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1. Inleiding   

Buitenspelen is niet alleen leuk, maar biedt ook allerlei voordelen voor kinderen. Toch blijkt uit onderzoek dat 

55% van de kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar en 62% van de jongeren van 12-17 jaar onvoldoende beweegt en 

de combinorm niet haalt. Dat betekent dat zij niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en ook 

niet aan de Fitnorm (Hoeymans e.a., 2010).  

Een schoolplein biedt kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, 

samen te werken en compromissen te sluiten. Maar hoe moet dit eruit zien? Waar moet je allemaal aan denken 

bij (her)inrichten van een schoolplein. Wie zijn de leveranciers? En hoe zit het met onderhoud?  

Dit handboek moet jou als buurtsportcoach handvatten geven om scholen hierover te adviseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nisb.nl/weten/normen/beweegnormen.html
http://www.nisb.nl/weten/bibliotheek/publicaties.html?item=7377
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2. Het belang van “gezonde” schoolpleinen 

Uit onderzoek van Jantje Beton uit 2011¹ blijkt dat buitenspelen belangrijk is voor de sociale, cognitieve en 

motorische ontwikkeling van kinderen. Buitenspelen is een belangrijke vorm van bewegen en draagt hiermee bij 

aan het tegengaan van overgewicht.  

Leerlingen in het primair onderwijs hebben gemiddeld 75 minuten pauze per dag; vijftien minuten in de ochtend 

en ruim een uur tussen de middag². Uit onderzoeken naar de verschillende “gezonde” schoolpleinen³ blijkt dat 

een “gezond” schoolplein: 

1. de bewegingsarmoede tegengaat;  

2. de concentratie verbetert;  

3. het welbevinden van de leerlingen verbetert;  

4. minder ruzies oplevert;  

5. een positieve invloed heeft op de gezondheid van de leerlingen.  

Door het plein open te stellen na schooltijd heeft het ook een positieve invloed op de leefbaarheid van de wijk. 

Jonge en oudere buurtgenoten kunnen er samenkomen en bewegen. Een goede oplossing voor buurten waar 

weinig speelruimte aanwezig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Spelen op het schoolplein : een inventarisatie naar de stand van zaken op Nederlandse schoolpleinen 

² Stuij e.a., 2011 

³ Bakker e.a., 2008 / Maas e.a., 2013 
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3. Stappenplan 

Voordat je start met (her)inrichten van het schoolplein is het belangrijk om een aantal stappen te volgen. Het 

stappenplan dat we hier schetsen is het meest gangbare.  

Stap 1: Wie denken mee?  
Wie betrek je bij het ontwerpen van een schoolplein? En op welke wijze? Relevante partijen zijn schoolbestuur, 
leerkrachten, ouderraad en natuurlijk de kinderen zelf. Maar ook de gemeente, omwonenden, externe adviseurs, 
woningstichting, dorpsbelang en speeltoestellenleveranciers kunnen een rol spelen. 

Stap 2: Programma van wensen en eisen 
De werkgroep stelt een programma van wensen en eisen op. Dit gaat niet alleen om welke toestellen wel of niet 
gebruikt moeten worden, maar ook over gebruik, uitstraling en functie in de wijk.  

Stap 3: Schetsontwerp 
Op basis van het programma van eisen kan een schetsontwerp gemaakt worden, rekening houdende met zonering 
en opbouw van het schoolplein. Hoe lopen de verschillende routes en waar kan je het beste fietsen stallen? Komt er 
een apart deel voor de onderbouw en hoe scherm je deze af van de rest? Waar creëer je ruimte voor kinderen om te 
kunnen voetballen, rustig te kunnen praten of bijvoorbeeld touwtje te springen? Het maken van een rooster kan 
daarbij ook uitkomst bieden.  

Stap 4: Definitief schetsontwerp 
Het schetsontwerp vormt het praatstuk voor aanpassingen en verfijning. Uiteindelijk wordt een definitief ontwerp 
gekozen. 

