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Inleiding
Bijna de helft van de kinderen in Nederland
beweegt te weinig (CBS, 2021). Kinderen zitten
urenlang per dag en spelen minder buiten (Dellas et al., 2018, Snel, 2011; Kantar Public, 2018).
Dat is een gemiste kans: wie op jonge leeftijd
plezier ervaart in sport en bewegen, ontwikkelt
dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd
(Loprinzi et al., 2015). Jong (aan)leren is later
proﬁteren!
Er is een plek waar alle kinderen samenkomen:
op school. Als bewegen ‘het nieuwe normaal’
wordt, dan hoort een beweegvriendelijke
schoolomgeving ook de norm te zijn. Een
beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat
uit drie componenten, namelijk: hardware,
software en orgware. De hardware betreft
de fysieke schoolomgeving en is een
randvoorwaarde om te kunnen spelen
en sporten op school (Kenniscentrum
Sport & Bewegen, 2021). In het geval van een school gaat het om het
schoolplein. Maar om kinderen in beweging te krijgen is meer nodig dan
alleen een goed ingericht schoolplein.

Denk bijvoorbeeld aan georganiseerd aanbod
en ondersteuning (software) (Kenniscentrum
Sport & Bewegen, 2021; Lucassen et al., 2020).
In het geval van het schoolplein gaat het dan
om buitenlessen of actieve pauzes. Maar ook
het beheer, de organisatie en samenwerking op
school (orgware) zijn van groot belang om een
beweegvriendelijke schoolomgeving te creëren
(Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2021).

Het schoolplein zou diverse mogelijkheden
moeten bieden om leren, bewegen, sporten en
spelen tijdens en na schooltijd te stimuleren. De
mogelijke functies van het schoolplein kunnen
elkaar versterken, als zij met elkaar verbonden
worden en uiteindelijk allemaal bijdragen aan
een gezonde, actieve, sociale en duurzame leefstijl. Meer richting geven aan de inrichting en het
gebruik van een schoolplein onder en na schooltijd kan scholen helpen om het schoolplein
optimaal te benutten.
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Gebruik van een leer- een beweegplein
Het schoolplein is een van de favoriete plekken
van kinderen om te spelen en bewegen (Slager,
2016). Een goed ontworpen schoolplein geeft
kinderen ruimte en mogelijkheden waardoor ze
hun verbeelding, fantasie en creativiteit ten
volle gebruiken (Chawla, 2015; Lester et al.,
2006). Spelen heeft ook impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling: als kinderen samen
spelen, moeten ze communiceren over de
verwachtingen, regels en doelstellingen. Dit
helpt kinderen om te leren over onderhandelen,
samenwerken, leiderschap, volgzaamheid, altruisme, delen en omgaan met verwachtingen en
sociale normen (Athey, 2018, Rumjan & Narod,
2020).
Een goed ingericht leer- en beweegplein
kan voor meer worden gebruikt dan alleen
spelen. Een aantal mogelijkheden wordt
hierna kort toegelicht.

Actieve pauze
Tijdens de pauze spelen en bewegen kinderen
vaak op het schoolplein. Een goed ingericht
plein met vaste sport- en speeltoestellen en losse
speelmaterialen kan bijdragen aan een actievere pauze. Daarnaast kunnen volwassenen het
spelen en bewegen van kinderen in de pauze
bevorderen. Spel- en beweegactiviteiten
(be)geleid door (vak)leerkrachten onder schooltijd helpen om kinderen meer in beweging te
krijgen (Van Kann et al., 2016; Martin et al., 2012).
Op 39 procent van de basisscholen wordt tijdens
de pauze sportactiviteiten wekelijks of dagelijks
aangeboden (Slot-Heijs et al., 2017).

Ruim een kwart van de scholen doet dit helemaal niet. Op ruim de helft van de basisscholen
worden wekelijks of dagelijks beweegmomenten
tussen/in de lessen aangeboden (58%) (Slot-Heijs
et al., 2017). De locatie waarop deze beweegmomenten gedaan worden, bijvoorbeeld op het
plein, in de gang of in de klas, is onbekend.

