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GEKE VERSPRILLE

/Ŷ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ŚĞď�ŝŬ�ĚĞ�ŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďŽƵǁĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�
groepsklimaat binnen het Primair Onderwijs mogen ervaren. Dit 
kan door aandacht te besteden aan groepsvormingsprocessen, 
ŝŶǌĞƩĞŶ� ǀĂŶ� ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͕� ŝŶǌĞƩĞŶ� ǀĂŶ� ůĞĞƌůŝŶŐ�
bemiddeling en leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid geven. 

Ik ben er zo enthousiast over geworden dat ik heb besloten deze 
ervaring ook voor anderen, werkzaam in het basisonderwijs of 
speciaal basisonderwijs, binnen handbereik te brengen. 

�ŝƚ�ŚĞď�ŝŬ�ŐĞĚĂĂŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ƐƚƵŬ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽƉ�ƉĂƉŝĞƌ�
ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ŝŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ�ŵĞƚ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ĚŝĞ�ŶŽĚŝŐ�ǌŝũŶ�Žŵ�
ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ƐƚĂƌƚĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ďŽƵǁĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ŐƌŽĞƉƐŬůŝŵĂĂƚ͘�

In aanvulling op de handleiding groepsdynamica is onder de naam 
Sociaal Centraal in samenwerking met Bekius schoolmaterialen 
een box met aanvullende spelmaterialen samengesteld. Daarnaast 
zijn in de serie De Groep Centraal diverse andere handleidingen 
verschenen, waaronder deze pleinreader. 

De uitgaven zijn te bestellen bij Goed-Gezien.nl. 
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�ůƐ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŝĐŚ�ŐŽĞĚ�ǀŽĞůĞŶ�ĞŶ�ůĞŬŬĞƌ�ŝŶ�ŚƵŶ�ǀĞů�ǌŝƩĞŶ�
ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ� ǌĞ� ďĞƚĞƌ� ĚĂŶ�ǁĂŶŶĞĞƌ� Ěŝƚ� ŶŝĞƚ� ŚĞƚ� ŐĞǀĂů� ŝƐ͘�
Voor sommige leerlingen is het een probleem om zich veilig 
en geaccepteerd te voelen in de groep en/of op school. 

�ŽŽƌ�ďĞǁƵƐƚ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐ�ƐƉĞĞůͲ�ĞŶ�ůĞĞƌŬůŝŵĂĂƚ�
zorg je er voor dat leerlingen zich veilig(er) voelen. Dit 
betekent niet alleen aandacht voor groepsvorming, maar 
ook aandacht voor het sociale klimaat op het plein en waar 
ŶŽĚŝŐ�ŽĨ�ŐĞǁĞŶƐƚ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ŽƉ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐƚƌĂŝŶŝŶŐ͘�

�ŽŽƌ� ŚĞƚ� ŝŶǌĞƩĞŶ� ǀĂŶ� ƐŽĐŝĂůĞ� ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐƚƌĂŝŶŝŶŐ� ŽƉ�
groepsniveau en door het vergroten van de sociale 
vaardigheden van individuele leerlingen kan het 
ŐƌŽĞƉƐƉƌŽĐĞƐ� ƉŽƐŝƟĞĨ� ďĞŢŶǀůŽĞĚ� ǁŽƌĚĞŶ� ĞŶ� ĚĞ� ƐĨĞĞƌ� ŽƉ�
ƐĐŚŽŽů� ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘� /Ŷ� ĞĞŶ� ƉŽƐŝƟĞǀĞ� ŐƌŽĞƉ� ŝƐ� ŚĞƚ� ƉƌĞƫŐ�
werken voor zowel leerlingen als leerkrachten.

De laatste jaren zijn er veel SoVa methoden op de markt 
gebracht, elk met eigen accenten en sterke punten. 
De Groep Centraal kan gezien worden als waardevolle 
aanvulling op de al bestaande methoden.

De Groep Centraal gaat uit van de verschillende fasen in 
ŚĞƚ� ŐƌŽĞƉƐǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐ� ǌŽĂůƐ� sĂŶ� �ŶŐĞůĞŶ� ;ϮϬϬϳͿ� ǌĞ�
ŚĞĞŌ�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͖�ĨŽƌŵŝŶŐ͕�ƐƚŽƌŵŝŶŐ͕�ŶŽƌŵŝŶŐ͕�ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͕�
adjourning. Voor elk van de fasen wordt beschreven welke 
ƐŽŽƌƚ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ďŝũ�ǌŽƵĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ĚƌĂŐĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŽƌŵŝŶŐ�
ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ŐƌŽĞƉ͘�
�ĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ŚĂŶĚĞůĞŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ͕�ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�
waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid 
van leerlingen en het vergroten van het zelfvertrouwen 
waardoor leerlingen zich veilig(er) voelen.

Door aandacht te besteden aan groepsprocessen en 
leerlingen medeverantwoordelijkheid te geven kan er een 
ŝŵƉƵůƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ĐƌĞģƌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�
sfeer. 
/Ŷ�ĚĞǌĞ� ƌĞĂĚĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐ�ŬůŝŵĂĂƚ�
op het plein uitgewerkt. Hierbij is aandacht voor zowel de 
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĂůƐ�ĚĞ�;ƐŽĐŝĂůĞͿ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ƌŽŶĚ�ŚĞƚ�
spelen en leren op het plein. 

DŽĐŚƚ�ũĞ�ŽŽŬ�ǁŝůůĞŶ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ŽƉ�ůĞĞƌůŝŶŐďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�
ƉůĞŝŶ�ďĞƐƚĞů�ĚĂŶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂŝŶĞƌƐŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ�ƉĞĞƌŵĞĚŝĂƟŽŶ͘�
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�ŝŶŶĞŶ��Ğ�'ƌŽĞƉ��ĞŶƚƌĂĂů�ǁŽƌĚƚ�ŐĞǁĞƌŬƚ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ďĞǀŽƌĚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚ�ŬůŝŵĂĂƚ�ĚŽŽƌ�ĂĂŶĚĂĐŚƚ� ƚĞ�
ďĞƐƚĞĚĞŶ�ĂĂŶ�ŐƌŽĞƉƐĚǇŶĂŵŝĐĂ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕�ŚĞƚ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͕�ůĞĞƌůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ�
ĞŶ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐ�ŬůŝŵĂĂƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͘�

De Groep Centraal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

ϭͿ�Kŵ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ƚĞ�ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ǌŝĐŚ�ƉƌĞƫŐ�ǀŽĞůƚ�ŐĞůĚĞŶ�ĞŶŬĞůĞ�ďĂƐŝƐĂĨƐƉƌĂŬĞŶ͕�ĚŝĞ�ŐĞůĚĞŶ�ŽǀĞƌĂů�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ͘
Dat wil zeggen dat de afspraken gelden zowel binnen in het gebouw als ook buiten op het plein. Er is eigenlijk maar één 
regel, waar steeds op terug gevallen kan worden.

' Het is hier fijn voor jou, voor mij, voor ons samen!'

ϮͿ��ĂƐŝƐ� ǀĂŶ�ŚĂŶĚĞůĞŶ� ŝƐ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ͕�ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ĚŝĞ�ǀĂŶ� ǌŽǁĞů� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĂůƐ� ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ŐĞǀƌĂĂŐĚ�
ǁŽƌĚƚ�ĞŶ�ĚŝĞ�ŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�ŚƵŝƐƐƟũů͘��ĞǌĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͗

• Aardig doen: Je bent aardig tegen anderen. 
• 'ƌĞŶǌĞŶ�ĂĂŶŐĞǀĞŶ͗��ůƐ� ũĞ�ďŽŽƐ�ǁŽƌĚƚ�ŽĨ� ŝĞƚƐ�ŶŝĞƚ� ůĞƵŬ�ǀŝŶĚƚ͕�ǌĞŐ�ũĞ�Ğƌ� ŝĞƚƐ�ǀĂŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐĞ�ŵĂŶŝĞƌ͘ �:Ğ�ŐĞĞŌ�ĞĞŶ� 

ƐŝŐŶĂĂů� ĂĨ͕� ǌŽĚĂƚ� ĚĞ� ĂŶĚĞƌ� ŽƉ� ƟũĚ� ŬĂŶ� ƐƚŽƉƉĞŶ͘� :Ğ� ŐĞďƌƵŝŬƚ� ŚŝĞƌǀŽŽƌ� ĞĞŶ� ͚/<͛ͲďŽŽĚƐĐŚĂƉ͘� ͚/<͛ͲďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶ�
ŐĞǀĞŶ� ĂĂŶ� ĚĂƚ� ũĞ� ǌĞůĨ� ĚĞŐĞŶĞ� ďĞŶƚ� ĚŝĞ� ůĂƐƚ� ŚĞĞŌ� ǀĂŶ� ďĞƉĂĂůĚ� ŐĞĚƌĂŐ� ǌŽŶĚĞƌ� ĚĞ� ĂŶĚĞƌĞ� ƉĞƌƐŽŽŶ� ĂůƐ� 
slecht of dom te bestempelen. Op deze manier laat je de ander als persoon in zijn waarde. 

• hŝƚƉƌĂƚĞŶ͕�ůƵŝƐƚĞƌĞŶ͗��ŽŶŇŝĐƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞƉƌĂĂƚ͘�,ŝĞƌǀŽŽƌ�ǁŽƌĚƚ�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ŽƉ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ�ŝŶŐĞǌĞƚ͘�
• DĞĞĚĞŶŬĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͗�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂůůĞƌůĞŝ�ǌĂŬĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŽƌĚĞ�ŬŽŵĞŶ͘�KƉ�ĚĞǌĞ� 

manier kunnen leerlingen in samenspraak met de leerkracht bepalen hoe ze met elkaar om willen gaan. 

3) Doelstelling is het gevoel van veiligheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen vergroten. Hier wordt op de volgende 
manier aan gewerkt:

ͻ� >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ďĞǁƵƐƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ŚƵŶ�ĞŝŐĞŶ�ŐĞĚƌĂŐ͖�
ͻ� >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚĂŶĚǀĂƩĞŶ�ĂĂŶƌĞŝŬĞŶ�ŚŽĞ�ǌŝũ�ŬƵŶŶĞŶ�ŚĂŶĚĞůĞŶ�ŝŶ�ďĞƉĂĂůĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞƐ͖�
ͻ� >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ƚƌĂŝŶĞŶ�ǌŝĐŚ�ĚĞǌĞ�ŚĂŶĚǀĂƩĞŶ�ĞŝŐĞŶ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͖�
ͻ� >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŵĞĞ�ůĂƚĞŶ�ĚĞŶŬĞŶ�ĂĂŶ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ͖�
ͻ� >ĞĞƌŬƌĂĐŚƚ�ŐĂĂƚ�ŐĞĚŝīĞƌĞŶƟĞĞƌĚ�Žŵ�ŵĞƚ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͕�ƌĞŐĞůƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞƉĞƌŬƚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝŵƵŵ͖�
ͻ� >ĞĞƌŬƌĂĐŚƚ�ůĂĂƚ�ƐŽĐŝĂĂů�ǁĞŶƐĞůŝũŬ�ŐĞĚƌĂŐ�ͬ�ǀŽŽƌďĞĞůĚŐĞĚƌĂŐ�ǌŝĞŶ͖�
ͻ� >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ďĞůŽŶĞŶ�ďŝũ�ƐŽĐŝĂĂů�ǁĞŶƐĞůŝũŬ�ŐĞĚƌĂŐ�ĞŶ�Ěŝƚ�ŐĞĚƌĂŐ�ƵŝƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͖�
• Leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid geven. 

Bij het werken met De Groep Centraal wordt aan het begin van het schooljaar veel aandacht besteed aan het 
ŐƌŽĞƉƐǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ϱ�ƚŽƚ�ϳ�ǁĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ�ŬĂŶ�ŚŝĞƌ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŽƉ�ƵŝƚŐĞŽĞĨĞŶĚ�
worden.    
Naast de aandacht voor het groepsvormingsproces worden sociale vaardigheden aangeleerd en wordt een basishouding 
ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ�ĚŝĞ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ǌŽƌŐƚ�ĚĂƚ�Ğƌ�ƉƌĞƫŐ�ŐĞƐƉĞĞůĚ͕�ŐĞůĞĞƌĚ�ĞŶ�ŐĞǁĞƌŬƚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘��ĞǌĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ŝƐ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚ�
ĞŶ�Ğƌ�ŽƉ�ŐĞďĂƐĞĞƌĚ�ĚĂƚ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ďĞŶĂĚĞƌƚ͘��Ğ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ŵŽĞƚ�ĂůƐ�ĞĞŶ�ƌŽĚĞ�ĚƌĂĂĚ�ŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ�ǌŝũŶ�ĚŽŽƌ�
ĚĞ�ŚĞůĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘

Het beoogde resultaat van het werken volgens de uitgangspunten van De Groep Centraal:
• Leerlingen zijn en voelen zich verantwoordelijk
ͻ� DŝŶĚĞƌ�ĐŽŶŇŝĐƚĞŶ
ͻ� DĞĞƌ�ƐƉĞů
ͻ� DĞĞƌ�ƌƵƐƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů

KƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ�ŵŽĞƚĞŶ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĞŶ�ǁĞƚĞŶ�ǁĂĂƌ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů�ĂĂŶ�ŐĞǁĞƌŬƚ�ǁŽƌĚƚ͊͊�'ĞĞĨ�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�
mee zodat ouders weten welke onderwerpen en leerpunten behandeld worden en op welke manier men op school met 
elkaar om wil gaan. Dit biedt de ouders de mogelijkheid hierbij aan te sluiten... Dit kan d.m.v. een 'Ouderbrief'. 
 

Uitgangspunten De Groep Centraal
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HET PLEIN

De eerste plaats waar leerlingen terecht komen als ze naar school gaan is het plein. Net zoals binnen in het gebouw, is 
ŚĞƚ�ŽŽŬ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ�ĚĂƚ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ďƵŝƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�Žŵ�ŐĂĂŶ͘��ŝƚ�ŐĞůĚƚ�ǌŽǁĞů�ǀŽŽƌ�
ƐĐŚŽŽůƟũĚ�ĂůƐ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞƐ�ĞŶ�ŶĂ�ƐĐŚŽŽůƟũĚ͘��ŝũ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬĞŶ�ŵĞƚ��Ğ�'ƌŽĞƉ��ĞŶƚƌĂĂů�ƐƚĂĂƚ�ďƵŝƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͕�ŶĞƚ�ĂůƐ�
ďŝŶŶĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů͕�ĠĠŶ�ƌĞŐĞů�ĐĞŶƚƌĂĂů͗�Ζ�,Ğƚ�ŝƐ�ŚŝĞƌ�ĮũŶ�ǀŽŽƌ�ũŽƵ͕�ǀŽŽƌ�ŵŝũ͕�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ƐĂŵĞŶ͊Ζ

Schoolplein: Speelplein en ontwikkelplein

,Ğƚ� ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ� ŝƐ� ĞĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ� ĨĂǀŽƌŝĞƚĞ� ƉůĞŬŬĞŶ� ǀĂŶ� ŬŝŶĚĞƌĞŶ� Žŵ� ƚĞ� ƐƉĞůĞŶ� ĞŶ� ďĞǁĞŐĞŶ͘� ;<s>K� Ğ͘Ă͘� ϮϬϮϭͿ� �ĞŶ� ŐŽĞĚ�
ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŐĞĞŌ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ƌƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ǌĞ�ŚƵŶ�ǀĞƌďĞĞůĚŝŶŐ͕�ĨĂŶƚĂƐŝĞ�ĞŶ�ĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ�ƚĞŶ�
ǀŽůůĞ� ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘� ^ƉĞůĞŶ� ŚĞĞŌ�ŽŽŬ� ŝŵƉĂĐƚ� ŽƉ� ĚĞ� ƐŽĐŝĂĂůͲ� ͲĞŵŽƟŽŶĞůĞ� ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͗� ĂůƐ� ŬŝŶĚĞƌĞŶ� ƐĂŵĞŶ� ƐƉĞůĞŶ͕�ŵŽĞƚĞŶ�
ǌĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ͕� ƌĞŐĞůƐ�ĞŶ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞůƉƚ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�Žŵ�ƚĞ� ůĞƌĞŶ�ŽǀĞƌ�ŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůĞŶ͕�
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕�ůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉ͕�ǀŽůŐǌĂĂŵŚĞŝĚ͕�ĂůƚƌƵŝƐŵĞ͕�ĚĞůĞŶ�ĞŶ�ŽŵŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŶŽƌŵĞŶ͘
Een goed ingericht schoolplein kan voor meer worden gebruikt dan alleen spelen. 

Een goed plein voldoet, naast de actuele regelgeving op dit gebied, aan een aantal voorwaarden. Zo moet de ruimte 
ƵŝƚĚĂŐĞŶĚ� ŵĂĂƌ� ƚŽĐŚ� ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ� ǌŝũŶ͘� �ƌ� ŵŽĞƚ� ƌƵŝŵƚĞ� ǌŝũŶ� ǀŽŽƌ� ƌĞŶŶĞŶ͕� ŵĂĂƌ� ŽŽŬ� ǀŽŽƌ� ƌƵƐƟŐ� ŬůĞƚƐĞŶ� ǌŽŶĚĞƌ�
ŐĞƐƚŽŽƌĚ� ƚĞ� ǁŽƌĚĞŶ� ĚŽŽƌ� ƟŬŬĞƌƚũĞ� ƐƉĞůĞŶĚĞ� ŵĞĚĞ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘� �ƌ� ŵŽĞƚĞŶ� ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ� ǌŝũŶ� ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�
van de belangstelling en van het ontwikkelniveau van de leerlingen. Het plein moet een ontdekplek zijn waar leerlingen 
uiteenlopende ervaringen kunnen opdoen. Door afwisseling in vormgeving, aanleg en materiaalgebruik kan een interessant 
en levendig plein gecreëerd worden. 
Uiteraard moet het plein afgestemd worden op de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan verschillen tussen een 
kleuterplein en een plein voor de midden- en bovenbouw, maar ook aan het verschil tussen een plein voor een mytylschool 
ĞŶ�ĞĞŶ�ƌĞŐƵůŝĞƌĞ�ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͘��ŽǀĞŶĂů�ŵŽĞƚ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĞĞŶ�ǀĞŝůŝŐĞ�ƉůĂĂƚƐ�ǌŝũŶ͕�ǁĂĂƌ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŝĐŚ�ƉƌĞƫŐ�ǀŽĞůĞŶ͘��

�Ğ�ƚĞƌŵ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŐĞĞŌ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ƉůĞŝŶ�ďŝũ�ĞĞŶ�ƐĐŚŽŽů�ŚŽŽƌƚ͘��ŝƚ�ŝƐ�ƐůĞĐŚƚƐ�ĞĞŶ�ƉůĂĂƚƐďĞƉĂůŝŶŐ͘�/Ŭ�ƐƉƌĞĞŬ�ůŝĞǀĞƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐƉĞĞůͲ�
en ontwikkelplein. Dit impliceert dat het plein een ruimte is waar gespeeld kan worden en waar ontwikkelingsmogelijkheden 
geboden worden. Idealiter liggen de ontwikkelingsmogelijkheden op verschillende gebieden.
;^ƉĞĞůďƌĞŝŶ͕�ϮϬϭϬͿ�

• �ĞŶ�ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚ�ƉůĞŝŶ�ŶŽĚŝŐƚ�Ƶŝƚ�ƚŽƚ�ĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ƉƌŝŬŬĞůƚ�ĚĞ�ĨĂŶƚĂƐŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘��ƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŚĞŝĚ�ĂĂŶ��
toestellen, materialen en kleuren.

