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Voorwoord
Het schoolplein is het visitekaartje van een
school: de eerste indruk voor leerlingen, ouders,
leerkrachten en bezoekers. Het schoolplein is
de plek waar leerlingen spelen, zich kunnen
ontspannen en niet te vergeten: een plek voor
buitenles. Er is een tijd geweest dat scholen
voornamelijk investeerden in zoveel mogelijk
vierkante meters aan ‘functionele ruimte’. Hele
pleinen werden volgelegd met stoeptegels.
Eenvoudig in onderhoud, en genoeg ruimte om
te spelen.
De laatste jaren is een tegengestelde trend te
zien. Onderzoeken tonen aan dat kinderen beter
ontwikkelen op een schoolplein waar meer groen
aanwezig is, op cognitief, motorisch en sociaalemotioneel vlak.1 Het avontuurlijke speelplein,
zoals voorkomend in de Scandinavische landen,
wordt steeds populairder. Hierbij ligt de focus
op de natuurlijke omgeving en natuurlijke
elementen. Op groene schoolpleinen zie je
bijvoorbeeld hoogteverschillen, planten en
bomen, gras, een waterloop en boomstammen.2
Hoe staat het in Zeeland met de schoolpleinen?
Zijn ze overwegend grijs of juist groen? Wat
doet het plein met leerlingen, en hoe ervaren
leerkrachten hun plein? Hogeschool Zeeland
deed in opdracht van IVN Natuureducatie
onderzoek naar de Zeeuwse situatie. Die
gegevens zetten we af tegen landelijke en
mondiale cijfers, te lezen in de literatuurstudie.
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Van natuurtekortstoornis naar een
groen schoolplein
In de natuur bewegen kinderen meer en intensiever
Kinderen (4-12 jaar) spelen steeds minder
buiten. Het aantal kinderen dat dagelijks
buiten speelt in Nederland is alleen al in de
afgelopen vijf jaar gedaald van 20 procent naar
14 procent.3 Mogelijke verklaringen hiervoor
zijn de verleiding van digitale technologie,4
het ontbreken van groene ruimtes en
overbezorgde ouders. Brits onderzoek toont
zelfs aan dat driekwart van de kinderen in het
Verenigd Koninkrijk minder buiten speelt dan
gevangenen.5 Doordat kinderen minder buiten
spelen, bewegen ze minder en hebben ze
minder contact met de natuur.6,7 Richard Louv,
oprichter van het Children & Nature Network,
stelt dat regelmatig contact met de natuur
belangrijk is voor de evenwichtige ontwikkeling
van kinderen.8 Een tekort aan natuur, door Louv
omschreven als ‘natuurtekortstoornis’, wordt
in verband gebracht met ADHD en andere
gedragsstoornissen. Waarschijnlijk niet geheel
toevallig dat het aantal kinderen met gedrags- en
concentratieproblemen toeneemt.9 Wanneer we
specifiek naar Nederlandse resultaten kijken, zien
we dat kinderen die opgroeien in buurten met
weinig groen tot zes keer zo vaak last hebben van
depressies en angststoornissen in vergelijking
met kinderen die opgroeien in relatief groene
buurten.10
Het speelgedrag van kinderen wordt sterk
beïnvloed door de fysieke omgeving.11 Wanneer
kinderen spelen in een groene omgeving bouwen
zij een band op met de natuur. Zij komen
hier in aanraking met minder te beïnvloeden
omstandigheden, zoals leven en dood van
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planten en insecten. Zo speelt de natuurlijke
omgeving een rol in het ontwikkelen van
empathisch vermogen, en leren kinderen over
het belang van de natuur.11,12 De natuur heeft
een positief effect op kinderen. Een natuurlijke
omgeving daagt kinderen uit om te bewegen,
op onderzoek uit te gaan en creatief te denken
en handelen.13 Mede door vraagstukken die de
natuur met zich meebrengt om oplossingen te
zoeken.14,15 Denk hierbij aan vragen als: “Hoe
kom ik aan de overkant van de sloot zonder
nat te worden?” en “Hoe zorg ik ervoor dat mijn
boomhut stevig genoeg is als het gaat stormen?”

