
Conferentie 
Gezonde Schoolpleinen

Van harte welkom op deze bijeenkomst over 
gezonde schoolpleinen. Deze middag is bedoeld 
om de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is 
opgedaan met het gezonder, groener en beweeg-
vriendelijker maken van schoolpleinen, breed uit te 
wisselen. We hopen dat u aan het eind van deze 
dag naar huis gaat met nieuwe inspiratie en tips 
en handvatten heeft gekregen om aan te slag te 
gaan, óf te blijven, met het gezonder maken van 
de schoolpleinen in Nederland.

Op de volgende bladzijde vindt u de workshopin-
deling met de tijden en de zaalnummers. U kunt 
hierin een vrije keuze maken. Het programma in 
de twee rondes is niet hetzelfde. De workshops 
van IVN en Jantje Beton worden in beide rondes 
gegeven. De overige workshops komen in één  
van de twee rondes aan bod.

Veel plezier en inspiratie gewenst!
IVN Gelderland

Programma
13:30 – 14:15 Inloop met koffie en thee (A2.03)
14:15 – 15:00  Inleiding en panelinterview door Daan Bleichrodt,  

Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (collegezaal A2.04)
15:00 – 15:45 1e ronde workshops
15:45 – 16:15   Pauze met een drankje en een gezonde snack (A2.03)
16:15 – 17:00 2e ronde workshops
17:00 – 17:30 Informele afsluiting en netwerkborrel (A2.03)

locatie
ROC-A12
Reehorsterweg 80 
6717 LG Ede
Telefoon: 0318-455500

Vanaf de Zandlaan volgt u de borden van ROC-A12.  
Parkeren kan op de parkeerplaatsen onder het gebouw.

WIFI
netwerk: guest-ROCA12 
Wificode: welkom@12

vrijdag 27 november 2015



workshops
Ruimte Workshopronde 1 - van 15:00 tot 15:45 Workshopronde 2  – van 16: 15 tot 17:00

College-
zaal A2.04

Groene schoolpleinen, gezonde schoolpleinen?  
Waarom dan wel? 
Door Dr. Sjerp de Vries, Wageningen UR/Alterra

Er komen steeds meer aanwijzingen dat contact met natuur goed is voor kinde-
ren. Daarbij wordt vaak in eerste instantie gedacht aan dat groen lichamelijke ac-
tiviteit stimuleert. Deze presentatie gaat in op mogelijke mentale en sociaal-emo-
tionele welzijnseffecten van buiten spelen in het groen. Daarbij is ook aandacht 
voor de eisen waaraan dat groen moet voldoen, met name op het schoolplein. Er 
is ruim tijd gereserveerd voor discussie.

Speel- en Sportgedrag op een gezond schoolplein.
Door Roel Hazenberg, Gelderse Sportfederatie

Op meer dan de helft van de schoolpleinen in Nederland is onvoldoende aanbod 
voor sport –en spelactiviteiten. De Gelderse Sportfederatie (GSF) begeleidt scho-
len om van het schoolplein een echt speelplein te maken. In veel gevallen wordt 
de inrichting van een schoolplein meegenomen in het traject met GSF, maar deze 
workshop is óók interessant voor scholen die niet zo veel aan de inrichting (kun-
nen) veranderen. GSF stimuleert de school om het plein optimaal te gebruiken, 
met of zonder herinrichting.

Lokaal 1  
A2.02

Financiering en Fondsenwerving.
Door Tijs den Uijl, Jantje Beton

Tijs den Uijl van Jantje Beton verzorgt een workshop over financiering en fond-
senwerving. Hierin worden de succesfactoren voor het vinden van financiering 
besproken. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kun je doen in welke fase van het 
project? Hoe organiseer je het? Jantje Beton vertelt uit eigen ervaring en de deel-
nemers kunnen elkaar natuurlijk inspireren met goede ideeën.
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Lokaal 2
B2.05

Van droombeeld naar realisatie! Ontwerpproces van een gezond schoolplein
Door Sebastiaan Kuijper (projectleider Gezond Schoolplein, ROC A12)  
en Guido Baten (landschapsarchitect, Buro Ontwerp & Omgeving)
 
Je hebt een ontwerper geselecteerd en dan? Op welke wijze zorg je ervoor dat 
jouw gewenste (droom)schoolplein gerealiseerd gaat worden? Welke stappen 
doorloop je samen met je ontwerper? En hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen 
op de hoogte zijn van de vorderingen? In deze workshop nemen we je mee in de 
fasen van ideeën vormen en ontwerpen. Naast een korte weergave van het proces 
dat ROC A12 heeft doorlopen met zijn ontwerper ga je zelf ook aan de slag om 
jouw droombeeld van jullie schoolplein te schetsen! Benieuwd hoe jouw plein er 
straks uitziet? Wij bieden alvast een eerste aanzet!

Beheer en Onderhoud van Groene Schoolpleinen.
Jan Kersten, Bureau Niche

In het proces van ontwerp en aanleg ligt de basis voor het beheer. De deelnemer 
wordt meegenomen in tal van praktijkvoorbeelden (0-12 jaar). Alle thema’s komen 
aan bod; visie, ontwerp, betrekken kinderen en ouders en buurt, fondswerving, 
veiligheid, beheer. Maar vooral ook de onderwijskansen die een groen plein 
biedt. Want daar is een school voor bedoeld. Er is volop ruimte voor vragen. Jan 
Kersten (Bureau Niche) heeft een achtergrond als leraar biologie en natuurkunde 
en speciaal onderwijs. Vanuit die achtergrond richt hij zich op de verrijking van de 
fysieke leeromgeving van kinderen.

Lokaal 3
B2.06

Het schoolplein als buitenlokaal.
Koen van Loon, IVN Gelderland

Het schoolplein is een plek om te spelen en ontspannen, maar kan ook prima 
gebruikt worden als klaslokaal. Het buitenlokaal bevat allerlei elementen die, 
soms met een beetje fantasie, ingezet kunnen worden om leerlingen de lesstof 
beter, anders of gewoon leuker te laten ervaren. Maar ook lessen waar geen 
bijzonder element of speciale voorbereiding voor nodig is, kunnen veel vaker 
buiten worden gegeven. Koen van Loon van IVN Gelderland geeft een work-
shop waar de educatieve waarde van ‘buiten’ aan bod komt, maar waar ook 
hele praktische vragen, kansen en knelpunten rond het buitenlokaal worden 
besproken.
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