• ,Ğƚ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬ�ŝŶǌŝĐŚƚ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŬůŝŵŵĞŶ�ĞŶ�ŬůĂƵƚĞƌĞŶ�ŽĨ�ĚŽŽƌ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ƐƉĞůĂĂŶďŽĚ͘
• Het plein nodigt uit tot samenspelen zodat sociale vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. 
• �ƌ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ďĞƌŽĞƉ�ŐĞĚĂĂŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŐƌŽǀĞ�ĞŶ�ĮũŶĞ�ŵŽƚŽƌŝĞŬ͕�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞĚĂĂŐĚ�ƚŽƚ�ĂĐƟĞĨ�ƐƉĞů͘�
• ,Ğƚ�ƉůĞŝŶ�ďŝĞĚƚ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ǌŽǁĞů�ũŽŶŐĞŶƐ�ĂůƐ�ŵĞŝƐũĞƐ͕�ďŝĞĚƚ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ�ŝƐ�Ğƌ�ŽŽŐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐĞǀŽĞů�

van veiligheid. Naast het feit dat er rekening gehouden wordt met jongens- en meisjesspel wordt er ook rekening 
ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŵŽĞŝůŝũŬĞƌ�ŽǀĞƌǌŝĞŶ͘�sŽŽƌ�ŚĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŚĂŶĚŝŐ�ĂůƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ƌƵƐƚƉůĞŬ�ŝƐ�
en als er verschillende plekken gecreëerd worden van waaraf ze kunnen kijken naar andere kinderen. Ze krijgen dan de 
gelegenheid het spel te observeren alvorens ze besluiten om al dan niet mee te gaan doen.

sŽŽƌĚĂƚ� Ğƌ� ďĞŐŽŶŶĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ� ;ŚĞƌͿŽŶƚǁĞƌƉ� ǀĂŶ�ŚĞƚ� ƉůĞŝŶ� ŝƐ� ŚĞƚ� ďĞůĂŶŐƌŝũŬ� Žŵ� ƐƟů� ƚĞ� ƐƚĂĂŶ�ďŝũ� ĚĞ� ǀŝƐŝĞ� ŽƉ�ŚĞƚ�
schoolplein. Is het een plein om louter even de energie kwijt te raken? Is het een ontwikkelplek en wil je er ook buitenlessen 
geven? Is het een beweegplein waar ook gesport moet kunnen worden? Wil je een groen plein? 

DĂĂƌ�ŽŽŬ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀƌĂŐĞŶ�ǌŝũŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚ͗�tŝĞ�ŐĂĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĂůůĞŵĂĂů�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͍�tŝĞ�ŚĞĞŌ�Ğƌ�ďĞůĂŶŐĞŶ�ďŝũ�ĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͍��ĞŶŬ�ŚŝĞƌ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƚĞĂŵ�ǀĂŶ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ�ŐŽĞĚ�ŽǀĞƌ�ŶĂ͘��ĞƚƌĞŬ�ŚŝĞƌ�ŽŽŬ�ǌĞŬĞƌ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ďŝũ͘�

<ĞƵǌĞƐ�ǀŽŽƌ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ĞŶ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
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�ĞŶ�ŐŽĞĚ�ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ�ƉůĞŝŶ�ďŝĞĚƚ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�Žŵ�ůĞƌĞŶ͕�ďĞǁĞŐĞŶ͕�ƐƉŽƌƚĞŶ�ĞŶ�ƐƉĞůĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĞŶ�ŶĂ�ƐĐŚŽŽůƟũĚ�ƚĞ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘�
�Ğ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ĨƵŶĐƟĞƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ĞůŬĂĂƌ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͕�ĂůƐ�ǌŝũ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ǀĞƌďŽŶĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĞŶ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�
ĂůůĞŵĂĂů�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ŐĞǌŽŶĚĞ͕�ĂĐƟĞǀĞ͕�ƐŽĐŝĂůĞ�ĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ůĞĞĨƐƟũů͘͘

'Het plein levert vaak de eerste indruk die nieuwe 
ouders en kinderen krijgen van een school!'

Een schoolplein ontwerpen en inrichten kun je niet alleen. Hier heb je input voor nodig van alle mogelijke betrokkenen. 
^ƚĞů�ĚĂĂƌŽŵ�ĞĞŶ�;ďƌĞĞĚͿ�ƉƌŽũĞĐƩĞĂŵ�ƐĂŵĞŶ�ĞŶ�ďĞŬŝũŬ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƩĞĂŵ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ�ĞŶ�ĚĞ�ŐĞǁĞŶƐƚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�
schoolplein. Samen met het team wordt gekeken naar de visie van de school en hoe deze vertaald kan worden naar het 
schoolplein. Betrek de leerlingen en vraag hen naar hun dromen en wensen zonder vooraf kaders mee te geven. Er zullen 
ǀĂƐƚ�ŚĞůĞ�ǁŝůĚĞ�ŝĚĞĞģŶ�ŬŽŵĞŶ�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌ�ďůŝũŬĞŶ�ƚĞ�ǌŝũŶ͕�ŵĂĂƌ�ĚĞŶŬ�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ǀŽŽƌĂů�ŝŶ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘�

KǀĞƌůĞŐ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǁĂĂƌŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ŐĂĂƚ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ĚŽŽƌ�ǁŝĞ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ŐĂĂƚ�
ǁŽƌĚĞŶ�ĞŶ�ďĞŬŝũŬ�ǁĞůŬĞ�ŐĞǀŽůŐĞŶ�Ěŝƚ�ŚĞĞŌ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘�/Ŷ�ĚĞǌĞ�ĨĂƐĞ�ǀĂŶ�ŝŶƉƵƚ�ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ĚƌŽŵĞŶ�ŵĞƚ�
ĞůŬĂĂƌ�ŐĞĚĞĞůĚ�ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ� ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶ͘�'ĞĚƵƌĞŶĚĞ�ŚĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉƉƌŽĐĞƐ� ǌĂů�ĚĞǌĞ�
analyse verder aangevuld en aangescherpt worden. Hierbij is het pleincanvas een handig hulpmiddel. 

Voorbeelden van overwegingen:
• tĞ�ǁŝůůĞŶ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƉůĞŝŶ͕�ǁĂŶƚ�ĚĂƚ� ůĞǀĞƌƚ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ� ;ďƵŝƚĞŶ�ǌŝũŶ͕�

bewegen een een veelzijdige ontwikkeling)
• ,Ğƚ�ƉůĞŝŶ� ƐƉĞĞůƚ� ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ� ƌŽů� ŝŶ�ĚĞ�ďƵƵƌƚ� ǀŽŽƌ�ŽŶƚŵŽĞƟŶŐ�ĞŶ�ďĞǁĞŐĞŶ�ǀĂŶ� ǌŽǁĞů�ĚĞ�ďƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ�ĂůƐ�ĚĞ�

schoolkinderen
• De buitenschoolse opvang en/ of de kinderopvang maken (ook) gebruik van het plein
• We willen buitenlessen kunnen verzorgen
• Het plein moet geschikt zijn voor de lessen bewegingsonderwijs
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DĂĂŬ�ũĞ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ͍��ůŬ�ŐƌŽĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŝƐ�ƵŶŝĞŬ�ŽƉ�ǌŝũŶ�ĞŝŐĞŶ�ŵĂŶŝĞƌ�ĞŶ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƐƉĞĞůͲ
leermogelijkheden die dit plein biedt. De meeste groene schoolpleinen hebben de volgende kenmerken:
• Op het plein zijn diverse natuurlijke elementen aanwezig zoals bijvoorbeeld: zand, speelwater, bomen, struiken, 

ďůŽĞŵĞŶ͕�ǁĂƚĞƌƐ�ŐƌĂƐ�ƐĐŚŽŽůƚƵŝŶƚũĞƐ͕�ďĞƐĐŚƵƩĞ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�ƉůĞŬũĞƐ�ŽĨ�ĞĞŶ�ďƵŝƚĞŶůŽŬĂĂů͘
• Groene schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd om met deze elementen te spelen en daarmee 

zichzelf en de omgeving te ontdekken.
• �ŝũ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǌŝũŶ�;ŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚͿ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ͕�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�;ŚĞƌͿŐĞďƌƵŝŬƚ͘
• �ƌ�ŝƐ�ǀĞĞů�ĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ͖�ƌƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�ƌƵƐƚ͕�ĐƌĞĂƟĞĨ�ƐƉĞů�ĞŶ�ĂǀŽŶƚƵƵƌůŝũŬ�ďĞǁĞŐĞŶ͘
• Het plein wordt gebruikt voor gym, maar ook voor andere buitenlessen van school.
• ,Ğƚ�ƉůĞŝŶ�ĚƌĂĂŐƚ�ďŝũ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŐƌŽƟŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�ĂĚĂƉƚĂƟĞ͘�
• Op het plein leren kinderen en volwassenen over de natuur, door deze te beleven met hart, hoofd en handen.

�ĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƉůĞŝŶ�ŚĞĞŌ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ďŽǀĞŶ�ĞĞŶ�ΖŐƌŝũƐ�ƉůĞŝŶΖ͘��ĞǌĞ�ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ǌŝũŶ�ŝŶ�ƚĞ�ĚĞůĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶ͗�
klimaatvoordelen, voordelen voor de kinderen en voordelen voor leerkrachten en ouders. 

Keuze voor een groen plein?

Klimaatvoordelen: 
Tegenwoordig hoor je overal de woorden biodiversiteit en 
ŬůŝŵĂĂƚ͘�DĞƚ�ďĞŝĚĞ�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ƐůĞĐŚƚ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͘�,ŽĞ�ŵŽŽŝ�
is het dan dat een groen plein bij kan dragen aan een stukje 
ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ� ůĞƌĞŶ�
kinderen mede door het spelen en leren op een groen plein 
van jongs af aan spelenderwijs hoe belangrijk natuur voor 
ons is.
DĂĂƌ� ǁĂƚ� ŝƐ� ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ� ĞŝŐĞŶůŝũŬ� ĞŶ� ǁĂĂƌŽŵ� ŝƐ� ŚĞƚ�
zo belangrijk voor ons en de kinderen? Biodiversiteit 
betekent dat er veel verschillende soorten planten, dieren 
en micro-organismen voorkomen. Een omgeving met veel 
biodiversiteit biedt een leefomgeving voor veel planten en 
dieren, kan beter regenwater opvangen en biedt natuurlijke 
ƐĐŚĂĚƵǁ� ĂĂŶ�ŵĞŶƐ� ĞŶ� ĚŝĞƌ͘ � ,Ğƚ� ŝƐ� ĚƵƐ� ĞƐƐĞŶƟĞĞů� ǀŽŽƌ� ĚĞ�
ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘

Voorbeelden om de biodiversiteit te verhogen zijn:
• Zorg voor hoekjes op het schoolplein van takjes 

ďůĂĚĞƌĞŶ͕�ĞŶ�ŚŽƵƚƐŶŝƉƉĞƌƐ͘��Ž͛Ŷ�ŚŽĞŬũĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƐĐŚƵŝůƉůĞŬ�
voor heel veel dieren, zoals slakken, egels, padden, 
muisjes en insecten.

• DĂĂŬ� ŽƉ� ĞĞŶ� ƌƵƐƟŐĞ� ƉůĞŬ� ĞĞŶ� ƚĂŬŬĞŶƌŝů͘� �ŝƚ� ŝƐ� ĞĞŶ�
stapel hout die als natuurlijke afscheiding gebruikt kan 
worden. De takkenril kan jaarlijks worden aangevuld 
met het snoeiafval van het plein. Deze takkenril wordt 
voor veel dieren als veilige (schuil)plek gebruikt en 
biedt ook nog een mooie verstopplek voor de kinderen.

• DĂĂŬ� ƐĂŵĞŶ� ŵĞƚ� ĚĞ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ďƌŽĞĚƉůĂĂƚƐĞŶ�
voor dieren zoals bijvoorbeeld een insectenhotel, 
vogelhuisjes of een egelhuis.

• Zaai een bloemenveld in in plaats van een eentonig 
grasveld. Door gebruik te maken van bloemenmengsels 
die van nature zouden groeien op de ondergrond biedt 
je voedsel aan voor insecten en vlinders. Daarnaast ziet 
het er heel mooi en kleurrijk uit.

• Plant bomen en heesters aan die zorgen voor natuurlijke 
schaduw. Doordat het plein dan minder opwarmt 
wordt het binnen ook minder warm of koud. De bomen 
en heesters bieden voedsel en nestgelegenheid voor 
veel dieren.

'Kinderen die hebben gespeeld op een groen plein 
kunnen zich beter concentreren na de pauze'

Voordelen voor de kinderen: 
Op het plein komen kinderen veel en gevarieerd in beweging, het plein daagt uit tot alle grondvormen van bewegen en 
Ěŝƚ�ůĞŝĚƚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ŽƉƟŵĂůĞ�ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘�KƉ�ƐŽĐŝĂĂů�ĞŵŽƟŽŶĞĞů�ŐĞďŝĞĚ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ǌŝĐŚ�ĚŽŽƌ�ƐĂŵĞŶ�
te spelen, te ontmoeten en doordat ze allerlei verschillende uitdagingen tegen komen. Onderzoek duidt erop dat groene 
schoolpleinen kinderen helpen om hun grenzen te verleggen, om met losse natuurlijke elementen te spelen en daarmee te 
ďŽƵǁĞŶ͕�ƚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͕�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ĞŶ�ǌŽƌŐ�ƚĞ�ĚƌĂŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŶĂƚƵƵƌ�;DĂĂƐ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϮϭͿ͘��ŽŽƌ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ĞŶ�ďƌĞĞĚ�ƐƉĞůͲ�
ĞŶ�ůĞĞƌĂĂŶďŽĚ��ĂĂŶ�ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĐŽŐŶŝƟĞǀĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ͖�Ğƌ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ďĞƌŽĞƉ�ŐĞĚĂĂŶ�ŽƉ�
ŚĞƚ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬ�ŝŶǌŝĐŚƚ�ĞŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ĚŽĞŶ�ŬĞŶŶŝƐ�ŽƉ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŶĂƚƵƵƌ͘ ��Ğ�ĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�
verschillende materialen en ondergronden. Verder worden kinderen op een groen plein meer uitgedaagd tot fantasiespel en 
ŬƵŶŶĞŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ďŽƵǁĞŶ�ĞŶ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ�ĞŶ�ǌŽ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞĨ�ďĞǌŝŐ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͘�
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hŝƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�sƌŝũĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�;ϮϬϭϯͿ�ŬŽŵƚ�ŶĂĂƌ�ǀŽƌĞŶ�ĚĂƚ͗
ϭ͘� Kinderen die hebben gespeeld op een groen plein zich beter kunnen concentreren na de pauze.
2. DĞŝƐũĞƐ�ŝĞƚƐ�ŵĞĞƌ�ďĞǁĞŐĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƉůĞŝŶ�ĚĂŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉůĞŝŶ�ǀŽů�ƚĞŐĞůƐ͘
3. <ŝŶĚĞƌĞŶ�ƚŽƚ�ŵĞĞƌ�ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚ�ƐƉĞĞůŐĞĚƌĂŐ�ŬŽŵĞŶ͘�;ĞǆƉůŽƌĂƟĞĨ�ĞŶ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞĨ�ŐĞĚƌĂŐͿ
ϰ͘� DĞƚ�ŶĂŵĞ�ũŽŶŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŵĞĞƌ�ƐƚĞƵŶ�ĞƌǀĂƌĞŶ�ŝŶ�ǀƌŝĞŶĚũĞƐ͕�Ğƌ�ŝƐ�ŵĞĞƌ�ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ�ŝŶ�ĞůŬĂĂƌ͘

Voordelen voor leerkrachten en ouders: 
Een groen plein verhoogt de aantrekkelijkheid van de buurt en kan als visitekaartje van de school een goede eerste indruk 
ŐĞǀĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǌŽ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ĞŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌďůŝũĨ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĨǇƐŝĞŬĞ�ĞŶ�ŵĞŶƚĂůĞ�
gezondheid van niet alleen de leerlingen, maar ook van de leerkrachten en omwonenden.
Een groot voordeel van het groene plein is dat op een groen plein minder ruzie en gedoe ontstaat dan op een 'grijs plein'. 
Dit komt doordat er voor elk kind iets te doen en te ontdekken is, kinderen vervelen zich minder snel. Na de pauze hoeven 
er in de klas daardoor minder brandjes te worden geblust.
En last but not least: er zijn meer mogelijkheden bij buitenlessen op een groen dan op een grijs plein. 
- De natuur biedt een veelzijdige omgeving. Er zijn diertjes, je kunt klimmen en alles is anders in de verschillende seizoenen 
en onder andere weersomstandigheden. De natuur verveelt nooit door onder andere de wisselingen van de seizoenen.
- De natuur is steeds anders, je doet steeds nieuwe ontdekkingen. Dat biedt uitdagingen. Je leert je beperkingen, je leert 
je grenzen verkennen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het zelf.
Ͳ��ŽŽƌĚĂƚ�ĚĞ� ŬŝŶĚĞƌĞŶ� ǌŝĐŚǌĞůĨ� ďĞƚĞƌ� ůĞƌĞŶ� ŬĞŶŶĞŶ�ĞŶ�ďĞƚĞƌ� ŝŶ�ŚƵŶ� ǀĞů� ǌŝƩĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�ŽƵĚĞƌƐ�ĞŶ� ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ŚĞƚ�
eenvoudiger.