Groen doet goed

Kinderen vertonen ander speelgedrag in een
groene omgeving: zij spelen gevarieerder,
veelzijdiger, dramatischer, fantasierijker en
exploratiever dan in een grijze omgeving.16
In de natuur bewegen kinderen meer en
intensiever.17,18 Dat is cruciaal voor de
ontwikkeling van motorische vaardigheden en
het zorgt voor een verbetering van de mentale en
fysieke gezondheid.19 Ook heeft meer beweging
een positief effect op de schoolprestaties,
met name op het gebied van rekenen en
wiskunde.7,20,21
De natuur verbetert het concentratievermogen
van kinderen.22,23,24 Zelfs kijken naar de natuur
of wonen in een groene omgeving heeft al
een positief effect op de concentratie.22,25
Door Kaplan & Kaplan (1989) wordt dit effect
omschreven als ‘zachte fascinatie’: het aanwezig
zijn in een natuurlijke omgeving zorgt voor het

automatiseren van aandacht.26 Met andere
woorden, je hoeft zelf geen inspanning te
leveren om de eigen aandacht te richten. Dit
zorgt voor rust, ontspanning en een verhoogd
concentratievermogen. Kinderen die regelmatig
in de natuur komen, kunnen beter omgaan
met stressvolle gebeurtenissen en ervaren
minder stress.27 Voor kinderen met ADHD is een
verbetering te zien in het concentratievermogen
na een verblijf in een groene omgeving.
Daarnaast zijn zij ADHD-gerelateerde symptomen
beter de baas. 28,29,30

De mate van groen op het schoolplein
draagt bij aan het concentratievermogen van
kinderen. Hoe groener het plein, hoe minder
aandachtsproblemen.37 Ook verbetert het
werkgeheugen en de oplettendheid als er meer
groen in de schoolomgeving is.38 Uiteindelijk leidt
dit tot betere schoolprestaties.39,40,41

Ook in Nederland zijn onderzoeken uitgevoerd
naar het effect van spelen in een groene
omgeving op kinderen. Zo geven Van den
Berg (2007) en Both (2005) aan dat spelen in
de natuur de ontwikkeling van motorische
vaardigheden versterkt. Na een langere periode
van spelen in de natuur hebben kinderen een
betere fysieke weerbaarheid, betere coördinatie,
beter evenwicht en zijn ze leniger. Daarnaast
is er een verbetering te zien in de psychische
weerbaarheid, het emotioneel welbevinden en
de zelfwaardering.23,24

Het groene schoolplein: een perfecte
oplossing?

Een groen schoolplein lijkt een ideale oplossing
om kinderen in contact te brengen met de
natuur. Scholen worden gezien als de plaats
om kinderen te stimuleren meer te bewegen en
gezond gedrag aan te leren.31,32 Daarbij wordt
een schoolplein intensief gebruikt door kinderen,
zowel tijdens als buiten schooltijd. Het behoort,
naast de tuin en het bos, tot de favoriete
speelplekken.3
Er zijn meerdere studies gedaan naar het effect
van een groen schoolplein op kinderen. Een van
de bekendste studies is die van Fjortoft (2004).33
Zij liet een groep kinderen (4-7 jaar) een jaar lang
dagelijks 1 tot 2 uur vrij spelen in een natuurrijke
omgeving. Na een jaar werden de motorische
vaardigheden getest. Niet alleen bij deze groep,
maar ook bij een groep die dagelijks 1 tot 2 uur
in een niet-natuurlijke omgeving speelde. Hieruit
bleek dat de ‘natuurgroep’ motorisch veel sterker
verbeterde dan de controlegroep. Andere studies
tonen aan dat op een groen schoolplein het
zitgedrag afneemt en het activiteitsniveau van
zowel jongens als meisjes toeneemt.18,34,35,36

Figuur 1: Werkgeheugen verbetert naarmate de
schoolomgeving groener is (Dadvand et al, 2015).38