Stap 5: Financiering regelen  
Op basis van dit definitieve ontwerp wordt het vereiste budget bepaald. Financiering kan via verschillende manieren 
worden verkregen. Lees hier meer over in het hoofdstuk financiering.  

Stap 6: Presentatie plannen 
Als de financiering voor het schoolplein is geregeld wordt het definitieve ontwerp aan alle betrokkenen bij stap 1 
gepresenteerd.  

Stap 7: Uitvoering 
Tot slot is er de fase van uitvoering. Voor de uitvoering is het mogelijk te werken met professionals zoals een 
toestelleverancier. Maar misschien zijn er ook wel een paar handige ouders die het zien zitten om in een 
vakantieperiode het schoolplein onder handen te nemen. Houdt rekening met het feit dat het schoolplein, wanneer 
deze onder handen wordt genomen, niet toegankelijk is voor de kinderen. 
 
Stap 8: Borging 
Kijk als school of projectgroep goed naar de borging van het schoolplein. Reserveer bijvoorbeeld jaarlijks alvast geld 
voor (groot) onderhoud.  

Ter inspiratie: 

Kijk voor meer voorbeelden van stappenplannen op:  

Groene schoolpleinen  

Stappenplan sport- of speelplek 

De Schoolpleinscan 

  

http://www.groeneschoolpleinen.nl/content/stap-4-definitief-plan
http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=4802&m=1439448409&action=file.download
http://www.schoolpleinscan.nl/
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4. Verschillende soorten schoolpleinen  

Steeds meer scholen willen hun schoolplein aantrekkelijker maken. Uit onderzoek weten we dat 

beweegvriendelijke, groene publieke ruimtes, waaronder openbaar toegankelijke schoolpleinen, daartoe een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren (Vries e.a., 2005). Mede omdat de Nederlandse jeugd relatief veel tijd 

doorbrengt op het schoolplein. We onderscheiden twee soorten schoolpleinen, grijze en groene. 

Grijze schoolpleinen: 

Met grijze schoolpleinen wordt bedoeld: pleinen die voornamelijk stenig betegeld zijn. 

 

Groene schoolpleinen: 

Met groene schoolpleinen wordt bedoeld: pleinen met een groene natuurlijke inrichting.  

 

In de literatuur wordt momenteel veel geschreven over de voordelen van groene schoolpleinen ten opzichte van 

grijze schoolpleinen. Hieronder zetten we de belangrijkste voordelen van groene schoolpleinen voor je op een 

rij:  

 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 groen-grijze 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.  

 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 en na een verblijf in een natuurlijke 

omgeving. 
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5. Leveranciers  

Voor de inrichting en soms ook het ontwerpen van schoolpleinen zijn verschillende leveranciers actief. De 

leveranciers op een rijtje.  

             = totaal leverancier, hier kun je terecht van ontwerp, levering en montage van schoolpleinen 

             = leverancier van speeltoestellen (maken ze niet zelf) 

             = leverancier van kleine plein aanpassingen 

Nijha Webshop  

 

Yalp Webshop 

 

Kompan 

 

 

LuduQ  

  

Arkema speelvoorzieningen  

 

Van EE speeltoestellen 

 

 

Speeltoestel.nl 

 

 

Boerplay 

 

 

Proludic 

 

 

Goede speelprojecten 

 

 

Hercules Speeltoestellen 

 

 

Acacia Robinia 

 

 

Eibe 

 

 

Bakker Speeltoestellen 

 

 

Pleinversiering 

 

 

Speelprikkels 

 

 

Pleinplakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijha.nl/nl/doelgroepen/basisonderwijs/speelplein
https://www.nijha.nl/nl/webshop/speeltoestellen/
http://www.yalp.nl/inrichting-schoolplein
http://www.yalp.nl/producten/speeltoestellen
http://www.kompan.nl/speeltoestellen/
http://www.luduq.nl/speeltoestellen/
http://arkemaspeelvoorzieningen.nl/professionele-speeltoestellen/scholen/
http://www.vaneespeeltoestellen.nl/scholen.html
https://www.speeltoestel.nl/
http://www.boerplay.com/doelgroep/scholen-schoolplein-visitekaartje/
http://www.proludic.nl/speeltoestellen-schoolplein/
http://speelprojecten.nl/nl/doelgroepen/school-opvang/schoolplein
http://www.herculesspeeltoestellen.nl/
http://www.acaciarobinia.nl/producten/
http://www.eibe.nl/scholen
http://www.bakker-speeltoestellen.nl/
http://pleinversiering.nl/
http://www.speelprikkels.nl/
https://pleinplakkers.nl/
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6. Interventies  

Er zijn verschillende interventies op het gebied van “gezonde” schoolpleinen. Hieronder hebben wij ze voor 

je op een rijtje gezet. Voor uitgebreidere informatie kun je op de link klikken.  

Interventie Beschrijving 

Zoneparc  Zoneparc is een innovatief ingericht schoolplein voor het primair onderwijs, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van drie verschillende zones. De game zone, de sport zone en de chill zone. Naast de 
fysieke herindeling van het schoolplein heeft deze interventie ook een ‘zoneparctraining’ voor de 
oudste leerlingen. Zij worden opgeleid tot ‘zoneparchelden’ en beheren het spelmateriaal en 
begeleiden de diverse activiteiten. 

Beweeg Wijs Beweeg Wijs bevordert de lichamelijke activiteit van kinderen van 2- 12 jaar in de kinderopvang, 
het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang door de speel- en 
beweegmogelijkheden op het schoolplein te verbeteren. Er worden speelzones ingericht, 
voldoende speelmaterialen en spelletjes klaargezet, speelbegeleiders ingezet en kinderen uit 
groep 7/8 opgeleid tot junior coaches die dagelijks op het plein beschikbaar zijn.  

PLAYgrounds De interventie PLAYgrounds heeft als doel 6-12 jarige kinderen te stimuleren elke dag minimaal 
vijftien minuten matig intensief lichamelijk actief te zijn op het schoolplein. Daartoe wordt het 
schoolplein fysiek aangepast en wordt actief gebruik ervan gestimuleerd door een 
hotspotsysteem, klassenkisten met materiaal, ondersteunende gymlessen, maandelijkse thema's 
waaraan lessen en materiaal gekoppeld worden, kijkwijzers en participatie van leerkrachten en 
ouders 

SchoolSpeelPlein Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Schoolpleinen kunnen 
daar een belangrijke speelfunctie in hebben. Maar vaak zijn deze na schooltijd niet toegankelijk of 
sluit de inrichting niet aan bij speelwensen van kinderen. Jantje Beton stimuleert daarom scholen 
en gemeenten om van de schoolpleinen echte SchoolSpeelPleinen te maken. Kinderen spelen een 
belangrijke rol bij het ontwerp en de realisatie ervan. Scholen krijgen begeleiding bij de realisatie 
en een financiële bijdrage.  

Schoolplein 14 Een Schoolplein14 is een ontmoetingsplek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, 
integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema’s worden vormgegeven door 
de 14 regels van Johan Cruijff. Deze zijn terug te vinden op elk Schoolplein14. 

Johan Cruyff 

Courts 

Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in 
veel buurten en wijken, maar dat door de jaren heen vaak is opgeofferd voor verstedelijking en 
uitbreiding. Met de Cruyff Courts wordt de functie die dat oude trapveldje had, weer terug in de 
wijk gebracht. Een aantal van deze Cruyff Courts liggen dicht bij scholen en worden als schoolplein 
gebruikt.  