Buitenlessen
Het schoolplein is door leerkrachten te gebruiken voor buitenlessen. Voldoende daglicht, juiste
temperatuur en goede luchtkwaliteit komen
waarschijnlijk vaker voor op het plein dan in de
klas en leveren een bijdrage aan de leerprestaties van kinderen (Barrett et al., 2015). Daarnaast
zijn kinderen actiever in de lessen op het schoolplein dan wanneer ze achter hun bureau zitten
in de klas (Mygind, 2007). Schoolpleinen zijn heel
geschikt voor een derde beweegmoment buiten
of voor bewegend/ontdekkend leren bij andere
vakken.
Groepsleerkrachten zijn enthousiast over de
mogelijkheden voor buitenlessen; ze verwachten
dat een buitenles kan leiden tot leeropbrengsten
zoals betere concentratie, langer blijven hangen
van lesstof en meer creatief denken (van Dijk-Wesselius et al., 2017; DUO, 2021). Ook kinderen
staan hiervoor open: het lijkt ruim 80% van de
kinderen leuk om buiten les te krijgen (DUO,
2021). Ze zijn enthousiast omdat buiten frisse

lucht is, er meer te beleven is en spelen en leren
tegelijk plaats kunnen vinden (van Dijk-Wesselius et al., 2017; DUO, 2021).
In het licht van voornoemde voordelen is het
opmerkelijk dat op dit moment slechts 1% van
de lessen buiten is, terwijl leerkrachten ervoor
openstaan om een kwart van de lessen buiten te
geven (DUO, 2021). Buitenlesmaterialen en goede
voorbeeldlessen maken het voor leerkrachten
gemakkelijker om buiten les te geven (DUO,
2021). Lessen bewegingsonderwijs zijn op het
schoolplein te geven en 44 procent van de basisscholen doet dit incidenteel (Slot-Heijs et al.,
2017). Iedere school moet adequate huisvesting
hebben voor 2x 45 minuten bewegingsonderwijs
per week, maar een les buiten is alleen al leuk
voor de afwisseling.

Naschoolse sport- en beweegactiviteiten
Het schoolplein is niet alleen te gebruiken
onder schooltijd. Langere openingstijden van
een schoolplein zijn positief geassocieerd met
bewegen (Van Kann et al., 2016). Twee derde
van de scholen heeft het schoolplein openbaar
toegankelijk gemaakt (Slot-Heijs et al., 2021). Veel
scholen werken samen met sportverenigingen
voor beweeg- en sportactiviteiten binnen en/
of buiten schooltijd of met de gemeente en/of
(sport)buurtwerk. Deze activiteiten zijn (deels)
op het schoolplein te organiseren, mits het plein
goed ingericht is.
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Bevorderende factoren voor een
beweeg- en leerplein
Er is een aantal basiseisen voor het gebruik
van een beweeg- en leerplein. Het beweeg- en
leerplein moet veilig, heel en schoon zijn voor het
optimale gebruik. Hiermee wordt bedoeld dat
er geen troep, ongewenste grafﬁti, vandalisme
of slijtage aanwezig is. Ook zijn verlichting,
beschutting, toezicht, een niet al te hoge
begroeiing of begroeiing met doorkijkjes en
een rookverbod basiseisen voor een veilig plein
(Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2021). Verder
bevorderen verschillende factoren het gebruik
van een schoolplein. We zetten een aantal van
deze factoren op een rij.

Losse materialen
Naast voldoende ruimte zijn ook losse materialen, zoals ballen, springtouw, hockeysticks
en hoepels, een belangrijk onderdeel van het
schoolplein. Ook natuurlijke materialen, zoals
takken, stammetjes, zand en water, vallen hieronder. Losse materialen om mee te spelen en
bewegen kunnen kinderen stimuleren om meer
op het schoolplein te bewegen (Frost et al., 2018;
Escalante et al., 2014; Bundy et al., 2017).

Ruimte
Voldoende ruimte is een essentieel onderdeel
van een goed ingericht schoolplein. Met meer
ruimte hebben kinderen meer bewegingsvrijheid
en mogelijkheden om dingen uit te proberen,
wat uiteindelijk ook bijdraagt aan leren (Tovey,
2011). Ook bestaat een positieve relatie tussen
fysieke activiteit en het aantal vierkante meter
per kind op het schoolplein. Momenteel is de
gemiddelde ruimte 2,6 m2 per kind (Jantje Beton,
2011). Volgens leerkrachten zou meer ruimte de
inrichting van het schoolplein verbeteren (DUO,
2021).

Uitdaging en variatie
Voldoende uitdaging op het schoolplein is belangrijk om gebruik te stimuleren. Een aantal
aspecten kan hieraan bijdragen, zoals afwisseling
tussen harde en zachte ondergrond, hoogteverschillen, groene zones, afwisseling tussen schaduwplekken en zonnige plekken en toestellen
die geschikt zijn voor verschillende leeftijdsgroepen (Brittin et al., 2015). De uitdaging van de
schoolpleinen kan volgens leerkrachten verbeterd worden (DUO, 2021).