Een aantal Nederlandse studies volgden de
transitie van een grijs naar een groen schoolplein
en onderzochten de impact.1,36,42,43,44,45 Maas et
al. (2013) ontdekten dat een groen schoolplein
positief bijdraagt aan het welbevinden,
concentratievermogen en beweeggedrag. Ook
wordt een groen schoolplein meer gewaardeerd
door leerlingen, ouders en leerkrachten.
Hierdoor daagt het plein uit om een educatieve
functie te vervullen en worden er meer lessen
verzorgd.42 In de studie van De Vries et al. (2013)
komen deze aspecten ook naar voren. Een
groen schoolplein zorgt ervoor dat er meer en
gevarieerder gespeeld en bewogen wordt en dat
het concentratievermogen verbetert. Ook hier
verbetert het welbevinden van de kinderen; zij
vinden school leuker, hebben meer vriendjes en
vriendinnetjes en worden minder gepest.1 Recent
onderzoek van De Vries et al. (2017) bevestigt
bovenstaande effecten. Doordat er minder ruzie
is en minder gepest wordt, verbetert het sociaal
klimaat. Dit is ook merkbaar in de klas.45

5

Functioneel
ontwerp groen
schoolplein

Groen schoolplein

Veelzijdige speel- en
beweegmogelijkheden

Motorische
ontwikkeling

Contact met de natuur

Cognitieve
ontwikkeling

Verbetering onderwijs
leerklimaat

Sociale
ontwikkeling

Figuur 2: De effecten van een groen schoolplein op de ontwikkeling van kinderen (Maas et al, 2013)42

Veel onderzoeksresultaten dus, zowel omtrent
groene schoolpleinen als over de effecten van
een natuurlijke omgeving op kinderen. Waar
nog weinig onderzoek naar is gedaan, is hoe
leerkrachten het plein ervaren. Ook de status van
de schoolpleinen in Zeeland is nog niet eerder
onderzocht. Deze onderwerpen komen in het
vervolg van deze studie aan bod.
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Zicht op Zeeuwse schoolpleinen
Hoe groener het plein, hoe meer er gebruik van wordt gemaakt –
zowel tijdens als buiten lestijd.
120 Zeeuwse basisscholen ontvingen een
enquête over de indeling en het gebruik
van het schoolplein. 75 respondenten
vulden de enquête in, variërend van
schooldirecteur tot stagiair, van leerkracht
tot onderwijsassistent.
Uit de resultaten blijkt dat de mate van groen
op het schoolplein bepalend is voor de functie
van het schoolplein en voor de lessen die
er worden gegeven. Hoe meer groen, hoe
veelzijdiger en vaker gebruik wordt gemaakt
van het plein, en hoe meer lessen op het
schoolplein worden verzorgd.

Figuur 3: 1. Groen op het schoolplein (N=75).

Aanwezigheid en functie van groen op
het schoolplein
Op 95% van de scholen zijn er natuurlijke
elementen op het schoolplein. Echter heeft
het groen slechts bij 39% een functie. Dat wil
zeggen, een rol in pauze- of lesmomenten
(figuur 3).

2. Groen met een functie (N=71).
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De mate van groen op het schoolplein

De respondenten hebben het eigen schoolplein beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 naar de mate
van groen op het schoolplein. Ruim driekwart van de scholen (79%) heeft een grijs tot grijsgroen (met
enkele groene elementen) schoolplein (figuur 4).
Grijs met enkele groene elementen rondom het schoolplein.
Grijs met enkele groene elementen op en
rondom het schoolplein.
Grijs met meerdere groene elementen op
en rondom het schoolplein.
Groene elementen zijn geïntegreerd in en
rondom het plein en hebben een functie.
Voornamelijk groene elementen met diverse
functies voor educatie en pauzemomenten.

Figuur 4: De mate van groen op het schoolplein (N=75).

Het aanbieden van les op het schoolplein
Meer dan de helft van de respondenten (56%)
verzorgt lessen op het schoolplein (figuur 5). De
vakken die het meest buiten gegeven worden zijn
gym, natuuronderwijs, rekenen en taal.