Richard Krajicek 

Playgrounds 

De playgrounds zijn de openbare sportpleintjes waar de Richard Krajicek Foundation haar naam 
aan verbindt. Elke playground heeft een eigen inrichting en afmeting. Dat komt omdat de 
buurtbewoners mede bepalen hoe de playground ingericht wordt en welke sporten je er kunt 
bedrijven. Daarbij is de grootte afhankelijk van de beschikbare ruimte die in de stad geboden 
wordt. De RKF adviseert om een playground te laten bestaan uit meerdere veldjes, zodat 
meerdere doelgroepen tegelijkertijd bediend kunnen worden. Een aantal Krajicek Playgrounds 
liggen dichtbij scholen en worden als schoolplein gebruikt.  

 

 

 

 

 

http://www.zoneparc.nl/
http://www.beweegwijs.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/p/1401600/
http://www.jantjebeton.nl/
http://www.schoolplein14.nl/schoolplein14/wat-is-schoolplein14/
http://www.cruyff-foundation.org/cruyff-courts/
http://www.cruyff-foundation.org/cruyff-courts/
http://krajicek.nl/playgrounds/
http://krajicek.nl/playgrounds/
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7. Financiering 

Voor het (her)inrichten van schoolpleinen is geld nodig. Er is geen kant-en-klare handleiding over hoe u de 

financiering voor het (her)inrichten van een schoolplein voor elkaar krijgt. Waar het om gaat is dat u de juiste 

mensen om u heen verzameld en weet waar financiële mogelijkheden liggen.  

 

De mogelijkheden op een rij: 

Subsidies Rijk / Provincie / Gemeente 

Via het Rijk is het mogelijk om subsidies aan te vragen. Voorbeeld hiervan is de Sportimpuls. Houdt voor 

landelijke subsidierondes ook de nieuwsberichten van Sport Fryslân in de gaten. Wij zijn vaak op de hoogte van 

landelijke initiatieven.  

 

Vaak staat op de websites van gemeentes/provincie vermeld of er voor dit soort activiteiten subsidie-

/financieringsmogelijkheden zijn.  

 

Grote fondsen 

Hieronder staan een aantal grote fondsen om te benaderen voor het aanvragen van subsidie: 

-  Jantje Beton  

-  VSB Fonds  

-  Oranjefonds  

-  Iepen Mienskipsfûns 

Elk fonds hecht veel waarde aan een bepaald onderwerp of activiteit. Verdiep je daar goed in om zo meer kans te 

maken dat je aanvraag wordt goedgekeurd. 

Lokale fondsen  

Het is goed om bij jou in de buurt te kijken welke lokale fondsen actief zijn. Lokale fondsen in Friesland zijn: 

-  Rotery of Lions clubs 

-  Stichting Sneek 1818  

- Old Burger Weeshuis Leeuwarden  

-  Old Burger Weeshuis Sneek 

-  Stichting Steunfonds 

-  Coöperatiefonds Rabobank 

-  Wonen Noordwest Friesland  

-  Stichting Petronellafonds 

 

Sponsoring  

Kijk in je buurt naar bedrijven die een bijdrage willen leveren in de realisatie van een (ver)nieuw(d) schoolplein. 

Soms gaat het niet eens om geld, maar willen bedrijven of personen wel gratis een graafmachine 

beschikbaarstellen. Denk ook aan ouders met een eigen onderneming. Of organiseer een rommelmarkt, veiling, 

sponsorloop of braderie om geld op te halen voor de realisatie van het schoolplein.  

 

Ook hebben lokale supermarkten of bedrijven soms acties om geld te sparen voor je school of vereniging. Dit 

zijn bijvoorbeeld: 

- Jumbo (alleen voor scholen) 

- Kabel Noord  

 

 

 

 

http://www.jantjebeton.nl/
https://www.vsbfonds.nl/
http://www.oranjefonds.nl/
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/streekwurkloket_41333/item/iepen-mienskipsfuns_3016.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=IMF
http://www.stichtingsneek1818.nl/
http://www.oldburgerweeshuis.nl/
http://www.obwsneek.nl/
http://www.hallumonline.nl/artikel/Geld+beschikbaar+van+Stichting+Steunfonds/12/1077/
https://www.wonennwf.nl/leefbaarheid/aandachtsgebieden
http://www.stichting-petronellafonds.nl/doelstelling.html
http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
http://www.sponsoractievankabelnoord.nl/
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Crowdfunding 

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren, het wordt ook wel publieksfinanciering 

genoemd. Het werkt als volgt: Een groep/persoon wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. 

