
 
 

 
Samenvatting onderzoek openbare schoolpleinen 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
buitenspelen belangrijk is voor de gezondheid en 
ontwikkeling van kinderen. Maar buitenspelen is 
voor veel kinderen tegenwoordig niet meer de 
gewoonste zaak van de wereld. Dit komt onder 
andere doordat er onvoldoende speelruimte is voor 
kinderen in de wijk. Om meer speelruimte, met 
name in bestaande wijken, te creëren, kan het 
openstellen van schoolpleinen een deel van de 
oplossing zijn. Ook in de provincie Gelderland is er 
een tekort aan speelruimte volgens de 3% norm1. 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) zet in haar 
projectgroep speelruimte in op het openstellen van 
schoolpleinen na schooltijd om zo meer 
speelruimte in Gelderland te creëren.  
 
Doel onderzoek 
Om te toetsen hoe gemeenten en scholen in Gelderland tegenover het openbaar maken van 
schoolpleinen staan, heeft de GSF in oktober 2010 onderzoek uitgevoerd onder gemeenten, 
basisscholen, voorgezet onderwijs scholen en schoolbesturen in Gelderland. Het doel van het 
onderzoek is om inzichtelijk te maken bij welke gemeenten en scholen het openbaar maken 
van schoolpleinen mogelijk is, zodat kinderen ook na schooltijd op het schoolplein kunnen 
spelen.  
 
Doelgroep 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit gemeenten en scholen in de provincie Gelderland. 
De doelgroep scholen kan worden onderverdeeld in basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs inclusief speciaal onderwijs. Verder is het onderzoek uitgezet onder alle 
schoolbesturen in Gelderland, aangezien (bijna) elke school onder een schoolbestuur valt, dat 
verantwoordelijk is voor beslissingen van de school. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt 
van kwantitatief onderzoek. Alle groepen hebben het verzoek gekregen om een digitale 
vragenlijst in te vullen. Helaas was de respons van de schoolbesturen laag, waardoor aan deze 
resultaten geen conclusies kunnen worden verbonden. Van de overige groepen was de respons 
goed tot zeer goed. Bij het basisonderwijs was de respons zo hoog dat het onderzoek 
representatief is voor alle basisscholen in Gelderland.  
 
Resultaten 
Uit de resultaten van de gemeenten blijkt dat in één derde van de gemeenten (enkele tot alle) 
schoolpleinen al (semi)openbaar zijn. Van de gemeenten waarin geen enkel schoolplein 
openbaar is, geeft de helft van de gemeenten aan hier positief over te zijn. Wel valt bij de 
antwoorden van de gemeenten op dat niet alle gemeenten op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden om een schoolplein openbaar te maken.  
 
Bij het onderzoek in het basisonderwijs geeft bijna 60% van de scholen aan een 
(semi)openbaar schoolplein te hebben. Een grote meerderheid van de scholen die geen 
openbaar schoolplein heeft, is niet positief over het openbaar maken van het schoolplein.  
De meest genoemde redenen hiervoor zijn de te verwachten overlast en vandalisme, het 
ontbreken van toezicht op het schoolplein, de aanwezigheid van een andere speelmogelijkheid 
in de directe omgeving en de mogelijke kosten door vandalisme. 

                                         
1 3% norm is een landelijke norm voor het benodigde aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen, die is 
ontwikkeld door de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO), de landelijke organisatie voor speeltuinwerk 
en jeugdrecreatie en het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. De norm komt erop neer dat per hectare 300 m² 
bestemd is voor buitenspeelruimte, oftewel 3%.  



 
 

 
 
Van 20% van de scholen in het voorgezet onderwijs is het schoolplein (semi)openbaar. Minder 
dan de helft van de scholen die geen openbaar schoolplein hebben, is niet op de hoogte van de 
mogelijkheden om het schoolplein openbaar te maken. Bijna alle voortgezet onderwijs scholen 
zonder openbaar schoolplein, zijn niet positief in verband met de overlast die ze verwachten 
door het ontbreken van toezicht en het niet geschikt zijn van het plein als speelplein.  
 
Wanneer de antwoorden van de doelgroepen worden samengevoegd, valt op dat het 
eigendomschap en de verantwoordelijkheden over het beheer en onderhoud verschillend 
worden geïnterpreteerd door de ondervraagde groepen. Hierbij geven zowel gemeenten als 
scholen aan niet altijd te weten hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld.   
 
Aanbevelingen 
Om te zorgen voor meer speelruimte in Gelderland kan de GSF zich onder andere richten op 
het openstellen van schoolpleinen. Aan de GSF zijn hiervoor op basis van het onderzoek 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de gemeenten en scholen. Ook zijn een aantal 
algemene aanbevelingen gedaan.  
 
Met betrekking tot gemeenten is aan te bevelen de afdeling Onderwijs te betrekken bij het 
openbaar maken van het schoolplein. Ook is de GSF aangeraden om die gemeenten te 
benaderen waarvan scholen in de betreffende gemeente hebben aangeven positief te zijn.  
 
Wat betreft de scholen is ten eerste aan te bevelen om de scholen te informeren over de 
mogelijkheden van het openbaar maken van het schoolplein. Uit de antwoorden van de 
scholen blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over het openstellen van het schoolplein. Ten 
tweede is het belangrijk om een positieve attitude te creëren bij de scholen. Veel scholen staan 
negatief tegenover het openbaar maken van het schoolplein omdat ze verwachten dat er 
daardoor veel overlast en vandalisme zal zijn. Daarnaast kan de GSF de scholen adviseren om 
de buurt te betrekken bij het proces van het openbaar maken, zodat de buurt meer betrokken 
is bij het schoolplein. Ook is het goed om te kijken naar het aantal hang- en sportplekken voor 
jongeren in de wijk.  
Ten vierde kan de GSF de scholen wijzen op de mogelijkheid om in overleg te gaan met 
gemeenten over de beheers- en onderhoudstaken wanneer het schoolplein openbaar wordt 
gemaakt. Daarnaast kan de GSF scholen informeren over de ondersteuningsmogelijkheden 
door gemeenten aan scholen die een openbaar schoolplein willen. Tot slot is de GSF 
aanbevolen, afspraken te maken met de scholen die positief zijn over het openbaar maken om 
te kijken naar de mogelijke realisatie.  
 
In het algemeen is de GSF aanbevolen om de scholen en gemeenten die positief zijn over het 
openbaar maken van schoolpleinen bij elkaar te brengen. Ten tweede kan de GSF gemeenten 
informeren over de onduidelijkheid die er heerst over het eigendomschap en de beheers- en 
onderhoudstaken. De gemeente kan er dan voor kiezen om dit te bespreken met 
schooldirecteuren en/of schoolbesturen, zodat er in de gemeente duidelijkheid hierover is. Ten 
derde is de GSF aanbevolen om ook de schoolbesturen te informeren over de mogelijkheden 
van het openbaar maken van een schoolplein. Uit de antwoorden van de gemeenten en 
scholen blijkt dat het schoolbestuur een belangrijk orgaan hierin is. Tot slot is de GSF 
aanbevolen om onderzoek te doen naar de overlast en het vandalisme op en rond een school 
die haar schoolplein openbaar gaat maken. De GSF kan hierbij in kaart brengen of de overlast 
en het vandalisme op deze locatie daadwerkelijk toenemen door het openstellen van het 
schoolplein. 
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