Kwantiteit van lessen op het schoolplein

Slechts enkele scholen (3%) geven dagelijks buiten
les, een kwart gaat eens in de twee weken naar
buiten en op ongeveer de helft (51%) van de scholen
wordt eens per maand een buitenles verzorgd
(figuur 6).
Er zijn scholen die concrete plannen hebben om een
transitie van een grijs naar een groen schoolplein
in gang te zetten (4%), een groter deel staat ervoor
open maar weet nog niet hoe (15%) of heeft nog
enige twijfel (64%). 17% van de scholen heeft
geen ambities tot vergroening ipv ziet af van de
vergroening en heeft geen plannen.

Figuur 6: Kwantiteit lessen op het schoolplein (N=42).
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Figuur 5: Educatie op het schoolplein (N=75).

De basisschoolleerkracht centraal
Meer natuur = minder stress?
Zeeland heeft bijna 200 basisscholen, waar
3.625 leerkrachten werken.46 Samen geven zij
meer dan 30.000 leerlingen les, en vormen
zo een spil in de Zeeuwse samenleving. Het
aantal leerkrachten loopt echter steeds meer
achteruit. Een landelijke trend, die helaas
ook Zeeland aandoet – zo blijkt uit figuur 9.
We koersen aan op een tekort aan bijna 140
leerkrachten in 2024.
Door een tekort aan personeel ontstaat een
hogere werkdruk. De huidige leerkrachten
krijgen extra taken toebedeeld, wat kan leiden
tot meer stress en uitval. En dat terwijl het
werken als leerkracht in het primair onderwijs
sowieso al een beroep is met een hoog risico
op stress. Een kwart van de leerkrachten
ervaart zijn/haar werkzaamheden als zeer of
zelfs extreem stressvol.48,49,50,51,52

Zeeland

Als we kijken naar de positieve effecten van
groene schoolpleinen (waaronder vermindering
van stress) op kinderen, roept dit de vraag op
wat het effect is op leerkrachten. Uit onderzoek
onder volwassenen blijkt immers eveneens dat
een kort bezoek aan een natuurrijke omgeving
mensen al een gezond en ontspannen gevoel
geeft.53 Het aantal studies gericht op het effect
van een groene omgeving op de algehele,
maar vooral mentale gezondheid, neemt flink
toe. Diverse onderzoeken tonen een verband
tussen een verminderd stressniveau en het
bezoek aan een groene omgeving. Ook de
eigen beleving van gezondheid is positiever na
een bezoek aan een groene omgeving.54,55,56
Uit onderzoek van DUO (2016) blijkt dat ruim
tweederde van de leerkrachten af en toe buiten
les geeft. De leerkrachten hebben behoefte
om vaker naar buiten te gaan, maar vaak is dit
praktisch niet mogelijk. Een van de
belemmeringen is het ontbreken
van een geschikt schoolplein of
het ontbreken van een ‘uitdagend
buitengebied’.57
Het verzorgen van een les in
de (groene) buitenruimte geeft
leerkrachten de kans om een
sterkere relatie op te bouwen
met leerlingen. Dit wordt mede
veroorzaakt door de sfeer en
dynamiek die de groene omgeving
met zich meebrengt. Een groene
omgeving inspireert en motiveert
leerlingen om te presteren,
waardoor leerkrachten een meer
coachende rol kunnen pakken.58

Figuur 9: Prognose onvervulde vraag leraren in Zeeland (in
fte) (Adriaens & Fontein, 2018).47
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Visie van de Zeeuwse basisschoolleerkracht
‘Het groene plein nodigt me uit om naar mijn werk te gaan.’
We gingen in gesprek met 28 leerkrachten van diverse Zeeuwse basisscholen. 15 leerkrachten
werken op een school met een grijs schoolplein, 10 hebben een grijsgroen schoolplein en 3 een
groen schoolplein. De interviews gaan in op de beleving van het schoolplein door de ogen van
een leerkracht. Hierbij staan vitaliteit en gezondheid centraal.