Om dit kapitaal te verwerven wordt het bedrag aangeboden (bijv. via een website) en wordt het benodigde 

bedrag vermeld. Iedereen die belangstelling heeft kan een bedrag investeren. De website 

https://www.voorjebuurt.nl/ kan helpen bij crowdfunding.  

 

Inzet vrijwilligers  

Vaak willen ouders, ondernemers of andere belangstellenden wel een bijdrage leveren in het 

opknappen/monteren van het schoolplein. Of wellicht kunnen ze wat betekenen in het organiseren van 

activiteiten voor het binnenhalen van geld. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop/rommelmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voorjebuurt.nl/
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8. Na de realisatie  

De realisatie van een schoolplein is één. Maar hoe ga je om met zaken die daaruit voortkomen? Hoe regel je het 

onderhoud en wie is hiervoor verantwoordelijk? Is het schoolplein na schooluren ook toegankelijk? Denk bij de 

planvorming in ieder geval al na over:  

 

LET OP: De verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en financiering van het schoolplein 

in het basisonderwijs ligt sinds 1 januari 2015 bij de schoolbesturen. 

1. Beheer en onderhoud 

Sinds maart 1997 is het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Staatsbesluit 474) van toepassing. 

Hierin is vastgelegd dat speeltoestellen veilig geproduceerd en beheerd moeten worden. Het besluit is 

van toepassing op speeltoestellen die bestemd zijn voor publiek gebruik. De school is verantwoordelijk 

voor toestellen en het beheer tenzij andere afspraken gemaakt zijn met de gemeente. Als beheerder van 

speeltoestellen moet u aan de wet voldoen. 

Eisen die in het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen genoemd worden: 

 Speeltoestellen van na maart 1997 moeten goedgekeurd zijn en voorzien zijn van een 

typekeurcertificaat. Toestellen die u op het speelplein heeft staan van na maart 1997 moeten 

zichtbaar goedgekeurd zijn (sticker, plaatje).  

 Voor toestellen van voor maart 1997 geldt dat u als beheerder alles moet doen om deze toestellen 

veilig te houden of veilig te maken.  

 Per speeltoestel moet een logboek bijgehouden worden. Hierin staan naast de toestelgegevens ook 

data waarop inspecties, reparaties en ongelukken plaatsgevonden hebben. 

Als beheerder bent u verplicht inspecties uit te voeren en bij te houden in het logboek. Bij een ongeluk 

waaruit aansprakelijkheidsstelling volgt, zal de verzekeringsmaatschappij altijd nagaan of de beheerder 

adequaat gehandeld heeft. Blijkt dat de beheerder aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kan 

nalatigheid in handelen verweten worden. Dit is een sterk argument om de aansprakelijkheid bij de 

beheerder neer te leggen.  

De richtlijn voor inspecties volgens de Europese norm: 

Frequentie Wat voor inspectie Toelichting 

Dagelijks / Wekelijks Routinematige inspectie visuele inspectie op gebroken of losgeraakte 

onderdelen, vervuiling van toestel of 

ondergrond, vandalisme. 

Vier tot twaalf keer 

per jaar 

Functionele inspectie meer gedetailleerde inspectie waarbij o.a. 

gekeken wordt naar verbindingen, stabiliteit, 

beschadiging aan toplagen, roestvorming, 

dikte van het bodemmateriaal, enz. 

Eén of twee keer per 

jaar 

Grote inspectie toestellen worden in hun totaliteit aan een 

grondige inspectie onderworpen conform EN 

1176 en EN 1177. 