Nadelen van een groen plein: 
Helaas zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan de keuze voor een groen plein. Scholen denken vaak: er is subsidie, 
ǁĞ�ŐĂĂŶ�ĞƌǀŽŽƌ͘ �DĂĂƌ�ƌĞĂůŝƐĞĞƌ�ũĞ�ŐŽĞĚ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ǁĞů�ĞĐŚƚ�ŵĞĞƌ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ǀĞƌŐƚ�ĚĂŶ�ĞĞŶ�ŐƌŝũƐ�ƉůĞŝŶ͘�,ŽĞ�
ŐĂ�ũĞ�ĚĂƚ�ĚŽĞŶ͍�KƵĚĞƌƐ�ǌŝũŶ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�ďĞƌĞŝĚ�ĚĞ�ƚƵŝŶŵĂŶ�Ƶŝƚ�ƚĞ�ŚĂŶŐĞŶ͘�EĞĞŵ�ũĞ�ĞĞŶ�ŚŽǀĞŶŝĞƌƐďĞĚƌŝũĨ�ŝŶ�ĚĞ�Ăƌŵ͍�<ƵŶ�ũĞ�
een afspraak maken met een groenopleiding in de buurt? En hoe ga je de schoonmaak aanpakken?
Een groen plein vergt meer onderhoud dan een niet groen plein en dit zou kunnen leiden tot meer kosten.

Een aantal overwegingen op een rij: 
• ,Ğƚ�ƉůĞŝŶ�Ɛůŝũƚ�ŵĞĞƌ�ĚŽŽƌ�͚ŬŝŶĚͲĞƌŽƐŝĞ͛�;ŬĂĂů�ŐĞƐƉĞĞůĚĞ�ƉůĞŬŬĞŶ�ŽƉ�ŐƌĂƐ͕� ŝŶ�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞŶ�ŽƉ�ŚĞƵǀĞůƐ�ĚŝĞ�ƐŽŵƐ�ƚŽƚ�

kuilen leiden).
• DŝŶĚĞƌ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�ǀŽŽƌ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ĚŽŽƌ�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞŶ�ƌĞůŝĞĨ͘
• Kinderen worden sneller vies.
• Er wordt meer zand ed de school ingelopen waardoor de vloer sneller kan slijten en de schoonmaakkosten mogelijk 

hoger worden.
• Er is meer risico voor de kinderen op een schaafplek of ander (klein) leed.
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Bij het ontwerp of de aanpassing van het plein doorloop je een aantal stappen. De aandachtspunten die aan de orde 
ŬŽŵĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ƐƚĂƉƉĞŶ�ǌŝũŶ�ƐĂŵĞŶŐĞǀŽĞŐĚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶĐĂŶǀĂƐ�ĚĂƚ�ĂůƐ�ůĞŝĚƌĂĂĚ�ŬĂŶ�ĚŝĞŶĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ƉƌŽĐĞƐ͘

Toepassing: 
• Het canvas zelf invullen
• Het canvas met het team invullen
• Het canvas met stakeholders invullen
• DĞĞƌĚĞƌĞ�ŬĞƌĞŶ�ŚĞƚ�ĐĂŶǀĂƐ�Ğƌ�ďŝũ�ƉĂŬŬĞŶ�ĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ŝŶƉƵƚ�Ğƌ�ŝŶ�ǀĞƌǁĞƌŬĞŶ
• Het canvas als geheugensteun gebruiken

DŽŐĞůŝũŬĞ�ǀŽůŐŽƌĚĞ�ǀĂŶ�ŚĂŶĚĞůĞŶ͗���
• �ĐƟĞ�ϭ͗�sŝƐŝĞ�ĞŶ�ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ŝŶǀƵůůĞŶ�ĞŶ�ĂĐƟĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞƐ�ďĞŶŽĞŵĞŶ
• �ĐƟĞ�Ϯ͗��ĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ�ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ĞŶ�ŶĂĚĞŶŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
• �ĐƟĞ�ϯ͗�hŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ǀƌĂŐĞŶ�;ĞŶ͘͘Ϳ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ�ďƌĞŶŐĞŶ�ĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ĂĐƟĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞƐ�ďĞŶŽĞŵĞŶ
• �ĐƟĞ�ϰ͗�EĂĚĞŶŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŚŽĞͲǀƌĂĂŐ͕�ďůŝũĨ�ĂĐƟĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞƐ�ďĞŶŽĞŵĞŶ�ĞŶ�ĚĞŶŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
• �ĐƟĞ�ϱ͗�DŝĚĚĞůĞŶ�ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ůĞƐƐĞŶ�ƚƌĞŬŬĞŶ�ĞŶ�ŶĂĚĞŶŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ

<ŝũŬ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ƉƌŽĐĞƐ�ǁĞůŬĞ�ǀĂŬŬĞŶ� ũĞ� ƌĞůĞǀĂŶƚ�ǀŝŶĚƚ�Žŵ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�ĞŶ�ƉĂƐ�ǁĂĂƌ�ŐĞǁĞŶƐƚ�ŚĞƚ�ĐĂŶǀĂƐ�ŶĂĂƌ� ũĞ�ĞŝŐĞŶ�
voorkeuren aan. 

�ĂŶ�ĚĞ�ƐůĂŐ�ŵĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ĞŶ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ



ϭϰ

�Ğ�ŬĞƵǌĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŚĂŶŐƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ũĞ�ǀŝƐŝĞ�ŽƉ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ĞŶ�ŽƉ�;ďƵŝƚĞŶͿ�ƐƉĞůĞŶ͘�EĞĞŵ�Ğƌ�ĚĞ�
ƟũĚ�ǀŽŽƌ�Žŵ�ǀĂŶƵŝƚ�ĚĞ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ�ǀŝƐŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ǀŝƐŝĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͘�DĂĂŬ�ũĞ�ďĞǁƵƐƚ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞ�ǀŽŽƌ�
ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƉůĞŝŶ�ǀĂŶƵŝƚ�ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚƐƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ͍�sĞƌĚŝĞƉ�ũĞ�ĚĂŶ�ǀŽŽƌĂů�ŝŶ�ĚĞ�tŚŽůĞ�^ĐŚŽŽů��ƉƉƌŽĂĐŚ͘�;ϮϬϮϮͿ
DĂĂŬ�ũĞ�ďĞǁƵƐƚ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞ�Žŵ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĂůůĞĞŶ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů͍�
KĨ�ŝƐ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŬůĂĂƌ�ŝƐ�Ϯϰͬϳ�ŽƉĞŶŐĞƐƚĞůĚ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ďƵƵƌƚ͍�
DĂŬĞŶ�;ƐƉŽƌƚͲ�ŽĨ�ďƵƵƌƚͿǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͍�
Is het plein een verlengstuk van de binnenruimte en wordt er ook les gegeven?

Zorg voor voldoende draagvlak bij het team, de leerlingen en ouders. Vergeet ook de 
buurtbewoners niet en eventuele andere pleingebruikers. Bij kindcentra heb je vaak 
te maken met peutergroepen, bij een school in een buurtgebouw heb je meerdere
ĂŶĚĞƌĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘͘͘�
�ŝũ�ŚĞƚ�ĚƌĂĂŐǀůĂŬ�ĐƌĞģƌĞŶ�ŝƐ�ŐŽĞĚĞ�ĞŶ�ŚĞůĚĞƌĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ�ǀĂŶ�ŐƌŽŽƚ�ďĞůĂŶŐ͘�
EĞĞŵ�ĚĞ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ĞŶ�ǀŽŽƌŬŽŵ�ƌƵŝƐ�ŽƉ�ĚĞ�ůŝũŶ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�
zaken stroever of minder goed gaan verlopen. 
�ŽŵŵƵŶŝĐĞĞƌ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ŚĞƚ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ǀĞƌŚĂĂů͕�ŵĂĂƌ�ďĞƐƚĞĞĚ�ŽŽŬ�ĂĂŶĚĂĐŚƚ�
aan eventuele nadelen of risico's. (bij een groen plein worden kinderen eerder 
vies, bij een open plein zonder hek er omheen is er meer risico voor weglopen etc) 

Door kinderen, ouders en buurtbewoners vanaf het begin te informeren en mee te laten denken over het nieuwe plein, 
creëer je betrokkenheid en eigenaarschap. Het zijn de kinderen die zullen gaan spelen en les krijgen op het plein. Zij weten 
als belangrijkste gebruikers precies hoe ze graag op hun plein willen spelen. Door de ouders en de buurt te betrekken 
ŽŶƚƐƚĂĂƚ�Ğƌ�ĞŝŐĞŶĂĂƌƐĐŚĂƉ�ĞŶ�ŝƐ�ĚĞ�ŬĂŶƐ�ŐƌŽƚĞƌ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŽƉƟŵĂĂů�ďĞŶƵƚ�ŐĂĂƚ�ǁŽƌĚĞŶ͘��Ž�ǁŽƌĚĞŶ�ǌĞ�ŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŐĂĂŶ�ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ�ĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ďƵŝƚĞŶ�ƐĐŚŽŽůƟũĚ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ͘�ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ǁŽƌĚĞŶ�
ǌĞ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ�Žŵ�ĂůƐ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ�ŵĞĞ�ƚĞ�ŚĞůƉĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ĂĂŶůĞŐ�ĞŶͬŽĨ�ŚĞƚ�ďĞŚĞĞƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ĞŶ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŶĞƚǁĞƌŬ�ǀĂŶ�
ouders/buurtbewoners en gebruikers gecreëerd. 

Stap 1: Visie en draagvlak

sŽŽƌĂĨ� ĂĂŶ� ŚĞƚ� ŽŶƚǁĞƌƉƉƌŽĐĞƐ� ŝƐ� ŚĞƚ� ǀĂŶ� ďĞůĂŶŐ� ĚĞ� ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ� ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ� ŝŶ� ŬĂĂƌƚ� ƚĞ� ďƌĞŶŐĞŶ͘� ,Ğƚ� ŝƐ� ǀĂŶ� ďĞůĂŶŐ�
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ�ǀĂŶƵŝƚ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŝŶ�ĞĞŶ�ǁĞƌŬŐƌŽĞƉ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ͘�,ŝĞƌďŝũ�
kan gedacht worden aan onder meer de buurtbewoners, kinderopvang, (sport)verenigingen uit de buurt en bijvoorbeeld 
gebruikers van het dorpshuis.
sŽŽƌ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŐĞůĚƚ�ĚĂƚ�ǌŽǁĞů�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƟĞ�ĂůƐ�ĚĞ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ŚƵŶ�ŽƵĚĞƌƐ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘��ŽĞů�
hiervan is input krijgen voor de details van het ontwerp, maar ook draagvlak creëren en de omwonenden/gebruikers 
warm maken om het nieuwe plein ook echt te gebruiken. 

DĞƚ�ĚĞ�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐĞ�ďƌĞŶŐ�ũĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͕�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ�ĞŶ�ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ͘�:Ğ�ŬƵŶƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�ĂĂŶŐĞǀĞŶ�
ŽĨ�ǌĞ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ŽĨ�ŶĞŐĂƟĞĨ�ƐƚĂĂŶ�ƚĞŶ�ŽƉǌŝĐŚƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉůĂŶŶĞŶ�ĞŶ�ŽĨ�ǌĞ�ǀŽŽƌ�ũŽƵ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ŽĨ�ŝĞƚƐ�ŵŝŶĚĞƌ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ǌŝũŶ͘�

�ƌĞŶŐ� ĞĞƌƐƚ� ĚĞ� ƉŽƚĞŶƟĞůĞ� ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ� ŝŶ� ŬĂĂƌƚ͕� ĚĞŶŬ� ŶĂĂƐƚ� ĚĞ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ĞŶ� ŐƌŽĞƉƐůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ� ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ� ĂĂŶ�
vakleerkrachten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches, voorschoolse- en naschoolse opvang, buurtbewoners etc. 
�ƌĞŶŐ�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƉĂƌƟũĞŶ�ĚŝĞ�ũĞ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞďƚ�ďŝũ�ŚĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ͕�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ĞŶ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ͘�,ŝĞƌďŝũ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚĞŶŬĞŶ�
aan gemeenteambtenaren, een expert op het gebied van schoolpleinontwikkeling, een eventuele subsidiemakelaar, de 
ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐƉĂƌƟũ�ĞƚĐ͘�/ĞĚĞƌĞ�ƉĂƌƟũ�ŚĞĞŌ�ǌŽ�ǌŝũŶ�ĞŝŐĞŶ�ďĞůĂŶŐĞŶ͘�tŝĞ�ŚĞĞŌ�ǁĞůŬ�ďĞůĂŶŐ͍

Voor de stakeholderanalyse kan gebruik worden gemaakt van het format in de bijlagen. 

Stap 2: Stakeholderanalyse



ϭϱ

Bij deze stap mag er gedroomd worden, groot gedacht worden en zijn er geen beperkingen. Intentariseer alle wensen en 
ĚƌŽŵĞŶ�ĞŶ�ŐĂ�ďŝũ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŝŶƚƐƚĂŶƟĞƐ�ŶĂ�ǁĂƚ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǌŝũŶ͘�sĞƌŐĞĞƚ�ďŝũ�ŚĞƚ�ĚƌŽŵĞŶ�ŶŝĞƚ�Žŵ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�
mogelijkheden van het gebruik van het plein te bekijken. 
Deze stap leent zich er goed voor om met de leerlingen in de school aan het werk te gaan. Hoe zou jouw ideale plein er 
ƵŝƚǌŝĞŶ͍�,ŽĞ�ǌŽƌŐĞŶ�ǁĞ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ĚĂƚ�ĂůůĞ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬůĞƵƚĞƌƐ�ƚŽƚ�ŐƌŽĞƉ�ĂĐŚƚ͕�ĮũŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ƐƉĞůĞŶ͍�tĂĂƌ�
moeten we dan volgens jullie rekening mee houden? Welke spelmogelijkheden of toestellen mogen er in jouw droom niet 
ontbreken op het plein? Laat leerlingen tekenen, knutselen en meepraten! 

/Ŷ�ĚĞ� ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞƌŽŶĚĞ�ŬĂŶ�ĂůǀĂƐƚ�ŐĞŝŶĨŽƌŵĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ďŝũ�ďĞƐƚƵƵƌ͕ �ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŽĨ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ŽĨ�Ğƌ�ƐƵďƐŝĚŝĞƉŽƚũĞƐ�ǌŝũŶ͕�
of er aanspraak gemaakt kan worden op een onderhoudspotje en of er extra middelen zijn als het plein bijvoorbeeld 
ĚŽŽƌ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘�tĞůŬĞ�ĞŝƐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĂĂƌ�ĚĂŶ�ĂĂŶ�ŐĞƐƚĞůĚ�ǀŽŽƌ�ǁĂƚ�ďĞƚƌĞŌ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�
toegankelijkheid en veiligheid? Een expert met ervaring met het inrichten van schoolpleinen kan hier bij helpen. 

/ŶƐƉŝƌĂƟĞ�ƐĞƐƐŝĞͬǁĞƌŬďĞǌŽĞŬĞŶ͗
�ŽĞ�ŽŽŬ�ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ�ŽƉ�ďŝũ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ĞŶ�ŬŝũŬ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƉůĞŝŶĞŶ͘�'Ă�ŽƉ�ďĞǌŽĞŬ��ďŝũ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ƐĐŚŽŽů͘�sƌĂĂŐ�ǁĂĂƌŽŵ�ǌĞ�
bepaalde keuzes hebben gemaakt en wat kansen en tegenvallers waren. Kijk ook online.. 

^ƚĂƉ�ϯ͗�/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ�ǁĞŶƐĞŶ͕�ĚƌŽŵĞŶ�ĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ

'Must have en nice to have...'

EĂ� ĚĞ� ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞͬďƌĂŝŶƐƚŽƌŵƐĞƐƐŝĞ� ŝƐ� ĚĞ� ǀŽůŐĞŶĚĞ� ƐƚĂƉ� ŚĞƚ� ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚ� ŵĂŬĞŶ� ŝŶ� ΖŵƵƐƚͲŚĂǀĞΖ� ĞŶ� ΖŶŝĐĞ� ƚŽ� ŚĂǀĞΖ͕�
zodat duidelijk wordt wat minimaal noodzakelijk is en wat mogelijk in de toekomst of een andere fase gerealiseerd kan 
ǁŽƌĚĞŶ͘�hŝƚĞƌĂĂƌĚ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ĚĞ�ΖŶŝĐĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞΖ�ǁĞů�ĂůůĞŵĂĂů�ŵĞĞŶĞŵĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƉůĂŶǀŽƌŵŝŶŐ�ǌŽĚĂƚ�ŚĞƚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ůĂƚĞƌ�ƟũĚƐƟƉ�ŽŽŬ�
daadwerkelijk te realiseren is.
sŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƐƚĂƉ� ŝƐ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞĨŽƌŵƵůŝĞƌ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚŝŐ�ŚƵůƉŵŝĚĚĞů͘��ŝƚ�ǀŝŶĚ� ũĞ� ŝŶ�ĚĞ�ďŝũůĂŐĞŶ͘�KŽŬ�ŚŽƵĚ� ũĞ�ǀĂƐƚ�
rekening met veiligheidseisen en budget. 

Randvoorwaarden opstellen:

Rekening houden met veiligheid en veiligheidseisen: 
Qua veiligheid zijn er verschillen tussen groene en grijze schoolpleinen maar ook tussen schoolpleinen met veel en 
pleinen met weinig hoogteverschillen of toestellen. Op een groen schoolplein lijken vaak meer mogelijkheden tot risicovol 
speelgedrag voor te komen dan op een grijs schoolplein. Er is misschien een waterplas of er kan bijvoorbeeld in bomen 
geklommen worden. Ook zijn er vaak plekjes in het groen waar kinderen zich kunnen verstoppen. Voor kinderen is dit 
ƉƌĞƫŐ�ĠŶ� ůĞĞƌǌĂĂŵ͘�,Ğƚ�ĚĂĂŐƚ� ŬŝŶĚĞƌĞŶ�Ƶŝƚ�Žŵ�ŚƵŶ�ŐƌĞŶǌĞŶ� ƚĞ� ůĞƌĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ�ĞŶ� ƚĞ� ǀĞƌůĞŐŐĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞůƉƚ� ǌĞ�ďŝũ� ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͛�
ŝŶƐĐŚĂƩĞŶ�ĞŶ�ĂĨǁĞŐŝŶŐĞŶ�ŵĂŬĞŶ͘�
�ĞŶ�ŐƌŝũƐ�ƉůĞŝŶ�ĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶ�ŚĞĞŌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌŝƐŝĐŽΖƐ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ǀĂĂŬ�ǁĞů�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞůŝũŬ�ĞŶ�ƐƚƌĂŬ͘��ĐŚƚĞƌ�ƐƚƌƵŝŬĞůĞŶ�Ğƌ�ǀĞĞů�ŵĞĞƌ�
kinderen op zo'n plein en vinden er ook meer onderlinge botsingen plaats. Natuurlijk moet er een balans zijn tussen 
ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ� ĞŶ� ƐƉĂŶŶŝŶŐ� ĞŶĞƌǌŝũĚƐ� ĞŶ� ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ� ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͘� �Ğ� ƚĞ� ŶĞŵĞŶ� ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͛� ǌŝũŶ� ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚ͕�ǁĂŶŶĞĞƌ� ĚĞǌĞ� ŐŽĞĚ�
herkenbaar zijn voor de kinderen. Zo kunnen zij zelf beslissen of ze een uitdaging willen aangaan. Bovendien moet het 
risico dat een speelobject oplevert in verhouding staan tot de pedagogische waarde van het speelobject.