Gekleurde lijnen, vormen
en vlakken voor spellen
Vaste sport- en speeltoestellen
Ook vaste sport- en speeltoestellen vormen een
belangrijk onderdeel van de inrichting van een
schoolplein. Kinderen bewegen vaker op het
schoolplein wanneer sporttoestellen (bijvoorbeeld voetbalgoals, basket, tafeltennistafel) en
speeltoestellen (bijvoorbeeld glijbaan, schommel,
klimrek) aanwezig zijn (Van Kann et al., 2016;
Frost et al., 2018; Dyment et al., 2009; Escalante et al., 2014). Ook leerkrachten geven aan dat
speeltoestellen een belangrijk verbeterpunt van
het schoolplein zijn (DUO, 2021).

Gekleurde lijnen, vormen en vlakken voor spellen
dragen ook bij aan bewegen op het schoolplein
(Stratton & Mullan, 2005; Janssen et al., 2012). De
meeste winst is waarschijnlijk te halen bij kinderen die onvoldoende bewegen en wanneer het
plein ook vaste toestellen heeft (Escalante et al.,
2014; Ridgers et al., 2006).
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Groen

Toegankelijk

Het (gedeeltelijk) vergroenen van een schoolplein is een belangrijk onderdeel van een goed
ingericht schoolplein. Een groen schoolplein
kan bewegen, spelen en leren stimuleren. Ook
kan een groen schoolplein bijdragen aan het
gedrag van kinderen. Onderzoek duidt erop dat
groene schoolpleinen kinderen helpen om hun
grenzen te verleggen, om met losse natuurlijke
elementen te spelen en daarmee te bouwen, te
ontdekken, onderzoeken en zorg te dragen voor
de natuur (Maas et al., 2021). Volgens leerkrachten zou meer groen de schoolpleinen verbeteren
(DUO, 2021).

Om een schoolplein voor iedereen bruikbaar te
maken, moet het ook toegankelijk zijn. Fysieke
ontoegankelijkheid (o.a. gesloten hekken, stijl
hellingsvlak, smalle paden, bepaalde ondergronden) kan een barrière zijn voor kinderen met een
beperking om gebruik van een schoolplein te
maken (Van Engelen et al., 2021). Van belang is
dat het schoolplein sociaal toegankelijk is, dat
kinderen met een beperking door de andere
kinderen geaccepteerd worden en dat ze samen
kunnen spelen met kinderen zonder beperking
(Van Engelen et al., 2021).

Bereikbaarheid hoort bij een toegankelijk schoolplein en daaraan kunnen autoluwe straten rond
de school, veilige ﬁetspaden, een schoolzone en
een kindlint bijdragen (Kenniscentrum Sport &
Bewegen, 2021).

Hoe nu verder?
Namens de KVLO, KCSB, IVN Natuureducatie,
Mulier Instituut, Jantje Beton, JOGG, Wij Buurtsportcoaches en Buurtspeelcoach vragen wij
aandacht voor (de buitenspeel- en leerkansen van) het schoolplein. In een tijd waarin de
aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl
nog nooit zo groot is geweest, is het niet meer
dan passend ook in te zetten op de beweegomgeving van kinderen. Het schoolplein en de
directe omgeving hebben hierin prioriteit. Het
bewegen in en om de school dient een boost te
krijgen. De ingezette impuls bewegingsonderwijs biedt hiervoor aanknopingspunten. Naast
de twee lessen bewegingsonderwijs die in 2023
wettelijk voor basisscholen verplicht zijn, wordt
gestimuleerd breder in te zetten op bewegen op
school - bewegen tijdens de lessen, bewegend
leren, buitenlessen, energizers en uiteraard het
naschools beweeg- en speelaanbod. Door dit op
een goede manier te faciliteren met voldoende
ruimte, een goed doordachte inrichting en

professionele begeleiding op het schoolplein,
staat bewegen tijdens en na schooltijd goed
in de picture. Dit biedt ook kansen voor het
uitvoeren van het Beweegconcept 2+1+2, een
aanpak om kinderen vijf uur per week op en
rondom school te bewegen, dat in verschillende
gemeenten wordt uitgevoerd.
Om scholen en gemeenten in staat te stellen
om het schoolplein te verbeteren, ontwikkelen
wij de komende tijd een aantal hulpmiddelen,
onder andere een beweegvriendelijkheidsscan
voor het schoolplein en reiken goede voorbeelden en good practices aan. Ook worden mogelijkheden gezocht op de procesbegeleiders van
de impuls bewegingsonderwijs een rol te geven
in het verbeteren en/of gebruik van het schoolplein. Hiermee hopen wij scholen op weg te helpen zodat alle kinderen in Nederland proﬁteren
van een top beweeg- en leerplein!
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