 

LET OP: De frequentie van alle inspecties is afhankelijk van gebruiksintensiteit, vervuilingsgraad, enz. 

Veel leveranciers van schoolplein inrichtingen en speeltoestellen kunnen tegen betaling de inspectie en 

onderhoud voor u uitvoeren.  
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2. Openbaarheid, ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van de wijk 

Het openstellen van schoolpleinen als openbare speelruimte is een kans voor verschillende partijen: een 

win-win situatie voor zowel de school als de gemeente. Niet alleen het kind, maar ook de buurt en de 

ouders profiteren er van.  

Vijf gouden regels zijn:  

1. Speel in op de behoefte 

Maak een schoolplein alleen maar openbaar als er in de buurt behoefte aan bestaat. 

2. Werk volgens een stappenplan 

Stel een stappenplan op en denk ook na over de structurele kanten van een openbaar schoolplein 

zoals afschrijving, betrokkenheid ouders en buurtbewoners en inzet van vrijwilligers.  

3. Betrek de jeugd 

Leerlingen en buurtkinderen zullen beter op hun plein passen als ze er zelf een steentje aan hebben 

bijgedragen.  

4. Betrek de buurt 

Betrek omwonenden bij de eerste plannen, de inrichting, de planning en uitvoering, onderhoud en 

toezicht.  

5. Bied alternatieven 

Beperkingen aan de openbaarheid van het plein (leeftijd, activiteiten) hebben alleen zin als er 

alternatieven in de buurt voorhanden zijn of komen.  
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9. De rol van de groepsleerkracht 

De groepsleerkracht kan twee verschillende rollen spelen in het stimuleren van bewegen bij kinderen.    

Actieve rol 

Om kinderen in beweging te krijgen is het belangrijk dat de leerkracht het goede voorbeeld geeft.  

Denk hierbij aan:  

-  Met de fiets of lopend naar school komen. 

-  Meedoen tijdens de gymles.  

-  Meedoen met spelletjes/beweegactiviteiten.  

-  Tijdens de pauze het initiatief nemen tot beweegactiviteiten.  

-  Enthousiasme uitstralen t.a.v. bewegen.    

 

Stimulerende rol   

Bijvoorbeeld door:  

-  Kinderen actief aanzetten tot beweegactiviteiten.  

-  Wedstrijdjes organiseren/circuitjes uitzetten.  

-  Een kennismakingsles bij een plaatselijke sportvereniging regelen.  

- Een sponsorloop of andere activiteit voor het goede doel organiseren. 
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10. Ter inspiratie  

Praktijkvoorbeelden  

Gezonde school  

Boerplay 

Online schoolplein spellen 

Schoolpleinkaarten  

Spel van de week  

Spellen handboek 

123 lesidee  

Nuttige documenten   

 

De positieve effecten van een uitdagend schoolplein  

De schoolplein make over 

Een schoolplein voor de buurt 

Van schoolplein naar buurtspeelplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/gezonde-schoolpleinen/inspirerende-voorbeelden-uit-de-praktijk
http://www.boerplay.com/referenties/
http://www.allesinbeweging.net/schoolpleinkaarten
http://www.pauze-pret.nl/spel-van-de-week/
http://www.schoolplein14.nl/coatings/spellenhandboek/
http://www.123lesidee.nl/
http://www.yalp.nl/files/content/Losse%20pagina's%20(buiten%20menu)/Brochures/Brochure%20inrichting%20schoolplein%20-%20basisscholen.pdf
http://www.speelplan.nl/media/uploads/112_Speelplan_De%20schoolplein%20make-over!.pdf
http://www.allesinbeweging.net/sites/default/files/boekje%20Een%20schoolplein%20voor%20de%20buurt%20-%20Jantje%20Beton.pdf
http://archief.spectrumelan.nl/www.spectrum-gelderland.nl/smartsite4c46.dws
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