Stap 4: Randvoorwaarden opstellen

• tĞů�ŽĨ�ŐĞĞŶ�;ďƵŝƚĞŶͿǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ
• ZƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďƵŝƚĞŶůŽŬĂĂů͍
• Willen we een moestuin?
• Wat doen we met het regenwater?
• Waar willen we schaduw? (bijvoorbeeld bij de zandbak)
• tĂĂƌ�ŵŽĞƚĞŶ� ĚĞ� ĮĞƚƐĞŶ� ǀĂŶ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ĞŶ� ƉĞƌƐŽŶĞĞů�

geparkeerd worden?
• DŽĞƚ�Ğƌ�ƌƵŝŵƚĞ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŬŝƐƐ�Θ�ƌŝĚĞ�

op of naast het plein? 

• �Ŷ�ŵŽŐĞŶ�ďĂŬĮĞƚƐĞŶ�ĚĂĂƌ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŵĂŬĞŶ�ŽĨ�ŵŽĞƚ�
daar iets anders voor geregeld worden?

• Willen we wel of geen afscheiding met de omgeving? 
• Waar komt de plek voor afvalcontainers?
• Wel of geen afvalbakken?
• Wordt het plein wel of niet openbaar toegankelijk?
• Hoeveel ruimte is er nodig voor bv gymlessen, voetbal 

etc
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>ĂĂƚ� ŝŶ�ŚĞƚ�ƉůĂŶƉƌŽĐĞƐ�ďŝũ�ǀŽŽƌŬĞƵƌ�ĞĞŶ�ĞǆƉĞƌƚ�ŵĞĞŬŝũŬĞŶ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ƉůĂŶ�Ăů�ŬĂŶ�ƚŽĞƚƐĞŶ�ŽƉ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͛�ĞŶ�ĚŝĞ�
ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ� ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ĞŝƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͕�ŚĞƚ� ǌŐŶ�t�^� ;tĞƚ�ŽƉ�ĂƩƌĂĐƟĞďĞƐůƵŝƚ�ĞŶ�
speeltoestellen)

�ŝũ�ĞĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ǌŝũŶ�ƚǁĞĞ�ǀŽƌŵĞŶ�ǀĂŶ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĐŽŶƚƌŽůĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ͗�ĚĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ŝŶƐƉĞĐƟĞ͘
• Keuring: een keuring vindt plaats direct na de oplevering van het plein. De keuring dient uitgevoerd te worden 

ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ĚŝĞ�ĚĂĂƌƚŽĞ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŝƐ͘��ƌ�ǌŝũŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŵĂĂƌ�ƚǁĞĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ�ĚŝĞ�ĚĞǌĞ�ŬĞƵƌŝŶŐ�ŵŽŐĞŶ�
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͗� ŚĞƚ� <ĞƵƌŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƵƚ� ŽĨ� ĚĞ� dms͘ � �ŝũ� ǀŽůŐĞŶ� ĚĂĂƌďŝũ� ĚĞ� ŶŽƌŵĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ� tĞƚ� ŽƉ� �ƩƌĂĐƟĞďĞƐůƵŝƚ�
Speeltoestellen (de WAS).

• /ŶƐƉĞĐƟĞ͗�ũĂĂƌůŝũŬƐ�ŵŽĞƚ�ŚĞƚ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŐĞŢŶƐƉĞĐƚĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ͘��ŝũ�ĚĞ�ŝŶƐƉĞĐƟĞ�ŬŝũŬ�ũĞ�ŽĨ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ŝŶ�
dezelfde veilige staat verkeert als bij de keuring. Ook hier wordt het plein getoetst aan de hand van de normen 
ŝŶ�ĚĞ�t�^͘��ĞŶ�ŝŶƐƉĞĐƟĞ�ŵĂŐ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŽƉŐĞůĞŝĚĞ�ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌ͘

Wordt het plein ook door anderen dan de school gebruikt dan gelden er mogelijk aanvullende eisen! 

Rekening houden met het budget: 
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ŽƉ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŵĂŶŝĞƌĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘��ĞŶŬ�ĚĂĂƌďŝũ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŽƉƟĞƐ͗�
• ^ƵďƐŝĚŝĞƐ�ǀŝĂ�ƌŝũŬ͕�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŽĨ�ůŽŬĂůĞ�ĨŽŶĚƐĞŶ�ĞŶ�ƉĂƌƟũĞŶ
• Crowdfunding
• Het naar voren trekken van budget uit de meerjaren onderhoudsplanning
• ^ƉŽŶƐŽƌĂĐƟĞƐ
• Hergebruik van materialen zodat ze niet gekocht hoeven te worden
• Eigen middelen

DĂĂŬ�ƟũĚŝŐ�ĞĞŶ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ĞŶ�ŵŽŶŝƚŽƌ�ŽĨ�ĂůůĞƐ�ǁĂƚ�ũĞ�ǁŝůƚ�ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ�ŶŽŐ�ƌĞģĞů�ŝƐ�ŐĞǌŝĞŶ�ŚĞƚ�ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ�ďƵĚŐĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�
korte, maar zeker ook op de langere termijn. Zoek naar een balans tussen realisme en dromen. Inventariseer enerzijds 
hoeveel budget er ongeveer verwacht kan worden en wat voor dat bedrag gerealiseerd kan worden. Anderzijds is het 
ook belangrijk om voldoende te dromen over hoe het schoolplein eruit kan komen te zien en wil je op basis hiervan 
ĞĞŶ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ĞŶ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ŵĂŬĞŶ͘��ĞŶ�ŐŽĞĚ�ƉůĂŶ�ǀĞƌŬŽŽƉƚ�ǌŝĐŚǌĞůĨ͘ �DŽŐĞůŝũŬ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞ�
ďƌŽŶŶĞŶ� ǀŽŽƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͕�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ŽĨ� ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘� �ĞŬŝũŬ� ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ŽŽŬ� ŝŶƚĞŐƌĂĂů͖� <ŝũŬ� ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŶĂĂƌ�
subsidies voor biodiversiteit of mobiliteit.
,ŽƵĚ�ďŝũ�ĚĞ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ŽŽŬ�ǀĂƐƚ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐƉůĂŶ͊�;�Ğ�ŬŽƐƚĞŶ�ŽƉ�ůĂŶŐĞƌĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�Žŵ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŵŽŽŝ�
te houden.)

ZĞŬĞŶŝŶŐ�ŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ĞŶ�ƐƉĞůďĞŚŽĞŌĞŶ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͗�
�ŝũ�ĚĞ�ŬĞƵǌĞƐ�ĚŝĞ�ũĞ�ŵĂĂŬƚ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ�ŽŽŬ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ĞŶ�ĚĞ�ƐƉĞůďĞŚŽĞŌĞŶ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘�
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^ƉĞůďĞŚŽĞŌĞŶ

:ŽŶŐĞŶƐ�ĞŶ�ŵĞŝƐũĞƐ͗
/Ŷ� ĚĞ� ƉƌĂŬƟũŬ� ďůŝũŬƚ� ĚĂƚ� ũŽŶŐĞŶƐ� ĞŶ� ŵĞŝƐũĞƐ� ŽǀĞƌ� ŚĞƚ�
algemeen verschillend spelgedrag vertonen. Hier moet 
bij de keuze voor speeltoestellen rekening mee gehouden 
worden. 
Jongens spelen vaak in grote groepen, iedereen vliegt in 
ĞŶ�Ƶŝƚ�ĞŶ�Ğƌ� ǌŝũŶ�ϭ�ŽĨ�Ϯ� ůĞŝĚĞƌƐ�ĚŝĞ�ĚĞ� ƌĞŐĞůƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ� ƐƉĞů�
bepalen. De rest van de groep past zich aan. Een groep 
jongens redt zich vaak prima samen met één speeltoestel.

DĞŝƐũĞƐ�ĞĐŚƚĞƌ�ŽǀĞƌůĞŐŐĞŶ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ�ŽǀĞƌ�ǁĂƚ�Ğƌ�ŐĞĚĂĂŶ�
gaat worden en wie welke rol krijgt binnen het spel. Als ze 
ĞĞŶŵĂĂů� ƐƉĞůĞŶ� ŝƐ� ŚĞƚ� ĚĂĂƌŽŵ� ůĂƐƟŐ� ĂůƐ� Ğƌ� ĂŶĚĞƌĞŶ�ŵĞĞ�
willen gaan doen. Dit kan eigenlijk niet zonder opnieuw 
te overleggen.... Daarom zie je meisjes vaak in kleinere 
groepjes spelen. Om de verschillende groepen meisjes 
elk een eigen plek te geven is het raadzaam om meerdere 
speelplekken te creëren. 

DĞƚ� ŚĞƚ� ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ� ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕� ĚĞ�ŵƵƐƚ� ŚĂǀĞƐ� ĞŶ� ĚĞ� ŶŝĐĞ� ƚŽ� ŚĂǀĞƐ�ǁŝů� ũĞ� ďŽƌŐĞŶ� ĚĂƚ� ŚĞƚ� ƐƉĞůĞŶ� ďƵŝƚĞŶ�
aantrekkelijk is voor de leerlingen. Er moet daarom ruimte zijn voor spel, voor klimmen, klauteren en schommelen en er 
ŵŽĞƚ�ƌƵŝŵƚĞ�ǌŝũŶ�Žŵ�ƌƵƐƟŐ�ƐĂŵĞŶ�ƚĞ�ǌŝƩĞŶ�ŬůĞƚƐĞŶ͘

>ĞĞŌŝũĚ͗�
ZĞŬĞŶŝŶŐ�ŚŽƵĚĞŶĚ�ŵĞƚ�ůĞĞŌŝũĚĞŶ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƐƉĞůďĞŚŽĞŌĞŶ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ͗�;^ƉĞĞůďƌĞŝŶ͕�ϮϬϭϬͿ

'ƌŽĞƉ�ϭͲϮ͗�� <ůĞƵƚĞƌƐ�ǁŝůůĞŶ�ŐƌĂĂŐ�ĞŶ�ǀĞĞů�ďĞǁĞŐĞŶ͘��Ğ�ŚĞďďĞŶ�ďĞŚŽĞŌĞ�ĂĂŶ�ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ�ĞŶ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͘��
  Een speelplek voor kleuters bestaat bij voorkeur uit heldere vormen, kleuren, contrasten en elementen  
� � ĚŝĞ�ǌĞ�ĚŽŽƌ�ŵŝĚĚĞů�ǀĂŶ�ŚƵŶ�ǌŝŶƚƵŝŐĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͘�,Ğƚ�ĂĂŶďŽĚ�ǀĂŶ�ƐƉĞůĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŵŽĞƚ�ǌŽǁĞů��
� � ĚĞ�ŐƌŽǀĞ�ŵŽƚŽƌŝĞŬ͕�ĞǀĞŶǁŝĐŚƚ�ĂůƐ�ĮũŶĞ�ŵŽƚŽƌŝĞŬ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘�KŽŬ�ŵŽĞƚ�Ğƌ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ǌŝũŶ�ǀŽŽƌ��
� � ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĞŶ�ǁĞĞƌ�ĞŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͘�

'ƌŽĞƉ�ϯͲϰ͗� <ŝŶĚĞƌĞŶ�ǀĂŶĂĨ�ϳ�ũĂĂƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚĞĞĚƐ�ďĞŚĞŶĚŝŐĞƌ͘ ��ĞǌĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐĞŶ�ŶŝĞƚ��
  alleen het rollenspel, ook het regelspel wordt steeds belangrijker. Ze kunnen in grotere groepen spelen  
� � ĚĂŶ�ũŽŶŐĞƌĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘�KǀĞƌ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ�ŝƐ�ĚĞǌĞ�ůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉ�ĚŽů�ŽƉ�ǁĞĚƐƚƌŝũĚũĞƐ͘��Ğ�ůĂƚĞŶ�ŐƌĂĂŐ�ǌŝĞŶ��
� � ǁĂƚ�ǌĞ�ŬƵŶŶĞŶ͘�^ƉĞĞůƉůĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ŐƌŽĞƉ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ĚǇŶĂŵŝƐĐŚ�ǌŝũŶ͕�ƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶ�ƚŽƚ�ĂĐƟĞ�ĞŶ��
  met grote groepen tegelijk bespeeld kunnen worden.

'ƌŽĞƉ�ϱͲϲ͗� dŽƚ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ƟĞŶ�ũĂĂƌ�ǀĞƌůŽŽƉƚ�ĚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ũŽŶŐĞŶƐ�ĞŶ�ŵĞŝƐũĞƐ�ďŝũŶĂ�ŐĞůŝũŬ͘��ĂĂƌŶĂ�ŐĂĂƚ�ĚĞ��
  ontwikkeling van meisjes opeens veel sneller, waardoor het onderscheid tussen jongens- en meisjesspel 
� � ǌŝĐŚ�ŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬĞƌ�ĂŌĞŬĞŶƚ͘�͚^ƉĞůĞŶ͛�ǁŽƌĚƚ�ŐĞǌŝĞŶ�ĂůƐ�͚ŬŝŶĚĞƌĂĐŚƟŐ͛͘ ��Ğ�ǁŝůůĞŶ�͚ƌŽŶĚŚĂŶŐĞŶ͛�ŵĂĂƌ�� �
� � ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ�ŽŽŬ�ĂĐƟĞĨ�ĞŶ�ƐƚŽĞƌ�ǌŝũŶ͘�KƉ�ƐŽĐŝĂĂů�ǀůĂŬ�ǁŝůůĞŶ�ǌĞ�ǀŽŽƌĂů�ďŝũ�ůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶ�ǌŝũŶ͕�ǌĞ�ŚĞďďĞŶ��
� � ĞĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�ďĞŚŽĞŌĞ�Žŵ�Ğƌďŝũ�ƚĞ�ŚŽƌĞŶ͕�ƚĞ�ǌŝĞŶ�ĞŶ�ŐĞǌŝĞŶ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ͘

'ƌŽĞƉ�ϳͲϴ͗� ^ƉĞĞůƉůĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ϭϬͲϭϮ�ũĂƌŝŐĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ƐƚŽĞƌ�ǌŝũŶ͕�ƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶ�ƚŽƚ�ďĞǁĞŐŝŶŐ�ĞŶ�ǀŽŽƌǌŝĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ��
  verschillende ruimten om in kleine groepjes bij elkaar te zijn.

Type kinderen:
DĂƌŝĂŶŶĞ�ĚĞ�sĂůĐŬ�;ϮϬϬϲͿ�ŚĞĞŌ�ŽŽŝƚ�ϰ�ƐƉĞĞůƚǇƉĞŶ�ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ�ďŝũ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘�,ŝĞƌďŝũ�ŵŽĞƚ�ĚĞ�ŬĂŶƩĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ�
dat de indeling globaal is omdat geen kind hetzelfde is. Toch kan deze indeling helpen bij het maken van keuzes. 
ϭ͘� ZĂƵǁĞƌƐ͗��ĞŶ�ƌĂƵǁĞƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĚŽĞŶĞƌ͕ �ǁŝů�ĂĐƟĞ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ǀŽŽƌĂů�ŽŽŐ�ǀŽŽƌ�ŐƌŽƚĞ�ůŝũŶĞŶ͘��ĞŶ�ƌĂƵǁĞƌ�ŚĞĞŌ�ƌƵŝŵƚĞ�ŶŽĚŝŐ�ǁĂĂƌ�

ŶŝĞƚƐ�ŚŽĞŌ�ĞŶ�ĂůůĞƐ�ŵĂŐ͕�ŝƐ�ƐŶĞů�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ�ŵĂĂƌ�ŬĂŶ�ǌŝĐŚ�ŵŽĞŝůŝũŬ�ůĂŶŐĞ�ƟũĚ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶ͘�ZĂƵǁĞƌƐ�ŵĂĂŬ�ũĞ�ŶŝĞƚ�ďůŝũ�
ŵĞƚ�ĨƌƂďĞůƐƉƵů͖�ŐƌŽŽƚ͕�ĂĐƟĞĨ�ĞŶ�ŬŽƌƚĚƵƌĞŶĚ�ƐƉĞůŵĂƚĞƌŝĂĂů� ŝƐ�ǁĞů�ĂĂŶ�ŚĞŶ�ďĞƐƚĞĞĚ͘��Ğ�ůĂƚĞŶ�ŐƌĂĂŐ�ǌŝĞŶ�ǁĂƚ�ǌĞ�ŝŶ�ŚƵŝƐ�
hebben en houden van materialen waarmee ze kunnen sjouwen, klimmen en geluiden maken.

2. �ŽƵǁĞƌƐ͗��ŽƵǁĞƌƐ�ǌŝũŶ�ƵŝƚǀŝŶĚĞƌƐ͕�ƉƵǌǌĞůĂĂƌƐ͘��Ğ�ŬƵŶŶĞŶ�ŵŽĞŝƚĞ�ĞŶ�ŐĞĚƵůĚ�ŽƉďƌĞŶŐĞŶ�ĞŶ�ůĂŶŐĞƌĞ�ƟũĚ�ŵĞƚ�ŝĞƚƐ�ďĞǌŝŐ�
zijn. Ze zijn origineel, kunnen goed zelfstandig spelen en willen alles leren en begrijpen. Typisch voor een douwer 
ǌŝũŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǁĂĂƌ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ĞŶ� ŝŶǌŝĐŚƚ�ǀŽŽƌ�ŶŽĚŝŐ�ǌŝũŶ͘�DĂƚĞƌŝĂĂů�ŵĞƚ�ǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǌĂů�ŚĞŶ�ďŽĞŝĞŶ͕�ŶĞƚ�ĂůƐ�
materiaal dat hen uitdaagt tot onderzoek en uitproberen.