Beleving op het schoolplein

In de beleving en ervaring van een docent
op het Zeeuwse schoolplein valt een grote
overeenkomst op: alle leerkrachten willen
er bovenal voor zorgen dat kinderen gezond
blijven, veilig zijn en goed onderwijs krijgen om
optimaal te ontwikkelen. Vragen die gesteld zijn
over de beleving van de leerkracht zelf, werden
voornamelijk beantwoord door de ogen van
leerlingen.

“Ja.. Ik vind het… Het heeft een hele ontspannende werking op de kinderen. Ze kunnen even
lekker lopen, lekker spelen, er hoeft even niet zo
veel. Ze kunnen gewoon doen wat ze willen.”
Na door te vragen op hoe zij de momenten op
het schoolplein zélf ervaren, blijkt dat een groot
deel van de respondenten het erg fijn vindt om
buiten te zijn. Goed weer is wel belangrijk, bij
lage temperaturen, regen of sneeuw blijven zij
liever binnen. Voornamelijk het zonnetje, de
frisse lucht en de beweging op het schoolplein
worden als fijn ervaren. Opvallend is dat geen
van de respondenten een moment op het
schoolplein als ontspannen ervaart, zowel tijdens
als buiten lestijd.
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“Je moet echt heel goed opletten. Je kan niet
denken van: nu ga ik eens even lekker zitten…
Het is niet zo dat het een ontspannen moment
is.”
Lesgeven op het schoolplein, zowel groen
als grijs, wordt door een groot deel van de
respondenten als positief ervaren. Een van
de vaakst genoemde oorzaken is dat de
respondenten het fijn vinden om de kinderen
buiten bezig te zien in de buitenruimte. Zij zijn
van mening dat de kinderen gemotiveerder en
meer betrokken zijn dan wanneer zij binnen les
krijgen.

“Je leerlingen zijn 100% betrokken zeg maar,
iets wat je in de klas niet altijd voor elkaar
krijgt..”
De respondenten die lesgeven op een
groen plein geven aan dat het door de
onoverzichtelijkheid soms arbeidsintensiever
is om kinderen in de gaten te kunnen houden.
Een enkele respondent zag dit als een voordeel,
zij gaf aan dat dit haar motiveerde om meer te
bewegen. Respondenten met een groen plein zijn
opvallend trots op het schoolplein.

“Als je hier komt aanrijden, dan zie je al van
‘oh oh, dat oogt prettig!’. Dat heeft gelijk al een
positief effect op mij, het nodigt me zelfs uit om
naar mijn werk te gaan”

Invloed van het schoolplein op de
vitaliteit en gezondheid

De respondenten hebben een verdeelde
mening over de invloed van het schoolplein op
de vitaliteit en gezondheid van leerkrachten.
Opvallend is dat voornamelijk respondenten
met een grijs schoolplein aangeven dat het
schoolplein niet bijdraagt aan de vitaliteit
en gezondheid van leerkrachten. Een enkele
respondent geeft aan dat vergroening van het
schoolplein waarschijnlijk zou bijdragen aan haar
gezondheid.

“Nu draagt het niet zoveel bij aan mijn
gezondheid. Wanneer het een groen
schoolplein zou zijn, denk ik dat het veel
meer bijdraagt. Ik vind dat wanneer een
plein groener is, het zeker een positieve
bijdrage kan leveren aan het gevoel van rust
en ontspanning. En niet alleen voor mij als
leerkracht, maar ook voor de kinderen.”
Er zijn echter ook respondenten met een grijs
schoolplein die positieve effecten op hun eigen
vitaliteit en gezondheid zien. Hierbij doelen
zij vooral op meer beweging en frisse lucht.
Een respondent met een grijs schoolplein wil
graag vaker naar buiten, maar vindt dat er
onvoldoende opties zijn om buiten les te geven.
Respondenten met een groen schoolplein
zien over het algemeen wel een link tussen
de momenten die zij op het schoolplein
doorbrengen en de vitaliteit en gezondheid.

