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Bewegen en spelen
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Na schOOltijd open

INrichten en oNDerhOUDEn

vignet ‘GezoNDe schOOl’

INspirEErt ANDEren

Een Gezond Schoolplein geeft
jongeren uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en
middelbaarberoepsonderwijs de
ruimte om te bewegen en te
spelen in een uitdagende,
groene en rookvrije omgeving.
Dat is belangrijk voor een
gezonde ontwikkeling.
Een Gezond Schoolplein
prikkelt de fantasie, stimuleert
beweging en leert over het
belang van de natuur.
Tijdens én na schooltijd.
Dit heeft een positief effect op
het concentratievermogen en
de leerprestaties.

Feiten
& Cijfers
Wat is een
Gezond
Schoolplein?
Een Gezond Schoolplein:
● Stimuleert bewegen en spelen;
● Is rookvrij;
● Bevat groene elementen;
● Wordt gebruikt als buitenlokaal;
● Is na schooltijd geopend als buurtspeelplek;
● Wordt samen met de jeugd ingericht,
onderhouden en beheerd;
● Hoort bij een school met het vignet
Gezonde School;
● Inspireert andere scholen.

Waarom een Gezond Schoolplein?
Bewegen en buitenspelen1
Scholen en
gemeenten kunnen
meer gebruik maken van
de betrokkenheid van
ouders en kinderen bij
hun schoolplein.

Kinderen willen
graag meepraten en
meedenken over het leuker
maken van buitenspelen in
hun eigen buurt, maar
worden hiervoor nauwelijks gevraagd.

Kinderen weten
als geen ander wat
hen motiveert om
buiten te spelen.

Kinderen
willen graag meer
spannende speel
mogelijkheden in
hun buurt.

Het
schoolplein
staat in de top 3
van favoriete
speelplekken.

43% van de
kinderen vindt het
schoolplein in hun buurt
saai. Bij kinderen van 9-12
jaar is dit zelfs 52%.

Kinderen
houden van
niet-voorgeprogrammeerde spelletjes. Fietsen,
zelfverzonnen spelletjes,
klimmen en klauteren en
tenten of hutten bouwen
zijn favoriet.

Veel
schoolpleinen
zijn na schooltijd
gesloten.

Een groene omgeving2
Groene schoolpleinen worden significant beter beoordeeld dan grijze
schoolpleinen.
Leerlingen, ouders,
leerkrachten en
directeuren zijn meer
tevreden over hun
schoolplein indien
deze groen is.

Groene en groengrijze schoolpleinen
leiden tot meer
viezigheid in school
en tot viezere
kinderen. Leerkrachten, directie en
ouders ervaren dit
echter niet als een
wezenlijk probleem.

Een natuurlijke
speelomgeving
stimuleert tot meer
gevarieerd en
creatief speelgedrag.
Met name fantasierijk, exploratief en
constructief speelgedrag komt vaker voor
in natuurlijke dan in
niet-natuurlijke
speelomgevingen.

Minder dan
een vijfde
(17,1%) van de 4-17
jarigen voldoet aan de
Nederlandse Norm
Gezond Bewegen.

Jongeren van 5-7
jaar gaan flink vooruit
in hun motorische
ontwikkeling als ze
een jaar lang elke
schooldag in het bos
mogen spelen.Op
groene schoolpleinen
wordt minder gepest.

Kinderen met ADHD
kunnen zich beter
concentreren tijdens
of na een verblijf in
een natuurlijke
omgeving.

Gezonde ontwikkeling van
de jeugd3
• Een Gezonde School levert een bijdrage aan betere
leerprestaties en een gezond pedagogisch klimaat:
gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving
presteren beter.
• Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar

Ruim 80% van de
kinderen wordt
vrolijk en blij van
buitenspelen.

In de praktijk
worden ouders weinig
betrokken bij het schoolplein. Slechts 16% geeft aan
dat wel eens naar hun
mening is gevraagd.

Kinderen in de
leeftijdscategorie
van 9 tot 12 jaar geven
aan dat buitenspelen
hen sterk en gezond
maakt.

betere resultaten dan minder fitte leerlingen.
• Bewegen en sport hebben zowel een positief effect op
de algemene gezondheid van jongeren als op de
schoolprestaties.
• Regelmatig bewegen op jonge leeftijd is gerelateerd

Om een goede
gezondheid te
behouden is het voor
kinderen gewenst tenminste
60 minuten per dag matig
intensieve lichaamsbeweging
te hebben.Dit is de Nederlandse Norm Gezond
61% van de ouders en
Bewegen
76% van de kinderen
geeft aan mee te willen
helpen bij het onderhouden
Een vierde van
en verbeteren van het
alle mbo-studenten
schoolplein.
voldoet aan de
Nederlandse Norm
Gezond Bewegen.

aan een verlaagd risico op hart- en vaatziekten en
overgewicht.
• Bewegen heeft een positief effect op mentale gezondheid (toename van hersenfunctie en cognitie). Hierdoor
scoren leerlingen beter op reken- en leestesten, hebben
ze hogere (zelf gerapporteerde) cijfers op diverse
vakken en hebben ze een hogere Item Response
Theory score (soort CITO score).
• J ongeren die meer bewegen blijken minder te verzuimen
op school.

Hoe wordt een Gezond Schoolplein
gerealiseerd?
Alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
kunnen medio maart 2014 een aanvraag indienen
voor een Gezond Schoolplein via
Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Tussen 2014 – 2016
realiseren 70 scholen
in Nederland een
Gezond Schoolplein

Scholen die niet geselecteerd zijn kunnen zelf aan de slag met behulp van
advies, materialen en tips van de partners.

Geselecteerde scholen
ontvangen een financiële
bijdrage, begeleiding en
ondersteuning bij de
realisatie van een
Gezond Schoolplein.

Jantje Beton, IVN, RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad werken als partners
vanuit hun eigen expertise aan de coördinatie en uitvoering van het project Gezonde Schoolpleinen.

Vragen?
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op Gezondeschool.nl/schoolpleinen of contact opnemen met
schoolpleinen@gezondeschool.nl
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