3. Schouwers: Schouwers gebruiken al hun zintuigen en zijn gericht op details en uiterlijkheden. Ze houden ervan te 
ĚƌŽŵĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�ĨĂŶƚĂƐĞƌĞŶ͕�ŐĞŶŝĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ĞŵŽƟĞƐ�ĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĂĂŬ�ŝŶƚƌŽǀĞƌƚ͘�^ĐŚŽƵǁĞƌƐ�ǌŝũŶ�ŐƌĂĂŐ�ĐƌĞĂƟĞĨ�ŵĞƚ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�
ŬůĞŝŶĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ĂůƐ�ƐƚĞĞŶƚũĞƐ͕�ƚĂŬũĞƐ�ĞƚĐ͘���Ğ�ǁŝůůĞŶ�ůŝĞĨƐƚ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐĞ�ƉůĞŬ�ǀĂŶ�ǁĂĂƌƵŝƚ�ǌĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽďƐĞƌǀĞƌĞŶ͘

ϰ͘� �ŽƵǁĞƌƐ͗��ŽƵǁĞƌƐ�ǌŝũŶ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͕� ƌĞŐĞůĂĂƌƐ͘��Ğ�ǌŝũŶ�ƐŽĐŝĂĂů͕�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ĞŶ� ŝŶǀĞŶƟĞĨ͗�ĂůůĞƐ� ŝƐ�ďƌƵŝŬďĂĂƌ�Žŵ�ŵĞĞ�ƚĞ�
ƐƉĞůĞŶ͘��Ğ�ŵĂŬĞŶ�ŐƌĂĂŐ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ĞŶ�ƌĞŐĞůƐ͘�ZĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǌŝũŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ǀŽŽƌ�ďŽƵǁĞƌƐ͘��Ğ�ŚŽƵĚĞŶ�Ğƌ�ǀĂŶ�ǀĞƌŚĂůĞŶ�ŶĂ�ƚĞ�
spelen. Je doet ze een groot plezier met losse elementen waarmee ze hun eigen spel kunnen maken.



ϭϴ

Een expert zal doorgaans een moodboard samenstellen met daarop een aantal keuzemogelijkheden die gebaseerd zijn op 
ĚĞ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞ�ĞŶ�ĚĞ�ůŝũƐƚ�ŵĞƚ�ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞůƉƚ�ďŝũ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ũƵŝƐƚĞ�ŬĞƵǌĞƐ͘�
Nadat er keuzes gemaakt zijn zal een schetsontwerp gemaakt worden. Op het schetsontwerp staat globaal het plan voorzover 
ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ŽƉ�Ěŝƚ�ƉůĂŶ�ǁĂƚ�ĚĞ�ƌŽƵƟŶŐ�ŝƐ͕�ǁĂĂƌ�ŽƉ�ŚŽŽĨĚůŝũŶĞŶ�ǁĞůŬ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�ŝƐ�ǌŽĂůƐ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ďĞƉůĂŶƟŶŐ͕�ĚĞ�ƐƉĞĞůĂĂŶůĞŝĚŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ĮĞƚƐĞŶƐƚĂůůŝŶŐ͘��ŝƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ĚŝĞŶƚ�ĂůƐ�ƉƌĂĂƚƉůĂĂƚ�Žŵ�ǌŽ�ĚĞ�ǁĞŶƐĞŶ�ĞŶ�
eisen nog duidelijker te krijgen. Ook kun je met het schetsontwerp anderen alvast informeren over de plannen en eerste 
ideeën. Wees er wel heel duidelijk over dat het nog niet gaat om de uiteindelijke invulling van het plein. 

,Ğƚ�ŝƐ�ďĞƐƚ�ůĂƐƟŐ�Žŵ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ǁĂĂƌďŝũ�ĂůůĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌƚĂĂůĚ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĐŽŶĐƌĞĞƚ�ƉůĂŶ͘��ĞŶ�
procesbegeleider en ontwerper kan hierbij helpen.
�Ğ� ŝŶǀƵůůŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ� ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ� ƌĂĂŬƚ� ǌŽǀĞĞů� ƚŚĞŵĂ Ɛ͛�ĞŶ�ďĞůĞŝĚƐƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͕�ĚĂƚ�ĞĞŶ� ŝŶƚĞŐƌĂůĞ�ĂĂŶƉĂŬ�ŽŶŵŝƐďĂĂƌ� ŝƐ͘� >ŝĞĨƐƚ�
ŝŶƚĞŐƌĂĂů�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ďŝŶŶĞŶ�ŚĞƚ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ĚŽƌƉ�ŽĨ�ĚĞ�ďƵƵƌƚ͘��ůƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ϭĞ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ůŝŐƚ͕�ŝƐ�ŚĞƚ�ƟũĚ�
om deze te toetsen bij de diverse betrokkenen. Leg het ontwerp eerst voor aan het leerkrachtenteam en aan de leerlingen. 
Organiseer vervolgens een bijeenkomst voor ouders, buurtbewoners en mogelijke andere gebruikers of belanghebbenden 
Žŵ�ŚĞŶ�ƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ƐĞƐƐŝĞƐ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ǀĞƌǌĂŵĞůĚ�ĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ĂůǀĂƐƚ�ŐĞŢŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞĞƌĚ�ǁŝĞ�ĞĞŶ�ƌŽů�ǁŝůͬ
kan spelen bij bijvoorbeeld aanleg of beheer.

Vanuit het schetsontwerp wordt verder gewerkt in een cyclus van feedback en herontwerp tot het uiteindelijk ontwerp van 
het schoolplein.

^ƚĂƉ�ϱ͗�sĂŶ�ƐĐŚĞƚƐŽŶƚǁĞƌƉ�ŶĂĂƌ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ŽŶƚǁĞƌƉ

Uitbesteden of zelf aan de slag:
�ĞĚĞŶŬ�ǁŝĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ŚĞůƉĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ͘�tŽƌĚƚ�ĂůůĞƐ�ƵŝƚďĞƐƚĞĞĚ�ŽĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƵĚĞƌƐͬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐͬ�
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ďĞƚƌŽŬŬĞŶ� ďŝũ� ĚĞ� ƌĞĂůŝƐĂƟĞ� ǀĂŶ� ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ƉůĞŝŶ͍� �Ğ� ŽƵĚĞƌƐ� ŬƵŶŶĞŶ� ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ� ĚĞ� ŬŝŶĚĞƌĞŶ� ŝŶ� ĚĞ�
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ�ƚĞŐĞůƐ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŚĂůĞŶ͘��ŶĚĞƌĞ�ŽƵĚĞƌƐ�ŬƵŶŶĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ŬůƵƐĚĂŐ�ǌŽƌŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŬŽĸĞ�ŽĨ�ĞĞŶ�ůĞŬŬĞƌĞ�ůƵŶĐŚ͘�
Op deze manier worden zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken bij het plein en wordt er eigenaarsschap gevormd.. 
Het plein wordt van iedereen en is er meer sociale controle.

Een schoolplein aanleggen doe je met elkaar: met kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en mogelijk een 
ĞƌǀĂƌĞŶ�ŚŽǀĞŶŝĞƌ͘ ��ĞŶ�ĞƌǀĂƌĞŶ�ŚŽǀĞŶŝĞƌ�ŬĞŶƚ�ĚĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĞŝƐĞŶ�ĞŶ�ŚŽƵĚƚ�ŚŝĞƌ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŵĞĞ�ďŝũ�ĚĞ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ŚĂŶĚŝŐ�
om bijvoorbeeld samen met de kinderen te gaan beplanten. Zij zijn dan mede eigenaar van het plein en voelen zich 
verantwoordelijker. Hierdoor is de kans op vandalisme kleiner doordat de sociale druk er op ligt. Let bij zelfwerkzaamheid 
Ğƌ�ǁĞů�ŽƉ�ĚĂƚ�ŝŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ŽŶĂĂŶǀĂĂƌĚďĂƌĞ�ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͛�ĚĞ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ďĞǀŽĞŐĚ�ƉĞƌƐŽŽŶͬďĞĚƌŝũĨ�ŐĞďĞƵƌƚ�ŝŶ�
ǀĞƌďĂŶĚ�ŵĞƚ�ŐĂƌĂŶƟĞ�ĞŶ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘��ŝƚ�ŐĞůĚƚ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƚŽĞƐƚĞů�ŵĞƚ�ǀĂůŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͘

�ĞŚĞĞƌͬŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͗
,Ğƚ� ƚŚĞŵĂ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌ�ŵŽĞƚ�Ăů�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŽŶƚǁĞƌƉĨĂƐĞ�ĂĂŶ�ďŽĚ�ǌŝũŶ�ŐĞŬŽŵĞŶ͕�ĞŶ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ� ŝƐ͕� ůŝŐƚ�Ğƌ�ĞĞŶ�
onderhouds- en beheerplan voor het schoolplein. Bij met name een groen schoolplein is het onderhoud in de eerste jaren 
ŶĂ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞƌ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ũĂƌĞŶ͘�KŶĚĞƌŚŽƵĚ�ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĞĞů͕�ǌĞŬĞƌ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƉůĞŝŶ͘��ĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�
maakt een ontwikkeling door die door het onderhoud gestuurd wordt. Het onderhoud bepaalt of deze ontwikkeling de 
ŐĞǁĞŶƐƚĞ�ǀŽƌŵ�ŬƌŝũŐƚ͘��ĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�ƐƉĞĞůƉůĞŬ�ǌŽĂůƐ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞŶ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ�ŝƐ�ĂůƟũĚ�ŝŶ�ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͗�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŝƚ͘�EŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�
zijn verschillen zichtbaar tussen de seizoenen, maar ook in de loop der jaren verandert het plein door de groei (en ook het 
ĂĨƐƚĞƌǀĞŶͿ�ǀĂŶ�ďĞƉůĂŶƟŶŐ͘�
Bij het onderhoud en beheer speelt uiteraard ook het speelgedrag van kinderen en de intensiteit van het gebruik van het 
plein een grote rol.

Stap 6: Aanleg, onderhoud en beheer
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Spelkisten

Bij veel scholen is het een probleem om het buitenspeelgoed 
ŶĂ�ĂŇŽŽƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞƐ�ĐŽŵƉůĞĞƚ�ŶĂĂƌ�ďŝŶŶĞŶ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ͘�
Door de leerlingen als groep verantwoordelijk te maken 
voor het eigen buitenspeelgoed kan dit probleem 
grotendeels opgelost worden. Een mogelijkheid om dit te 
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ� ŝƐ� ŚĞƚ� ŝŶǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ� ƐƉĞůŬŝƐƚĞŶ͘�DĞƚ� ǀĞĞů� ƐƵĐĐĞƐ�
wordt deze manier van werken op verschillende scholen 
toegepast.
Elke groep krijgt een spelkist met daarin door de leerlingen 

zelf uitgekozen buitenspeelgoed. De leerlingen kunnen 
periodiek, bijvoorbeeld een keer per maand, het materiaal 
ŝŶ�ŚƵŶ�ƐƉĞůŬŝƐƚ�ĂĂŶǀƵůůĞŶ͘�DĞƚ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉ�ŽǀĞƌůĞŐŐĞŶ�ǌĞ�ǁĞůŬ�
materiaal ze in de spelkist willen hebben. Dit overleg kan 
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ� ƟũĚĞŶƐ� ĚĞ� ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ� ŽĨ� ƟũĚĞŶƐ� ĞĞŶ�
extra ingelast overlegmoment. Bij dit overleg geldt niet 
het recht van de meeste stemmen gelden, maar wordt er 
ƌĞŬĞŶŝŶŐ� ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŵĞƚ� ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ� ƐƉĞůďĞŚŽĞŌĞŶ� ǀĂŶ�
jongens en meisjes zodat iedereen aan zijn trekken komt. 

EĂĂƐƚ�ĚĞ� ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ� ŝƐ�ĚĞ� ŝŶǌĞƚ�ǀĂŶ� ůŽƐ�ƐƉĞůŵĂƚĞƌŝĂĂů�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�Žŵ�ĚĞ�ƐĨĞĞƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ� ƚĞ�
ďĞŝŶǀůŽĞĚĞŶ͘��>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ůĞŬŬĞƌ�ƐƉĞůĞŶ�ĞŶ�ĂĐƟĞĨ�ďĞǌŝŐ�ǌŝũŶ͕�ǀĞƌǀĞůĞŶ�ǌŝĐŚ�ŶŝĞƚ�ĞŶ�ůŽƉĞŶ�ŵŝŶĚĞƌ�ŬĂŶƐ�Žŵ�ŽŶŐĞǁĞŶƐƚ�ŐĞĚƌĂŐ�
ƚĞ�ǀĞƌƚŽŶĞŶ�ŽĨ�͚ůĂƐƟŐ͛�ƚĞ�ǌŝũŶ͘

Als het plein klaar is kan het in gebruik genomen worden. Dit is een feestelijk moment. Een uitgelezen kans om de pers in te 
ůŝĐŚƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ŝŶ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĞŝƚ�ƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ͘�tŝĞ�ŶŽĚŝŐ�ũĞ�ĂůůĞŵĂĂů�Ƶŝƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽƉĞŶŝŶŐ͍�'ĞĞĨ�ũĞ�
een pleinfeest of houd je het bij een lintje doorknippen en een ijscokraam om alle vrijwilligers te trakteren? 
Wie weet kun je de wethouder, een bekende plaatselijke sporter, de oud-directeur, de jongste leerling of de burgemeester 
bereid vinden om de feestelijke opening voor zijn of haar rekening te nemen.   

KƉ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ�ƉůĞŝŶ�ǀĂůƚ�ǀĂĂŬ�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ǀĞĞů�ƚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͘�dŽĐŚ�ǌƵůůĞŶ�ŽŽŬ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŶŝĞƵǁĞ�ƉůĞŝŶ�ƌĞŐĞůƐ�ĞŶ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�
moeten worden gemaakt. Vanuit De Groep Centraal werken we met één regel: 

' Het is hier fijn voor jou, voor mij, voor ons samen!'

  

Stap 7: Gebruiken van het plein
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Een mogelijke manier van werken is het aanstellen van een 
coördinator die de spelmaterialen beheert in een soort 
depot. Bij deze coördinator kunnen de spelmaterialen 
besteld worden. 
DĞƚ� ĚĞ� ŐƌŽĞƉ� ǁŽƌĚƚ� ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ� ĞĞŶ� ďĞƐƚĞůĨŽƌŵƵůŝĞƌ�
ingevuld en ingeleverd bij de coördinator die de bestellingen 
ǀĞƌǁĞƌŬƚ� ĞŶ� ĂůƐ� ŚĞƚ� ŶŽĚŝŐ� ŝƐ� ŵĂƚĞƌŝĂĂů� ŬĂŶ� ĂĂŶƐĐŚĂīĞŶ͘�
Op een afgesproken moment worden de materialen in 
de groepen gebracht of kan één van de leerlingen de 
materialen bij de coördinator ophalen.

Materiaal kopen:
Er kan voor gekozen worden dat de kinderen hun speelgoed 
ŬŽƉĞŶ͖�ŚĞƚ�ƐƉĞĞůŐŽĞĚ�ďůŝũŌ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉ͘�
Het materiaal in de kist kan elke maand aangevuld worden 
door de kinderen met een beperkt budget nieuw materiaal 
ƚĞ� ůĂƚĞŶ�ďĞƐƚĞůůĞŶ͘�DĞƚ�ŶĞƉ�ŐĞůĚ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ� ƐƉĞůŵĂƚĞƌŝĂĂů�
door de kinderen betaald. Iedere groep krijgt aan het begin 
van het jaar een beperkt budget waarmee de aankopen 
voor de rest van het jaar gedaan moeten worden. 

Het voordeel van het laten kopen van het spelmateriaal 
is dat de leerlingen het materiaal als eigen beschouwen 
en er daarom zuinig op zijn. Een ander voordeel is dat ze 
onbeperkt over het materiaal kunnen beschikken. 

�ŝũ�ĚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƉĞůŬŝƐƚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ�Žŵ�ĚĞ�
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ƚĞ�ǁŝũǌĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǀĂŶ�ǁĞƌŬĞŶ͖�ŚĞƚ�ďƵĚŐĞƚ�
is voor het hele schooljaar!! Dit vraagt inzicht in het beheer 
van het geld. Als in de loop van het jaar bijvoorbeeld de bal 
lek gaat moet deze vervangen kunnen worden… 

Aan het einde van het schooljaar zijn er twee mogelijkheden. 
Ofwel de spelkist verhuist met inhoud met de leerlingen 
mee naar de volgende groep of elke groep levert de spullen 
in en aan het begin van het schooljaar start elke groep met 
een lege, schone kist. 
TIP: Geef elke spelkist een unieke code. Laat de leerlingen 
ŚƵŶ� ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ� ŵĞƌŬĞŶ͘� DĞƚ� ĞĞŶ� ǁĂƚĞƌǀĂƐƚĞ� ƐƟŌ� ŝƐ� ŚĞƚ�
eenvoudig om de spullen van de eigen code te voorzien.

In de beginperiode kan het nodig zijn om de leerlingen 
rondom elke pauze te wijzen op hun verantwoordelijkheden. 
Een goede afspraak kan zijn dat de leerling die materiaal 
mee naar buiten neemt dit ook weer mee naar binnen 
neemt. Vraag als leerkracht aan het begin van het jaar aan 
het einde van de pauze of alle spullen weer terug zijn.... 
EĂ� ǀĞƌůŽŽƉ� ǀĂŶ� ƟũĚ� ŝƐ� Ěŝƚ� ĚĞ� ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ� ǀĂŶ�
ĚĞ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ǌĞůĨ� ĞŶ�ŚŽĞŌ�ĚĞ� ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ� ĂůůĞĞŶ�ĂĂŶĚĂĐŚƚ�
te besteden aan de spelkist op het moment dat er een 
bestelmogelijkheid is voor nieuw materiaal.