“Juist het ervaren van frisse lucht, het even in
beweging zijn en andere dingen zien. Dat geeft
ook wel een balans. Dus je werkzaamheden
kan je buiten ook wel anders ervaren dan dat je
dat in de klas doet.”

Visie op een groen schoolplein

Bijna alle respondenten met een grijs of
grijsgroen plein zouden graag een groen
schoolplein willen. Deze wens kan echter niet
altijd gerealiseerd worden. Dit heeft voornamelijk
te maken met de grote investering om het grijze
schoolplein te transformeren tot een groen
schoolplein. De behoefte aan moestuintjes, reliëf
in het speelgebied, wateractiviteiten en een
uitdagend, natuurlijk terrein waar ook les kan
worden gegeven is groot.

“Het mooiste zou zijn als een schoolplein niet
alleen een speelplein is, maar ook meer een
verlengstuk van je onderwijs in de school. Dan
zou je moeten gaan naar een schooltuin waar
je spelen, werken en leren integreert.”
De verwachting is dat naarmate het schoolplein
groener is, er meer gebruik zal worden gemaakt
door leerkrachten en leerlingen. Vanuit de
leerkrachten door meer buiten les te geven
en vanuit de leerlingen door meer buiten te
spelen. Wel hebben respondenten vragen over
onderhoud, indeling en veiligheid. Hier moet
voor de aanleg grondig over worden nagedacht.

“Ik kom een dag per week bij een school met
een groen schoolplein en die dag geeft mij
energie. Dat kost mij geen energie, dat geeft
mij energie! Dat komt omdat je in de groene
omgeving aanwezig bent en je de kinderen zo
leuk bezig ziet.“
Een enkele respondent geeft aan dat zij probeert
om elke pauze met het gehele docententeam
buiten in de natuur lunchen. Dit geeft hen veel
energie en ze hebben het gevoel dat ze hier
even bijtanken om vervolgens weer opgeladen
aan de slag te gaan. De respondenten met
een groen schoolplein zijn erg positief over
de frisse lucht, die ervoor zorgt dat het hoofd
wordt leeggemaakt en je balans krijgt in je
energieniveau. Hiernaast zijn zij van mening dat
een groen schoolplein uitdaagt om te bewegen
en deel te nemen aan actieve lessen, zoals gym
of bootcamp.
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Conclusie
Kansen voor ontwikkeling en vitaliteit
Steeds meer studies tonen een positief effect
van een natuurlijke schoolomgeving op de
ontwikkeling van kinderen. De groene omgeving
draagt vooral bij aan ontwikkeling op motorisch,
cognitief en sociaal vlak. Enkele studies tonen
zelfs aan dat de schoolprestaties van kinderen
verbeteren naarmate de omgeving groener
is. Het groene schoolplein is dus een enorme
kans voor kinderen. Er zijn maar weinig
Zeeuwse scholen waarbij het groen op het
schoolplein wordt benut tijdens lessen en/of
pauzemomenten. Hoe groener het plein, hoe
veelzijdiger en vaker het plein gebruikt wordt,
tijdens en buiten lestijd.
Een groot deel van de leerkrachten in het
basisonderwijs ervaart een hoge werkdruk.
Met het uitzicht op een toenemend tekort aan
leerkrachten is de kans groot dat de werkdruk
toeneemt. Een groen schoolplein lijkt kansen te
bieden om stress te reduceren. Het biedt meer
mogelijkheden om buiten lessen te organiseren,
waardoor docenten meer in contact zijn met de
natuur en meer bewegen. Zeeuwse leerkrachten
geven dan ook aan dat zij de lessen in de
buitenruimte als prettig ervaren en graag vaker
de buitenruimte willen opzoeken. Het verzorgen
van een les op een groen schoolplein geeft
hen veel energie en draagt hierdoor bij aan de
algehele vitaliteit.
Kort samengevat heeft een groen schoolplein
een positief effect op zowel kinderen als
leerkrachten. Het biedt kansen om de
ontwikkeling van kinderen te bevorderen en de
vitaliteit van leerkrachten te verbeteren.
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