
het subsidieplafond een aantal keren tussentijds is
verhoogd. Scholen maken zich zorgen om achter
het net te vissen. De angst ontstaat doordat men
een half jaar of langer bezig is met het maken van
plannen, het vinden van draagvlak, het ophalen van
wensen bij leerlingen, leerkrachten en buurt en het
vinden van cofinanciering. Dan pas kan men een
schetsontwerp laten maken en een aanvraag indienen
bij de provincie. Tijd nemen voor een zorgvuldig
proces komt de kwaliteit van het plein ten goede.
Heldere ambities van de provincie voor de komende
jaren biedt perspectief voor scholen die wel willen,
maar wachten op een logisch verandermoment.
Denk aan een renovatie van het schoolgebouw of
prioriteiten die nu ergens anders liggen, bijvoorbeeld
bij onderwijsachterstanden wegwerken door corona.
Houd vast aan de maximumbijdrage van €17.500 per
school. De meeste scholen weten goed aanvullende
financiering te vinden om hun plannen (deels)
te realiseren. Indien de keus wordt gemaakt om
een beperkt aantal scholen te ondersteunen is
het advies om te investeren in plannen met meer
maatschappelijke meerwaarde zoals:
•
•
•

Scholen in versteende wijken met laag aandeel
groen (Cobra Groeninzicht, kaarten buurtniveau
en schoolpleinen)
Scholen in wijken met hoog % overgewicht (RIVM,
gezondheid op wijkniveau)
Scholen met hoog risico op
onderwijsachterstanden (CBS, schoolweging)

In Overijssel vindt een pilot plaats waarbij vier
scholen met een hoge schoolweging één-op-één
begeleiding wordt geboden door het 		
programmateam. Zij kunnen minder beroep doen
op ouders voor financiële bijdragen, vrijwilligerswerk
of er zijn soms andere prioriteiten.

2. Stimuleer hogere kwaliteit van
groene schoolpleinen
In verschillende provincies waaronder Gelderland is
ervoor gekozen om geen procesbegeleiding te bieden
vanuit het provinciale projectteam. Enkele gemeenten
(vb. Harderwijk, Ede) geven dit lokaal wel vorm in
samenwerking met Groene Handjes van Jong Leren
Eten, Springzaad-consulenten en NME-centra.
Uit beeldmateriaal van enkele gerealiseerde pleinen,
vragen aan de helpdesk en bevindingen van lokale
experts, blijken wisselende resultaten in de kwaliteit
van de schoolpleinen. Niet elke hovenier heeft de
ervaring om geschikte speelnatuur aan te leggen
met teleurstelling over speelerosie en onderhoud tot
gevolg. We zien pleinen vol zand, boomsnippers en
toestellen, die wel minder tegels bevatten maar qua
biodiversiteit, natuureducatie en avontuurlijk spelen
kansen laten liggen. Om hogere kwaliteit te stimuleren
kan gedacht worden aan:
•

•

•

•

Aanscherpen criteria en definitie groen
schoolplein, bijvoorbeeld op basis van de
Kwaliteitstool Groene Schoolpleinen*. Bij het
aanscherpen van criteria moet er voor gewaakt
worden dat de regeling toegankelijk blijft
en dat de criteria in verhouding blijven tot de
subsidiebijdrage.
In de beginfase advies bieden door Groene
Handjes van Jong Leren Eten, Springzaad-		
consulenten en IVN Natuureducatie of advies
bieden als reactie op schetsontwerp voordat de
aanvraag in behandeling wordt genomen door de
provincie.
Verplichting om een ontwerper in te schakelen
met specialisme groene schoolpleinen en 		
speelnatuur. Of vrijwillig stimuleren dat gebruik
wordt gemaakt van gespecialiseerde ontwerpers
via bijvoorbeeld vouchers of een lijst met 		
bedrijven met gecheckte referenties en gevolgde
trainingen.
Doe onderzoek naar de huidige 266 schoolpleinen
die zijn vergroend/in ontwikkeling zijn. Slechts 46
scholen zijn hun verplichting nagekomen om
voor- en nafoto’s te delen via Sprekend 		
Gelderland. Zet studenten of stagiairs in om met
de kwaliteitstool van de VU/WUR de kwaliteit in
beeld te brengen, foto’s en ervaringen van de
scholen op te halen en advies te geven welke
zaken nog verbeterd kunnen worden.

*De Vrije Universiteit, Hogeschool Leiden, Wageningen Universiteit en Research en InHolland Rotterdam ontwikkelen deze Kwaliteitstool als
onderdeel van het programma De Groene Agenda 2020 – 2023 en wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Een
eerste testpilot is afgerond. Afstemming wordt gezocht met het Vignet groene schoolpleinen van Springzaad en de Terreinlabelsystematiek van
NLGreenlabel om te komen tot een breed gedragen product.

3. Versterk de samenwerking
•

•

Verbreed het projectteam van provincie Gelderland
en IVN Natuureducatie met een vertegenwoordiger
van Jong Leren Eten Gelderland en Springzaad
voor het afstemmen van prioriteiten, het efficiënter
organiseren van activiteiten (trainingen,
conferenties) en het werken aan kwaliteit. Samen
is er een groter netwerk en een groter bereik van
stakeholders.
Gemeenten: De groene schoolpleinen
subsidieregeling is ingestoken vanuit de 		
provinciale beleidsvelden Natuur & 			
Landschap (burgerbetrokkenheid, biodiversiteit)
en Klimaatadaptatie. De impact is veel breder
en raakt gemeentelijke beleidsvelden zoals 		
gezondheid (lokale preventieakkoorden), 		
onderwijs, biodiversiteitsplannen en leefbaarheid.
In slechts 10 van de 51 Gelderse gemeenten 		
is bekend waar scholen terecht kunnen voor 		
ondersteuning. Gemeenten zijn soms ook 		
zoekend hoe dit vorm te geven. Richt in navolging
van Overijssel een adviestraject in voor gemeenten
om een eigen integrale ondersteuningsaanpak op te

•
•

zetten. Zo worden lokale koppelkansen benut
en wordt geleerd van aanpakken elders. Scholen
worden beter ondersteund en de impact op al deze
beleidsterreinen wordt sterker.
NME-centra: Ondersteun de aanpak van de 		
Gelderse NME-centra om scholen te begeleiden bij
het implementeren van structurele buitenlessen.
Vrijwilligers: Bied laagdrempelige en kortdurende
deskundigheidsbevordering voor schoolgidsen,
moestuincoaches en (natuur)ouders. Meer 		
deskundige vrijwilligers kunnen inzetten ontlast de
school bij buitenles, moestuinieren en in het beheer
en onderhoud.

4. Blijf succesvolle middelen inzetten
Sprekend Gelderland (groeneschoolpleinen.gelderland.
nl) biedt volledige informatie met een stappenplan,
aansprekende video’s en subsidiemogelijkheden. Blijf
inzetten op communicatie en PR (o.a. nieuwsbrieven,
social media, mailings) zodat de website gebruikt
wordt door de doelgroep. Maak de helpdesk en het
aanvragen van ondersteuning prominenter. Webinars
en conferenties worden goed bezocht en gewaardeerd.