,Ğƚ� ůĂƚĞŶ� ŬŽƉĞŶ� ǀĂŶ� ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ� ŚĞĞŌ� ŽŽŬ� ŶĂĚĞůĞŶ͘� �ĞŶ�
groot nadeel is dat, tenzij hierover afspraken worden 
ŐĞŵĂĂŬƚ͕� ĞĞŶŵĂĂů� ĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ� ŵĂƚĞƌŝĂĂů� ŶŝĞƚ� ŵĞĞƌ�
omgeruild kan worden als de leerlingen er niet meer mee 
spelen. 
Laat de leerlingen meedenken over een oplossing voor 
Ěŝƚ� ƉƌŽďůĞĞŵ͙� �ĞŶ� ŽƉƟĞ� ŝƐ� ŚĞƚ� ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ�

mogelijkheid om materiaal terug te verkopen aan de 
coördinator die dit dan goedkoper kan aanbieden aan 
ĂŶĚĞƌĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ĂůƐ�͚ƚǁĞĞĚĞŚĂŶĚƐ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů͛͘

Materiaal huren: 
Er kan ook voor gekozen worden dat de leerlingen het 
ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŚƵƌĞŶ͖�ĞůŬĞ�ƵŝƚůĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞ�ŬĂŶ�Ğƌ�ĂŶĚĞƌ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�
gekozen worden. 
Er wordt in dit geval een uitleendepot ingericht voor 
buitenspeelgoed. Elke maand kunnen de leerlingen 
groepsgewijs hun spelkist vullen met materiaal uit het 
uitleendepot. Welk materiaal geleend gaat worden wordt 
overlegd met de hele groep. 
Voor het materiaal moet betaald worden. Elke maand 
krijgen de leerlingen hiervoor een vast budget dat besteed 
kan worden. Als niet het volledige budget besteed wordt, 
kan het overgebleven geld opgespaard worden om de 
volgende maand extra ingezet te worden. Er kan dus 
gespaard worden voor speciaal materiaal dat een hogere 
ŚƵƵƌƉƌŝũƐ�ŚĞĞŌ͘�EŝĞƚ�ĂůůĞ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŚŽĞŌ�ŝŶ�ŐƌŽƚĞ�ĂĂŶƚĂůůĞŶ�
aanwezig te zijn. Het mag best bijzonder zijn om als groep 
bijvoorbeeld een waveboard of skateboard te kunnen 
gebruiken... Het is wel belangrijk om er voor te zorgen dat 
niet elke maand dezelfde groepen de eerste keus hebben 
bij het uitleendepot!!

Voordeel  van het verhuren van spelmateriaal is dat er elke 
periode gewisseld kan worden van materiaal. Nadeel is dat 
het spelmateriaal geen eigendom is van de leerlingen en ze 
er mogelijk minder zorgvuldig mee omgaan. 
Een bijkomend probleem kan zijn dat materiaal waar veel 
mee gespeeld wordt mogelijk niet beschikbaar is voor 
een bepaalde periode omdat het uitgeleend is aan een 
andere groep. Uiteraard zijn hiervoor diverse oplossingen 
te bedenken… Bij het vinden van een oplossing kunnen de 
leerlingen ingeschakeld worden. Gedacht kan worden aan 
een boete bij het kapot of niet inleveren van het gehuurde 
spelmateriaal en het beperken van de uitleentermijn en 
instellen van een wachtlijst voor populaire spelmaterialen. 



Ϯϭ

Overige maatregelen

• �ĂŶ�ŚĞƚ�ďƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ�ŬĂŶ�ĞĞŶ�ĞǆƚƌĂ�ŝŵƉƵůƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ďĞůŽŶŝŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ͘��Ğ�ďĞůŽŶŝŶŐ�ŬĂŶ�
gekoppeld zijn aan individueel gedrag, het samenspelen of aan de manier waarop omgegaan wordt met de materialen. 

• Het helpt sommige leerlingen om samen de pauze voor te bespreken. Wie gaat Wat Waar doen? Ook het nabespreken 
ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞ�ŬĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ĞīĞĐƚ�ŚĞďďĞŶ͘��ŝƚ�ŶĂďĞƐƉƌĞŬĞŶ�ŬĂŶ�ǌŽǁĞů�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞů�ĂůƐ�ŬůĂƐƐŝŬĂĂů�ŐĞďĞƵƌĞŶ͘�

• >ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŵŽĞŝǌĂĂŵ�ƚŽƚ�ƐƉĞůĞŶ�ŬŽŵĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞŐĞůĞŝĚ�ďŝũ�ŚĞƚ�ƐƉĞůĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞƐ͘�,Ğƚ�ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ�ŚŽĞŌ�
ŶŝĞƚ�ƉĞƌ�ĚĞĮŶŝƟĞ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞ�ƚĞ�ŐĞďĞƵƌĞŶ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ďŽǀĞŶďŽƵǁ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ĂůƐ�
ƐƉĞůůĞŝĚĞƌ�ďŝũ�ĞĞŶ�ƐƉĞů�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ũŽŶŐĞƌĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŽĨ�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ�ŵĞƚ�ŵĂĂƚũĞƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͖�ĞĞŶ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ĚŝĞ�ŵŽĞŝƚĞ�ŚĞĞŌ�
met zelfstandig spelen koppelen aan een leerling die hem daarin ondersteunt. 

• tĂƚ�ĞƌŐ�ŐŽĞĚ�ǁĞƌŬƚ�Žŵ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ƚĞ�ĂĐƟǀĞƌĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƐƉĞů�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�Ƶŝƚ�
ĚĞ�ƐƉĞů�ŬŝƐƚ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŐǇŵůĞƐƐĞŶ�ŽĨ�ŚĞƚ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ�ďƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ�ŬĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶĚĂĐŚƚ�ŐĞǀĞƐƟŐĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�
spellen en de manier waarop de toestellen op het plein en de materialen uit de spel kist gebruikt kunnen worden. 

• ^ƉĞů�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŚĞůĞ�ŐƌŽĞƉ�ǌŝũŶ�ďĞƐƉƌŽŬĞŶ�ŽĨ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ƐƉĞůŬĂĂƌƚĞŶ�ŐĞǌĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ǌŽĚĂƚ�ĚĞ�
leerlingen de regels nog eens na kunnen lezen. Deze spelkaarten kunnen toegevoegd worden aan de spel kisten.Er zijn 
ŽŽŬ�ŬĂŶƚ�ĞŶ�ŬůĂƌĞ�ƐƉĞůŬĂĂƌƚĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ǁĂĂƌŽƉ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƐƉĞůůĞŶ�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�ǌŝũŶ͘��ĞǌĞ�ƐƉĞůŬĂĂƌƚĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ�
voor de leerlingen die moeite hebben om zelf iets te bedenken. 

• �ĞŶ�ůĞƵŬ�ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ�Žŵ�ĂĂŶ�ƐƉĞůƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐƉĞůŬĂĂƌƚĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŬŝĞǌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�Ζ^ƉĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚΖ͘�
sŽŽƌ�ŚĞƚ�ŬŝĞǌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�͚^ƉĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ͛�ŬĂŶ�ďŝũ�ƚŽĞƌďĞƵƌƚ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞƉ�ďĞŶĂĚĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ƐƉĞů�Ƶŝƚ�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ�
op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit ingevulde spelformulier wordt aan alle groepen uitgedeeld, op een 
goed zichtbare plaats in de school opgehangen en mogelijk tevens op de website vermeld zodat alle groepen dit spel in 
ĚĞ�ƉĂƵǌĞ�ŽĨ�ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ƐƉĞů�ůĞƐ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĂĂŶ�ƐƉĞůĞŶ͘

• ^ĐŚŽŽů�ďƌĞĞĚ�ŬĂŶ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ŐĞŬŽǌĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�͚'ƌŽĞƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ͛�ƚĞ�ŬŝĞǌĞŶ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ŶŽŵŝŶĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�͚'ƌŽĞƉ�
ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ͛�ŬƌŝũŐĞŶ�ĂůůĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ĞĞŶ�ĨŽƌŵƵůŝĞƌ�ǁĂĂƌŽƉ�ǌŝũ�ĚĞ�ĞŝŐĞŶ�ŐƌŽĞƉ�ŬƵŶŶĞŶ�ŶŽŵŝŶĞƌĞŶ͘��ŝũ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ǁĂƚ�ŐŽĞĚ�
ŐŝŶŐ�ĞŶ�ŽŽŬ�ǁĂĂƌ�ǌĞ�ŶŽŐ�ĂĂŶ�ŐĂĂŶ�ǁĞƌŬĞŶ͘��Ğ�ŐĞǀĞŶ�ƟƉƐ�ǀŽŽƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ǀĞƌŵĞůĚĞŶ�ǁĂĂƌŽŵ�ǌŝũ�͚ŐƌŽĞƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŵĂĂŶĚ͛�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘��Ğ�ŐƌŽĞƉ�ĚŝĞ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŽŶƉĂƌƟũĚŝŐĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŬŽǌĞŶ�ŬƌŝũŐƚ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĞĞŶ�
ƚƌĂŬƚĂƟĞ͕�ĚĞ�ŐƌŽĞƉƐĨŽƚŽ�ŬĂŶ�ĞĞŶ�ŵĂĂŶĚ�ůĂŶŐ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ƉŽƐƚĞƌ�ǀŽŽƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ�ŽƉŐĞŚĂŶŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽĨ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉ�
ŬĂŶ�ŽƉ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀĞƌŵĞůĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ�͚'ƌŽĞƉ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂŶĚ͛͘
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Parental Support, and use for Outdoor Learning. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
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BIJLAGE 1 - MATERIALEN PLEIN

• Pleincanvas
• Stakeholderanalyse
• WůĞŝŶͲŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞĨŽƌŵƵůŝĞƌ 

• Leerpunten samen spelen
• Stappenplan 'Samen opgelost'
• Bestelformulieren

• Spel van de maand
• Pleinlogboek
• Hoe ging het op de speelplaats?
• Pleinpluim
• Pauze keuzehulp
• Stop-Denk-Doe
• /ŶĐŝĚĞŶƚƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ



Ϯϰ





Ϯϲ

STAKEHOLDERANALYSE

PLEIN

Gemeenteambtenaar klimaat

'ĞŵĞĞŶƚĞĂŵďƚĞŶĂĂƌ�ŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐ

Bovenbouwleerlingen

DŝĚĚĞŶďŽƵǁůĞĞƌůŝŶŐĞŶ

Onderbouwleerlingen

BSO

Kinderopvang

Buurtbewoners volwassen

Buurtkinderen

Groepsleerkrachten

Vakleerkracht

Bootcamp-instructeur

Buurtvereniging

Speeltuinvereniging

Breng zoveel mogelijk stakeholders in kaart. In het voorbeeld zijn een aantal mogelijke stakeholders benoemd, maar dit zijn 
zeker niet alle mogelijke stakeholders.
DĞƚ�ŬůĞƵƌĞŶ�ŽĨ�ŵĞƚ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ŵŝŶ�ƚĞŬĞŶƐ�ŬĂŶ�ĚĞ�ŵĂƚĞ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ�ĞŶͬŽĨ�ĚĞ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ŽĨ�ŶĞŐĂƟĞǀĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ƚĞŶ�ŽƉǌŝĐŚƚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
pleinvoorstel aangegeven worden. Je kunt ook nog de mate van betrokkenheid meenemen in de analyse. 



STAKEHOLDERANALYSE

PLEIN



PLEIN-INVENTARISATIEFORMULIER
Checklist situatie

Speelruimte
ZƵŝŵƚĞ�ƉĞƌ�ůĞĞƌůŝŶŐ�;ŶŽƌŵ�ϯ�ŵϮ�ƉĞƌ�ŬŝŶĚͿ
� �ĂŶƚĂů�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ͗�� �
 Oppervlakte:
'ĞƐĐŚĞŝĚĞŶ�ƉĂƵǌĞƐ͖�ǌŽ�ũĂ�ǁĞůŬĞ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ƋƵĂ�ůĞĞŌŝũĚĞŶ
DŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌƵŝŵƚĞƐ�;ďǀ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬ�ŐƌĂƐǀĞůĚͿ�
ZƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�ƐƉŽƌƚƐƉĞůĞŶ�ĞŶ�ƟŬƐƉĞůĞŶ
ZƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�ƌƵƐƟŐ�ƐƉĞů

Structuur
Herkenbare speelzones / duidelijke belijning 
�ĨƐƉƌĂŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ƐƉĞůĞŶ�ŽƉ�͚ŚŽƚƐƉŽƚƐ͛
Afspraken m.b.t. materiaalgebruik los materiaal 
Afwisseling in spelaanbod vastgelegd in afspraken

Beschikbaarheid materiaal 
Zandbak
ZŝũĚĞŶ�K��ʹ�D��ʹ����
<ůŝŵŵĞŶ�K��ʹ�D��ʹ���
'ůŝũĚĞŶ�K��ʹ�D��ʹ���
�ĂůĂŶĐĞƌĞŶ�K��ʹ�D��ʹ���
^ƉƌŝŶŐĞŶ�ͬ�ŽǀĞƌƐƉƌŝŶŐĞŶ�K��ʹ�D��ʹ����
ZĞŶŶĞŶ�ͬ�ŚĂƌĚůŽƉĞŶ�K��ʹ�D��ʹ����
�ǁĂĂŝĞŶ�ĞŶ�ƐĐŚŽŵŵĞůĞŶ�K��ʹ�D��ʹ����
DŝŬŬĞŶ�K��ʹ�D��ʹ���
Verstoppen
Kletsen en observeren
>ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ũŽŶŐĞŶƐ�K��ʹ�D��ʹ����
>ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ŵĞŝƐũĞƐ�K��ʹ�D��ʹ���

Kennis van spelvormen / transfer met LO lessen 
sĂƌŝĂƟĞ�ŝŶ�ƐƉĞů
Aanbod van spelvormen
ZĞůĂƟĞ�ƚƵƐƐĞŶ�ĂĂŶďŽĚ�ƐƉĞůǀŽƌŵĞŶ�ĞŶ�>K�ůĞƐƐĞŶ

Begeleiding op het plein
Toezicht (aantal personen)
DĞĞƐƉĞůĞŶĚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ
�ĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ďŝũ�ŽƉƐƚĂƌƚĞŶ�ǀĂŶ�ƐƉŽƌƚ�ĞŶ�ƐƉĞů�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�
Herkenbaar toezicht
ZŽů�ǀŽŽƌ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ďŝũ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�
Helderheid afspraken
Gedragsprotocol 
/ŶĐŝĚĞŶƚƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
Time-out ruimte

Gebruikers
WĂƵǌĞ�ƐƉĞů�K��ʹ�D��ʹ����ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ
>ĞƐƐĞŶ�>K�K��ʹ�D��ʹ���
KǀĞƌŝŐĞ�ůĞƐƐĞŶ�K��ʹ�D��ʹ����
 Noodzakelijke voorzieningen: 

BSO
Peutergroepen
Buurtkinderen
Sportvereniging 
Anders nl:



Ondergrond, omgeving en materiaalkeuze 
Tegels
Gras / kunstgras
Zand / Hout / Grind
Water
DŽĞƐƚƵŝŶ
Keuze speeltoestellen: Hout / Kunststof / Natuurlijk materiaal / Overig: 
Kleur: natuurlijke kleuren / primaire kleuren
Blinde muur
Hoogteverschillen
Zon en schaduwplekken
^ĐŚƵŝůƉůĞŬŬĞŶ�ďŝũ�ƌĞŐĞŶĂĐŚƟŐ�ǁĞĞƌ
&ŝĞƚƐĞŶƐƚĂůůŝŶŐ�ͬ�ĮĞƚƐĞŶŬĞůĚĞƌ�ŵĞƚ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ

Zelfstandigheid / verantwoordelijkheid leerlingen 
Geen begeleiding nodig bij sport en spel
Weinig begeleiding nodig bij sport en spel
Veel begeleiding nodig bij sport en spel
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĂĐƟĞĨ�ĂůƐ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĂĐƟĞĨ�ĂůƐ�ƐƉĞůďĞŐĞůĞŝĚĞƌ�ũŽŶŐĞƌĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ

Onderhoud, aanleg en beheer
Is er een onderhoudsplan en moet dat aangepast ja / nee
Welk budget is beschikbaar 
Welke materialen zijn opnieuw te gebruiken

Wat kan de school, samen met ouders of andere vrijwilligers, zelf doen

Wensenlijst 
Speciale wensen personeel:

Speciale wensen leerlingen: 



Samen spelen
Als je wilt meedoen met anderen:

LEERPUNTEN

Loop stevig naar de ander toe1

Zeg duidelijk 'hallo' of 'hoi'2

Ga meedoen3

Of vraag of je mag meedoen4

Luister naar de naam van de ander5



Samen spelen
Als je merkt dat je niet mag meedoen:

LEERPUNTEN

Vraag waarom je niet mag meedoen1

Luister naar het antwoord2

Word niet boos of zielig3

Zeg dat je iets anders gaat doen4

Loop stevig weg5



SAMEN OPGELOST!

Maak duidelijke 

afspraken en houd je 

aan de afspraak. 
4

STOP! Zijn jullie 

voldoende afgekoeld? 

Nee? Tel tot tien…
1

Allebei rustig? Vertel 

wat je wilt en waarom.

Luister naar wat de ander wil.
2

Probeer een oplossing 

te vinden die jullie 

allebei prettig vinden..
3



�ĂƚƵŵǀĞƌŬŽŽƉ� � �����������ƐĞƉƚ͘�������ŽŬƚ͘��������ŶŽǀ͘��������ĚĞĐ͘��������ũĂŶ͘���������ĨĞďƌ͘ ��������ŵƌƚ͘������ĂƉƌŝů�������ŵĞŝ���������ũƵŶŝ����

Geld over              Φ�Ϯϱ͕Ͳ�����Φ�       €     €             €             €             €              €           €             €

Φϭ͕Ͳ�ǀŽĞƚďĂů�ƉůĂƐƟĐ�

Φϰ͕Ͳ�ǀŽĞƚďĂů�ĨŽĂŵ� �

Φϯ͕Ͳ�ǀŽĞƚďĂůƉŝŽŶƐĞƚ�;ϰͿ

Φϭ͕Ͳ�ŬůĞŝŶĞ�ǌĂĐŚƚĞ�ďĂů�

€3,- frisbee foam

€3,- poco swingbal 

€3,- scatch-set 

€3,- tennisset

Φϭ͕Ͳ�ĨŽĂŵďĂů�ŬůĞŝŶ�

€3,- badmintonset

Φϭ͕Ͳ�ƐŚƵƩůĞ

Φϰ͕Ͳ�ŵŝŶŝͲůĂͲĐƌŽƐƐĞ

Φϭ͕Ͳ�ŐĂƚĞŶďĂů

€3,- beachbalset

Φϭ͕Ͳ�ƐƚŽĞƉŬƌŝũƚ

ΦϮ͕Ͳ�ĞůĂƐƟĞŬ

Φϰ͕Ͳ�ũĞƵ�ĚĞƐ�ďŽƵůĞƐ

€2,- enkelbal

ΦϮ͕Ͳ�ƐĐŚƵŝĩĂů

Φϰ͕Ͳ�ƐŬŝƉƉǇďĂů

Φϰ͕Ͳ�ĚŽďďĞůƐƚĞĞŶ

€2,- loopklossen

Φϰ͕Ͳ�ŚŽĞƉĞů

€3,- vrachtwagen

€3,- shovel

Φϰ͕Ͳ�ŚŝŶŬĞůǌĂŬũĞƐ�;ϯͿ

€2,- springtouw kort 

Φϰ͕Ͳ�ƐƉƌŝŶŐƚŽƵǁ�ůĂŶŐ

€2,- knikkerpotje

€2,- vangspel   

Groep:      Kistnummer:                                        
ͻ� :Ğ�ŬƌŝũŐƚ�Φ�Ϯϱ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ũĂĂƌ͘
• Kruis aan wat je wilt bestellen voor de komende maand. 
• Lever de bestellijst uiterlijk de laatste woensdag van de maand in bij …..
• Je krijgt het nieuwe speelgoed zo snel mogelijk in de groep.
• Er is ook gebruikt materiaal, vraag ernaar dan kun je het zien! 
• Soms kun je speelgoed waar je niet mee speelt verkopen.

