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Belang van buitenspelen Opbouw en zoneringUitstraling en mogelijkheden
‘Buitenspelen is leuk!‘ Dat zeggen bijna alle kinderen. Een moment 
waarin ze zelf voor keuzes komen te staan en deze met elkaar moeten 
afwegen. Dat maakt dat buitenspelen een grote bijdrage levert in 
de fysieke, motorische, creatieve, cognitieve, emotionele en sociale 
ontwikkeling van het kind. Buitenspelen heeft ook een positief e� ect 
op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Een 
goed opgebouwde speelruimte zorgt voor minder verveling, overlast 
en pestgedrag. Met een heldere zonering wordt structuur geboden, 
waarin ieder kind zijn plek kan vinden, zonder verstoord te worden. 
Daarom is het belangrijk dat de verschillende zones herkenbaar zijn 
voor kinderen, zodat ze weten welk spel zij in welke zone kunnen 
spelen, welk gedrag hier wel of niet bij past. 

In het nieuwe ontwerp wordt gebruik gemaakt van verschillende 
verhardingsmaterialen en groenelementen. Zo krijgt het speelplein 
een veel natuurlijkere en vriendelijkere uitstraling wat past binnen 
het concept van ‘Gezonde en beweegvriendelijke schoolpleinen’. Dit 
draagt bij een beter klimaat en verbeterd de uitdaging en beleving van 
kinderen tijdens het buitenspelen. 
Door de toevoeging van buitenklas, zitranden, beplanting en dergelijke 
worden de mogelijkheden verbeterd om het plein onderdeel te 
laten zijn van het onderwijssysteem. Van buiten les geven op warme 
of juist koude dagen tot het plein gebruiken voor natuurlessen of 
bewegingsonderwijs. Het plein zal op vele vlakken de kinderen 
stimuleren in hun ontwikkeling.

De kracht van een speels ontwerp!    
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Een goed schoolplein heeft verschillende zones die voldoende variatie 
en uitdaging biedt om te spelen, passend bij de ontwikkeling en 
voorkeur van kinderen, ongeacht leeftijd, geslacht of handicap. Dit 
biedt kinderen (onbewust) meer structuur. Daarbij is het belangrijk dat 
de verschillende zones herkenbaar zijn voor kinderen. Dit onderscheid 
is zichtbaar door de invulling en uitstraling en soms gebruik van fysieke 
afscheidingen tussen zones. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 6 
verschillende speelzones:
• constructief- en fantasie spel
• zitten/chillen
• rustig spel (toestelgebonden) 
• actief spel

• vrij spel
• sport
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klinkerpaadje en heuvel

multi sportveld

speelheuveltje met plantvakken

speelvlonders met bomen

entree onderbouw

bestaand speeltoestellen

diverse spelaanleidingen

bestaande zandbak

beplanting met struinpaden

bestaande klimmuur

entree onderbouw
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 vrije spelruimte

bestaande tafeltennistafel

sprintbanen

bestaand klimtoestel (herplaatsen)

sportveldje

zandspeelplaats
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wilgenhutje

bestaande buitenberging

bestaande picknicktafel
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