VOORBEELD BESTELFORMULIER



�ĂƚƵŵǀĞƌŬŽŽƉ� � �����������ƐĞƉƚ͘�������ŽŬƚ͘��������ŶŽǀ͘��������ĚĞĐ͘��������ũĂŶ͘���������ĨĞďƌ͘ ��������ŵƌƚ͘������ĂƉƌŝů�������ŵĞŝ���������ũƵŶŝ����

Geld over              Φ�Ϯϱ͕Ͳ�����Φ�       €     €             €             €             €              €           €             €

  

Groep:      Kistnummer:                                        
ͻ� :Ğ�ŬƌŝũŐƚ�Φ�Ϯϱ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ũĂĂƌ͘
• Kruis aan wat je wilt bestellen voor de komende maand. 
• Lever de bestellijst uiterlijk de laatste woensdag van de maand in bij …..
• Je krijgt het nieuwe speelgoed zo snel mogelijk in de groep.
• Er is ook gebruikt materiaal, vraag ernaar dan kun je het zien! 
• Soms kun je speelgoed waar je niet mee speelt verkopen.

BESTELFORMULIER SPEL KIST



Te
 b

es
te

de
n:

 €
 5

0,
- p

er
 m

aa
nd

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 se

pt
.  

  B
oe

te
   

  o
kt

.  
  B

oe
te

   
 n

ov
.  

   
Bo

et
e 

   
de

c.
   

 B
oe

te
   

  j
an

.  
  B

oe
te

   
 fe

br
.  

  B
oe

te
   

  m
rt

.  
  B

oe
te

   
 a

pr
.  

   
Bo

et
e 

   
 m

ei
   

 B
oe

te
   

   
ju

n.
   

  B
oe

te
   

  j
ul

.

M
at

er
ia

le
n 

 
   

   
   

  
   

  K
os

te
n

>Ă
ŶŐ

�Ɛ
Ɖƌ
ŝŶ
Őƚ
ŽƵ

ǁ
�ϲ
ǆ�

€ 
ϱ

�ů
ĂƐ
ƟĞ

Ŭ�
ϲǆ
��

���
���
���

���
�€
�ϱ
�

^Đ
ŽŽ

ƉƐ
�ŵ

Ğƚ
�ď
Ăů
�ϲ
ǆ�

�
���
�€

 ϱ
�

^ƚ
ŽĞ

ƉŬ
ƌŝ
ũƚ
�ϲ
ǆ�

�
���
�€

 ϱ

^Đ
ŚƵ

ŝĩ
Ăů
�ϲ
ǆ�

�
���
�€

 ϱ

dĂ
ĨĞ
ůƚĞ

ŶŶ
ŝƐ
ďĂ

ƚũ
ĞƐ
�ŵ

Ğƚ
�ď
Ăů
�ϲ
ǆ�

���
�€

 ϱ

�Ğ
ĂĐ
Śď

Ăů
ƐĞ
ƚ�ŵ

Ğƚ
�ď
Ăů
ůĞ
ƚũ
Ğ�
ϲǆ
���
���
���
���
��€

 ϱ

dĞ
ŶŶ

ŝƐ
ƐĞ
ƚ�ϲ

ǆ�
�

�
���
�€

 ϱ

&ƌ
ŝƐ
ďĞ

Ğ�
ϲǆ
��

���
���
���
���
���
���
���
���

€ 
ϱ

,
ĂŶ

ĚƉ
ůƵ
ŝŵ

�ϲ
ǆ�

�
���
�€

 ϱ

<ů
ĞĞ

ĩ
Ăů
ƐĞ
ƚ�ϲ

ǆ�
�

���
�Φ
�ϭ
Ϭ

D
ia

bo
lo

 3
x 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
Φ�
ϭϬ

:Ğ
Ƶ�
ĚĞ

��
ŽƵ

ůĞ
Ɛ�
ϲǆ
�

�
���
�Φ
�ϭ
Ϭ

^Ŭ
ŝƉ
ƉǇ
ďĂ

ů�Ϯ
ǆ�
Őƌ
�ϰ
ǆ�
ŵ
ŝ�
���
���
���
���
���
���
���
���
Φ�
ϭϱ

�
Ăƌ
ƚď
Žƌ
Ě�
ϰǆ
�

�
���
�€

 2
0 

t
Ăǀ
Ğď

ŽĂ
ƌĚ
�ϭ
ǆ�

�
���
�€

 2
0 

^Ŭ
Ăƚ
Ğď

ŽĂ
ƌĚ
�ϭ
ǆ 

 
   

 €
 2

0 

To
ta

al
 

VOORBEELD BESTELFORMULIER

Groep:  
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BESTELFORMULIER

Groep:  



SPEL VAN DE MAAND

Naam van het spel:

Met hoeveel kinderen kun je het spelen:

Wat heb je er bij nodig:

 •                   

 •                            

 •                    

Hoe speel je het spel:

Spelregels: 
 •                   

 •                            

 •                    

Waarom vinden wij dit spel zo leuk: 
 

  
  Naam:                            Groep:                          



Week              Wat ging goed?       Wat kan beter?       Wat ga ik doen?

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

  PLEIN LOGBOEK VAN  



       Kleine pauze      Grote pauze

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

HOE GING HET OP DE SPEELPLAATS?

Groep:     Datum:   Beloning:  



�ĞŶ�ƉƌĞƫŐĞ�ƐĨĞĞƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞŝŶ�ŬĂŶ�ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ƵŝƚĚĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉůĞŝŶƉůƵŝŵ͘�
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom iemand een pleinpluim verdient: 
• Goed samenspelen
• Anderen helpen
• Anderen vragen mee te spelen
• Nooit ruzie maken…

�ůƐ�ĚĞ�ƉůĞŝŶƉůƵŝŵ�ŝƐ�ƵŝƚŐĞĚĞĞůĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ŬůĂƐŐĞŶŽƚĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ǌŽŶŶĞƐƚƌĂĂů�ĚĞ�ƌĞĚĞŶ�ǌĞƩĞŶ�ǁĂĂƌŽŵ�ǌŝũŶ�ǀŝŶĚĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�
leerling de pleinpluim verdient.

PLEINPLUIM



PLEINPLUIM



DŽĞŝƚĞ�ŵĞƚ�ŬŝĞǌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƉĂƵǌĞ͍
Deze pauze-keuzehulp helpt het keuzeproces te vereenvoudigen. 

DĂĂŬ�ĞĞŶ�ŬĞƵǌĞ�ǀŽŽƌ�ďŝŶŶĞŶ�ŽĨ�ďƵŝƚĞŶ͙
Ga je alleen spelen of samen met iemand…?

<ŝĞƐ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ŬŝĞƐ�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŶŽŐ�ƚǁĞĞ�ΖƌĞƐĞƌǀĞΖ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂůƐ�ũĞ�ŐĂĂƚ�ƐƚŽƉƉĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ŽŵĚĂƚ�ũĞ�Ğƌ�ŐĞĞŶ�ƉůĞǌŝĞƌ�ŵĞĞƌ�ĂĂŶ�ďĞůĞĞŌ�ŽĨ�ŽŵĚĂƚ�ũĞ�ŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�ŐŽĞĚ�ŵĞĞƌ�ŐĂĂƚ͘�

Bedenk ook alvast wat je kunt doen als je merkt dat het niet goed meer gaat en wie je om hulp kunt vragen! 

Tip: 
'ĞďƌƵŝŬ�ŐĞůĂŵŝŶĞĞƌĚĞ�ƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞŶ�ǀĂŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��ŝũ�'ŽĞĚͲ'ĞǌŝĞŶ͘Ŷů�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞƐƚĂŶĚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŚĞůĞďŽĞů�

ƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞŶ�ƚĞ�ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ͘�;ǁĞƌŬďůĂĚ�ϭϮϲͿ��ƌ�ǌŝũŶ�ŵŽŽŝĞ�ƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞŶ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ƐĐůĞƌĂ͘ďĞ
In de web shop van Sclera worden kant en klare gelamineerde pictogrammen aangeboden! 

Tip: 
DĂĂŬ�ďŝũ�ŚĞƚ�ďĞƐƉƌĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐƉĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĞĞƌƉƵŶƚĞŶ�͚^ĂŵĞŶ�ƐƉĞůĞŶ͛͘ �

PAUZE KEUZEHULP



PAUZE KEUZEHULP
NAAM:

/Ŭ�ŬŝĞƐ�ĚƌŝĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��ůƐ�ŝŬ�ƐƚŽƉ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ŐĂ�ŝŬ�ĚĞ�ƚǁĞĞĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ĚŽĞŶ͕�ĚĂĂƌŶĂ�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ĚĞ�ĚĞƌĚĞ͘�
�ůƐ�ŝŬ�ŵĞƌŬ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�ŐŽĞĚ�ŵĞĞƌ�ŐĂĂƚ͕�ǀƌĂĂŐ�ŝŬ�ŽƉ�ƟũĚ�Žŵ�ŚƵůƉ͘�,ŝĞƌǀŽŽƌ�ŬĂŶ�ŝŬ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ďŝũ͗�

1 �ĐƟǀŝƚĞŝƚ͗

DĞƚ͗

2 �ĐƟǀŝƚĞŝƚ͗

DĞƚ͗

3 �ĐƟǀŝƚĞŝƚ͗

DĞƚ͗

PAUZE KEUZEHULP

WAAR ga ik spelen?

BINNEN BUITEN

Met WIE ga ik spelen?

ALLEEN SAMEN MET ....

 

DĂĂŬ�ƐĞƚũĞƐ�ǀĂŶ�ƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǀĞƌĚĞůŝŶŐ͗
• �ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ďŝŶŶĞŶ�ĚŝĞ�ŝŬ�ĂůůĞĞŶ�ŬĂŶ�ĚŽĞŶ
• �ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ďŝŶŶĞŶ�ĚŝĞ�ŝŬ�ƐĂŵĞŶ�ŬĂŶ�ĚŽĞŶ
• �ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ďƵŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ŝŬ�ĂůůĞĞŶ�ŬĂŶ�ĚŽĞŶ
• �ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ďƵŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ŝŬ�ƐĂŵĞŶ�ŬĂŶ�ĚŽĞŶ



STOP

DENK

DOE

STOP - DENK - DOE



INCIDENTREGISTRATIE

Naam invuller: 

Betrokkenen:
� EĂĂŵ�ĞŶ�ŐƌŽĞƉͬĨƵŶĐƟĞ�ƐůĂĐŚƚŽīĞƌ;ƐͿ͗�

 
� EĂĂŵ�ĞŶ�ŐƌŽĞƉͬĨƵŶĐƟĞ�ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞƌ;ƐͿ͗

Gegevens incident: 

WůĂĂƚƐ͗�� � � � � � � �ĂƚƵŵ�ͬ�dŝũĚ͗�

Soort incident: 
&ǇƐŝĞŬ�ŐĞǁĞůĚ�ͬ�ǀĞƌďĂĂů�ŐĞǁĞůĚ�ͬ�ĚƌĞŝŐĞŶ�ͬ�ŐƌŽĨ�ƉĞƐƚĞŶ�ͬ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ�ͬ�ǀĞƌŶŝĞůŝŶŐ�ͬ�ǁĞŐůŽƉĞŶ�ͬ�ŽǀĞƌŝŐ�Ŷů͗�

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ͗�

�ĬĂŶĚĞůŝŶŐ͗
� 'ĞŵĞůĚ�ďŝũ�ŐƌŽĞƉƐůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ�� :��ͬ�E��
� 'ĞŵĞůĚ�ďŝũ�ŽƵĚĞƌƐ��� � :��ͬ�E��
� 'ĞŵĞůĚ�ďŝũ�ĚŝƌĞĐƟĞ�� � :��ͬ�E��
� 'ĞŵĞůĚ�ďŝũ�ƉŽůŝƟĞ� � � :��ͬ�E��
� 'ĞŵĞůĚ�ďŝũ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ� � :��ͬ�E��

Behandeling letsel: 

Gemaakte afspraken: 



ϰϲ



ϰϳ

BIJLAGE 2 - 
OVERZICHT UITGAVEN GOED-GEZIEN.NL

• De Groep Centraal
• Sociaal Centraal
• Spellen
• KǀĞƌŝŐĞ�ƵŝƚŐĂǀĞŶ�ĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ



ϰϴ

D
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ϰϵ

DE GROEP CENTRAAL

HANDLEIDING GROEPSDYNAMICA
�Ğ�'ƌŽĞƉ��ĞŶƚƌĂĂů�ƌŝĐŚƚ�ǌŝĐŚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƐĐŚŽŽůďƌĞĚĞ�ĂĂŶƉĂŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐŽĐŝĂĂů�ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚ�ŬůŝŵĂĂƚ͕�ǁĞƌŬƚ�ƉƌĞǀĞŶƟĞĨ�ƚĞŐĞŶ�ƉĞƐƚĞŶ�
ĞŶ�ŬĂŶ�ŝŶŐĞǌĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŶĂĂƐƚ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�̂ ŽsĂͲŵĞƚŚŽĚĞŶ͘��ƌ�ǁŽƌĚƚ�ĂĂŶĚĂĐŚƚ�ďĞƐƚĞĞĚ�ĂĂŶ�ŐƌŽĞƉƐĚǇŶĂŵŝĐĂ͕�ƉĞĞƌŵĞĚŝĂƟŽŶ͕�
groepsvergaderingen en de aanpak van het speelplein.
EĂĂƐƚ� ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ� ŽǀĞƌ� ĚĞ� ǀŝĞƌ� ŚŽŽĨĚƚŚĞŵĂΖƐ� ďĞǀĂƚ� ĚĞ� ŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ� ǀĞůĞ� ǀŽŽƌďĞĞůĚͲĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕� ŚĂŶĚŝŐĞ�
ůĞĞƌƉƵŶƚĞŶ� ŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶ� ŽƉ� �ϰ� ĨŽƌŵĂĂƚ͕� ǁĞƌŬďůĂĚĞŶ� ǀŽŽƌ� ĚĞ� ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ� ůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉĞŶ͕� ƚŽŽůƐ� Žŵ� ŝŶ� ƚĞ� ǌĞƩĞŶ� ǀŽŽƌ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕�ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�ŬůĂƐƐĞŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĞĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŐĞĚƌĂŐƐƉƌŽƚŽĐŽů�ĞŶ�ĞĞŶ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�
ǀĂŶ� ĚĞ� ƌĞůĂƟĞ� ǀĂŶ� ĚĞ� ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ǁĞƌŬǀŽƌŵĞŶ�ŵĞƚ� ĚĞ� ŬĞƌŶĚŽĞůĞŶ� ŐĞƌŝĐŚƚ� ŽƉ� ĚĞ� ƐŽĐŝĂĂů� ĞŵŽƟŽŶĞůĞ� ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ� ĞŶ�
bijbehorende leerlijnen.

TRAINERSHANDLEIDING PEERMEDIATION
�Ğ� ƚƌĂŝŶĞƌƐŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ� ƉĞĞƌŵĞĚŝĂƟŽŶ� ďĞǀĂƚ� ŶŝĞƚ� ĂůůĞĞŶ� ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ� ŽǀĞƌ� ůĞĞƌůŝŶŐͲďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ͕� ŵĂĂƌ� ŽŽŬ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ� ĂĂŶ� ĚĞ� ŚĂŶĚ� ǁĂĂƌǀĂŶ� ƉĞĞƌŵĞĚŝĂƟŽŶ� ŝŶ� ĚĞ� ƐĐŚŽŽů� ŬĂŶ� ǁŽƌĚĞŶ� ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ� ĞŶ� ĞĞŶ� ĐŽŵƉůĞƚĞ� ůĞƐƐĞŶƐĞƌŝĞ� Žŵ�
peermediators of leerlingbemiddelaars op te leiden. De lessenserie bevat zowel een basistraining als een herhalingstraining.

GROEPSVERGADERINGEN IN HET PO/VO
In de handleiding groepsvergaderingen in het PO wordt duidelijk beschreven hoe u aan de slag kunt gaan met 
ŐƌŽĞƉƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ� ŝŶ�ŚĞƚ�WK͘�EĂĂƐƚ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽŽŬ�ƟƉƐ�ĞŶ�ŚĂŶĚŝŐĞ�ƚŽŽůƐ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ǀĞƌĚŝĞƉĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ǀŽŽƌ�ĞŶ�ĚŽŽƌ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͘��ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďŝũŐĞǀŽĞŐĚĞ�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚƐĨŽƌŵƵůŝĞƌ�
kunt u zorgen voor een doorgaande lijn in de wijze van vergaderen binnen de verschillende groepen. Er is ook een speciale 
uitgave voor het VO waar de groepsvergadering uitstekend past binnen de mentorlessen.  

HANDLEIDING BRUGKLASTRAINING
�Ğ�ŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ�ďƌƵŐŬůĂƐƚƌĂŝŶŝŶŐ�ďĞǀĂƚ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕�ůĞƐƐƵŐŐĞƐƟĞƐ�ĞŶ�ƟƉƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ�Žŵ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ�
te bereiden op de overstap naar de brugklas. Verder is een compleet werkboek voor de leerlingen toegevoegd dat onbeperkt 
gekopieerd mag worden voor gebruik op de eigen school. Tevens krijgt u toegang tot een digitale versie van het werkboek 
zodat u deze op het digibord kunt laten zien. 

LEERPUNTEN KATERN
�Ğ�ůĞĞƌƉƵŶƚĞŶŬĂƚĞƌŶ�ďĞǀĂƚ�ĚĞ�ůĞĞƌƉƵŶƚĞŶ�ǀĂŶ�ϭϲ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ�ŽƉ��ϰ�ĨŽƌŵĂĂƚ͘
Verder zijn in de katern de stappenplannen 'Samen opgelost!' en Bemiddelen opgenomen als ook een overzicht voor 
peermediators. Naast de papieren versie ontvangt u bij aanschaf van de katern toegang tot een digitaal document voor 
gebruik op het digibord. 



ϱϬ



ϱϭ

Wat zou het mooi zijn als ieder kind met plezier naar school kan gaan en zich veilig en geaccepteerd voelt. Eén van de 
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Žŵ�Ěŝƚ�ƚĞ�ďĞƌĞŝŬĞŶ�ŝƐ�͚ůĞŬŬĞƌ�ŝŶ�ũĞ�ǀĞů�ǌŝƩĞŶ͛͘ ��ůƐ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ůĞŬŬĞƌ�ŝŶ�ŚƵŶ�ǀĞů�ǌŝƩĞŶ�ĞŶ�ǌŝĐŚ�ŐĞǌŝĞŶ�ĞŶ�ŐĞŚŽŽƌĚ�
ǀŽĞůĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĂƚ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉůĞǌŝĞƌ�ǁĂĂƌŵĞĞ�ĚĞǌĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŶĂĂƌ�ƐĐŚŽŽů�ŐĂĂŶ͕�ŵĂĂƌ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ�ĞŶ�ůĞƌĞŶ�ǌĞ�
ook beter dan wanneer dit niet het geval is.

,Ğƚ�ŐƌŽĞƉƐŬůŝŵĂĂƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĨĂĐƚŽƌ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ŐĞǀŽĞů�ǀĂŶ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ĂĐĐĞƉƚĂƟĞ͘�Kŵ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ƚĞ�ǌŽƌŐĞŶ�ĚĂƚ�
kinderen zich veilig gaan voelen kan sociale vaardigheidstraining ingezet worden.
�ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚƐƚƌĂŝŶŝŶŐ�ŽƉ�ŐƌŽĞƉƐŶŝǀĞĂƵ�ĞŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ�ǀĂŶ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŬĂŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞƉƐƉƌŽĐĞƐ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ďĞŢŶǀůŽĞĚ�ǁŽƌĚĞŶ͘

'In een positieve groep is het prettig werken voor 

zowel kinderen als leerkrachten' 

^ŽĐŝĂĂů��ĞŶƚƌĂĂů�ŝƐ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ�Žŵ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞŚŽĞŌĞ�ǀĂŶ�ƐĐŚŽůĞŶ�ƚĞ�ǀŽůĚŽĞŶ�Žŵ�ƚĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚ�ĂĂŶďŽĚ�
ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ǁĂĂƌŵĞĞ�ŐĞǁĞƌŬƚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞƉƐƉƌŽĐĞƐ͘�/Ŷ�ĚĞ�ŬŝƐƚ�ďĞǀŝŶĚĞŶ�ǌŝĐŚ�
ĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĂƉ͕�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƐƉĞůůĞŶ�ĞŶ�ůĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘�/Ŷ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĂƉ�ǁŽƌĚƚ�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�ŽƉ�ǁĞůŬĞ�ǁŝũǌĞ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�
ingezet kunnen worden waarbij een koppeling gemaakt wordt naar de verschillende fasen in het groepsvormingsproces en 
ĚĞ�ůĞĞƌůŝũŶĞŶ�ƐŽĐŝĂĂů�ĞŵŽƟŽŶĞĞů�ůĞƌĞŶ�ŐĞďĂƐĞĞƌĚ�ŽƉ�ĚĞ�ŬĞƌŶĚŽĞůĞŶ͘

Sociaal Centraal is een product van Goed-Gezien.nl en Bekius schoolmaterialen en sluit naadloos aan op de handleiding 
groepsdynamica van De Groep Centraal. 

SOCIAAL CENTRAAL

KIST MET SPELLEN EN INFORMATIEMAP

Inhoud

/ŶĨŽƌŵĂƟĞŵĂƉ
�ĞůŽŶŝŶŐƐƐƟĐŬĞƌƐ
�ĞƐĐŚƌŝũĩĂƌĞ�ĚŽďďĞůƐƚĞĞŶ
Buitenspeelkaarten
Dit ben ik
�ͲŵŽƟŽŶ�Ϯ
Eigenwijsjes
�ŵŽƟĞͲ�ŽŵŝŶŽ
EQ-Babbelspel
Speel en Leer bal
Ik ben steengoed

/Ɛ�ĚĂƚ�Z��Z͍
Junior coachkaarten
Kennismakingsbingo
Lawaaimeter
Luister naar mij
DŝũŶ��ĂƐŝƐsĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ
Pleinlogboek
Pluim
Sfeerthermometer
Sociaal (V)aardig



ϱϮ

SPELLEN

EMOTIE-DOMINO 
�ŵŽƟĞͲ�ŽŵŝŶŽ�ŝƐ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ�ĚŽŽƌ�'ŽĞĚͲ'ĞǌŝĞŶ͘Ŷů�ĞŶ�ŝŶ�ĂƉƌŝů�ϮϬϭϮ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ
het Facet op de markt gebracht. (een school voor speciaal basisonderwijs)

�ĂŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚ�ǀĂŶ�Ϯϴ�ĚŽŵŝŶŽŬĂĂƌƚĞŶ�ǁĂĂƌ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĞŵŽƟĞƐ�ŽƉ�ƐƚĂĂŶ�ĂĨŐĞͲ
ďĞĞůĚ�ŬĂŶ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ƐƉĞůĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐƉĞů�ŝŶŐĞŐĂĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŚĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�ĞŶ�
ďĞƚĞŬĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĞŵŽƟĞƐ͘

�ŽŽƐ͕�ďĂŶŐ͕�ďůŝũ͕�ǀĞƌĚƌŝĞƟŐ͕�ǀĞƌďĂĂƐĚ͕�ǀĞƌůĞŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞƐĐŚƌŽŬŬĞŶ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ĞŵŽƟĞƐ�
ĚŝĞ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ƐƉĞůĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞǌĞ�ĚŽŵŝŶŽͲǀĂƌŝĂŶƚ�ďĞƐƉƌŽŬĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘�
�Ğ�ĞŵŽƟĞƐ�ǌŝũŶ�ŐĞǀĂƚ�ŝŶ�ƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞŶ�ŵĞƚ�ǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐĚĞ�ŐĞǌŝĐŚƚƐƵŝƚĚƌƵŬŬŝŶŐĞŶ͘�
(Sclera.be)

MIJN BASISVAARDIGHEDEN
DĞƚ�͚DŝũŶ��s͛�ŬƵŶŶĞŶ�ƐƉĞůĞŶĚĞƌǁŝũƐ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŽĞĨĞŶĚ͘�,ŝĞƌďŝũ�
komen de volgende thema's aan bod: 
<ĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶ͕� �ŽŵƉůŝŵĞŶƚĞŶ͕� <ƌŝƟĞŬ͕� sŽŽƌ� ũĞǌĞůĨ� ŽƉŬŽŵĞŶ͕� ,ƵůƉ� ǀƌĂŐĞŶ͕� :ĞǌĞůĨ�
presenteren, Luisteren, Nee zeggen, Samen spelen

,Ğƚ�ƐƉĞů�ŬĂŶ�ŐĞƐƉĞĞůĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ�ĞĞŶ�ŬǁĂƌƚĞƚƐƉĞů�ĞŶ�ĂůƐ�ŬƌŝŶŐƐƉĞů�ǁĂĂƌďŝũ�ƐŝƚƵĂƟĞƐ�
uitgespeeld moeten worden. Bij beide spelvarianten geven de spelers elkaar 
ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�ƟƉƐ͘

Zijn er meerdere mogelijkheden om de opdracht uit te voeren?
Zijn er meerdere antwoorden mogelijk op de vraag?
,ĞĞŌ�ĚĞ�ƐƉĞůĞƌ�ŐĞŬŽǌĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚŝŐĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͍
Hoe kan de opdracht nog handiger uitgevoerd worden?

 

(M)EMO EMOTIE SPEL 
,Ğƚ�ŵĞĞƐƚ�ǀĞĞůǌŝũĚŝŐĞ�ĞŵŽƟĞͲƐƉĞů͘�DĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�Ϯϰ�ĞŵŽƟĞƐ�ŬŽŵĞŶ�ĂĂŶ�ďŽĚ�ŝŶ�Ěŝƚ�
;DͿ�DK�ƐƉĞů͘�DĞƚ�Ěŝƚ�ƐƉĞů�ŬƵŶ�ũĞ�ŚĞĞů�ǀĞĞů�ƐƉĞůůĞŶ�ƐƉĞůĞŶ͘

In de eerste plaats kun je er uiteraard het basis memory spel mee spelen.
Het memory spel kun je moeilijker maken door met meer kaartjes per set 
ƚĞ�ƐƉĞůĞŶ͘�WĞƌ�ĞŵŽƟĞ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ǀŝĞƌ�ŬĂĂƌƚũĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƐƉĞů͘
^ƉĞĞů�ĞĞŶ�ƐƉŽƌƟĞǀĞ�ǀĂƌŝĂŶƚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŵĞŵŽƌǇ�ƐƉĞů͘
/Ŷ�ƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ƐƉĞůĞŶ�ŬƵŶ�ũĞ�ŵĞƚ�Ěŝƚ�ĞŵŽƟĞͲƐƉĞů�ŽŽŬ�ŬǁĂƌƚĞƩĞŶ͘
Wel eens hints gespeeld? Ook hiervoor zijn de kaartjes te gebruiken.
Wil je leerlingen/clienten laten aangeven hoe ze zich voelen? Ook daarvoor kun 
ũĞ�ĚĞ�ŬĂĂƌƚũĞƐ�ŝŶǌĞƩĞŶ͘
sĞƌŐĞĞƚ�ŶŝĞƚ�Žŵ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ƐƉĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĞůŬ�ǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐ�ƐƉĞů�ĚĂƚ�ũĞ�ŬŝĞƐƚ�ŝŶ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�
ŽƉ�ĚĞ�ĞŵŽƟĞƐ�ĚŝĞ�ǀŽŽƌďŝũ�ŬŽŵĞŶ͘�tĂƚ�ǀŽĞů�ũĞ�ĂůƐ�ũĞ�ĚĞǌĞ�ĞŵŽƟĞ�ŚĞďƚ͍�sŽĞů�ũĞ�ũĞ�
vaak zo? Wanneer voel je je zo?



ϱϯ

WE FACE IT
Aan de hand van opdrachten in acht verschillende categorieën laten de spelers 
zien hoe zij vinden dat er gereageerd zou moeten worden in diverse dagelijks 
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞƐ͘�dŝũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ƐƉĞůĞŶ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ƐƉĞů�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŽŵŐĂŶŐƐǀŽƌŵĞŶ�
binnen een groep bespreekbaar gemaakt en verduidelijkt. Door het scheppen van 
duidelijkheid weten de groepsleden waar ze aan toe zijn en waar ze elkaar op 
ŬƵŶŶĞŶ�ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞƉƐŬůŝŵĂĂƚ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�
ŶĞŐĂƟĞĨ�ŐĞĚƌĂŐ�ĞŶͬŽĨ�ƉĞƐƚĞŶ�ŵŝŶĚĞƌ�ŬĂŶƐ�ŬƌŝũŐƚ͘��Ğ�ŐƌŽĞƉƐůĞĚĞŶ�ůĞƌĞŶ�Ăů�ƐƉĞůĞŶĚ�ŽƉ�
een gepaste manier feedback te geven en te ontvangen. 

SOCIAAL (V)AARDIG

ASSOCIATIEKAARTEN
�ĂŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨŽƚŽ Ɛ͛�ŽƉ�ĚĞ�ŬĂĂƌƚĞŶ�ŐĂ�ũĞ�ŚĞƚ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ĂĂŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ͘ �
�Ğ�ŵĞĞƐƚ�ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶĚĞ�ĨŽƚŽ Ɛ͛�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚ͘
�ŽŽƌ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĞƐ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ǀƌĂŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
zaken bespreekbaar en zichtbaar die anders onder de oppervlakte blijven.
Vragen: Wat houd je bezig? - Waar zit je over in? - Waar heb je vragen over? 

Gebruik de kaarten bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met pubers waar- 
van de ouders in scheiding liggen. Tevens kunnen de kaarten ingezet worden bij 
gesprekken over het verlies van dierbaren, de gevolgen van een verhuizing etc.

DOMPY 
�ĞŶ�ŬĂĂƌƚƐƉĞů�ǀŽŽƌ�ũŽŶŐ�ĞŶ�ŽƵĚ͘�DĂĂŬ�ƐĂŵĞŶ�ϰ�ƐƚĂƉĞůƐ͕�ƚĞů�ǀĂŶ�ϭ�ƚŽƚ�Ϯϱ͘
Je moet vooral snel reageren en alert zijn, alleen op deze manier ontkom 
ũŝũ�Ğƌ�ĂĂŶ�Žŵ�ĞĞŶ�͚�ŽŵƉǇ͛�ƚĞ�ǌŝũŶ͘
,Ğƚ�ƐƉĞů�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ǀŝĞƌ�ŵĂĂů�Ϯϱ�ŬĂĂƌƚĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŐĞƚĂůůĞŶ�ϭ�ƚͬŵ�Ϯϱ͘
Elke speler start met een blinde stapel kaarten en moet deze zo snel mogelijk 
ĂůůĞŵĂĂů�ǁĞŐ�ǌŝĞŶ�ƚĞ�ůĞŐŐĞŶ͘�DĂĂŬƚ�ĞĞŶ�ƐƉĞůĞƌ�ĞĞŶ�ĨŽƵƚ͕�ĚĂŶ�ƌŽĞƉƚ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŵĞĚĞƐƉĞůĞƌƐ�͚�ŽŵƉǇ͊͛�ĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐƚ�ĚĞ�ƐƉĞůĞƌ�ĚŝĞ�ĚĞ�ĨŽƵƚ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ŚĞĞŌ�ǀĂŶ�
elke medespeler een extra kaart voor zijn of haar blinde stapel.
Al spelend wordt de pot gevormd. Er komen in het midden van de tafel vier 
stapels kaarten met oplopende, opeenvolgende getallen.

De kaartenset Sociaal (v)aardig is te gebruiken voor kinderen in de 
ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůůĞĞŌŝũĚ�ĞŶ�ŬĂŶ�ǌŽǁĞů�ŝŶ�ŐƌŽĞƉƐǀĞƌďĂŶĚ�ĂůƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞů�ŝŶŐĞǌĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�
om te werken aan diverse sociale vaardigheden.
�ƌ� ǌŝũŶ� ǌĞƐ� ƚŚĞŵĂ Ɛ͛� ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ͘� �ůŬ� ƚŚĞŵĂ� ŬĞŶƚ� ǌĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ͘�
�Ğ� ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ� ǌŝũŶ� ŝŶŐĞĚĞĞůĚ� ŽƉ� ϯ� ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ� ŶŝǀĞĂƵ Ɛ͛͘� KƉ� ĚĞ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ� ǌŝũŶ� ǁĞƌŬǀŽƌŵĞŶ� ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ͘� ,ŝĞƌďŝũ� ǌŝƩĞŶ� ƐƉĞůǀŽƌŵĞŶ͕�
samenwerkingsopdrachten, discussievormen, rollenspelen etcetera. Naast de 
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ�ǌŝũŶ�Ğƌ͕ �ǀĞƌĚĞĞůĚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǌĞƐ�ƚŚĞŵĂ Ɛ͕͛�ϭϲ�ůĞĞƌƉƵŶƚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ�
ĞŶ�Ϯ�ƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶŶĞŶ�ŽŵŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚĞŶ�ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘
�Ğ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƚŚĞŵĂ Ɛ͛�ǌŝũŶ�ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ͗�:ĞǌĞůĨ�ĞŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ�ůĞƌĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ�Ͳ�KŵŐĂĂŶ�
met regels en afspraken maken - Gevoelens en omgaan met complimenten en 
ŬƌŝƟĞŬ�Ͳ�̂ ĂŵĞŶƐƉĞůĞŶ�ĞŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ�Ͳ�KŵŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚĞŶ�Ͳ�WĞƐƚĞŶ�ĞŶ�ƉůĂŐĞŶ



ϱϰ

OVERIGE UITGAVEN EN 
ACTIVITEITEN

KONINGSSPELENPAKKET 
�ĞŶ�'Z�d/^�ƐƉŽƌƚͲ�ĞŶ�ƐƉĞůĐŝƌĐƵŝƚ�ŵĞƚ�ŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ�ĞŶ�
uitgewerkte spellen, mooi vormgegeven spelkaarten, 
scorekaarten, kleurplaten en vlaggetjes. Compleet 
ŵĞƚ�ĐĞƌƟĮĐĂĂƚ͕�ŵĞĚĂŝůůĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞŵĂƚ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�<ŽŶŝŶŐƐŽŶƚďŝũƚ͊�
:Ğ�ŚŽĞŌ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ŵĂĂƌ�ĞǀĞŶ�ƚĞ�ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ�ĞŶ�
uit te printen! 

Op de site van KoningsspelenPakket kun je ook het 
koninklijk kwartet of één van de vele andere sport- en spel 
ƚŚĞŵĂƉĂŬŬĞƩĞŶ�ďĞƐƚĞůůĞŶ͘�

                  www.koningsspelenpakket.nl

ADVIES - SCHOLING - BEGELEIDING  
Naast productontwikkeling gebeurt er bij Goed-Gezien.nl nog meer. 
Wat te denken van onderwijsadvies, scholing van teams of individuele leerkrachten, 
;ďĞĞůĚͿďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĞĂŵƐͬůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶͬůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĂĚǀŝĞƐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ŽƉǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ�
sociale vaardigheidstraining of brugklastraining voor leerlingen. 

Enkele voorbeelden: 
• tŝů�ũĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐůĂŐ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ƐĐŚŽŽůŬůŝŵĂĂƚ͕�ůĞĞƌůŝŶŐͲ 

bemiddeling, groepsvergaderingen of een structurele brugklastraining?  
• tŝů�ũĞ�ĚĞ�WZ/D�ͲĂĂŶƉĂŬ�ƚĞŐĞŶ�ƉĞƐƚĞŶ�ŝŶ�ũĞ�ƐĐŚŽŽů�ŝŶǀŽĞƌĞŶ�ŽĨ�ǁŝů�ũĞ�ŚŝĞƌ� 

ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ͍�/Ŭ�ŚĞůƉ�ũĞ�ŐƌĂĂŐ�ǀĞƌĚĞƌ͘

GOED-GEZIEN.NL VOLGEN 
'ŽĞĚͲ'ĞǌŝĞŶ͘Ŷů�ŝƐ�ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚ�ŝŶ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ĞŶ�ĂůƟũĚ�ŽƉ�ǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ�ĞŶ�ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ͘�tŝů�ũĞ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�
blijven van de laatste ontwikkelingen dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en/of Goed-Gezien.nl op social media 
ǀŽůŐĞŶ͘�<ŝũŬ�ŽƉ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗�ǁǁǁ͘ŐŽĞĚͲŐĞǌŝĞŶ͘Ŷů��





Goed-gezien.nl


