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In volle en drukke steden is de ruimte 
beperkt. Steeds meer scholen en 
gemeenten zoeken naar oplossingen 
om slimmer met de ruimte om te 
gaan. Een aantal scholen heeft ervoor 
gekozen het schoolplein openbaar 
toegankelijk te maken en te delen met 
de buurt. Hoe hebben zij dit geregeld?

In eerste instantie is een schoolplein 
er voor de schoolkinderen, en is de 
school verantwoordelijk voor wat 
daar gebeurt. Maar wat als meer 
kinderen of buurtbewoners het plein 
gebruiken? Over aansprakelijkheid en 
onderhoud moeten goede afspraken 
worden gemaakt. Gemeenten 
Oldebroek, Tholen, Delft, Amersfoort 
en Amsterdam laten zien hoe dat er in 
praktijk uit kan zien. 

Beheerstichting 
Het schoolplein van IKC de Vlinder 
in de gemeente Oldebroek was de 
enige speeltuin in de wijde omgeving. 
Daarom is besloten om het plein ook 
buiten schooltijd openbaar toegan-
kelijk te maken. De gemeente heeft 
een overeenkomst opgesteld waarin 
het beheer en onderhoud van het 
schoolplein en de speeltoestellen is 
vastgelegd. Zo betaalde de gemeente 
eenmalig mee aan de aanschaf van de 
speeltoestellen, en betaalt ze de helft 
van de kosten voor het onderhoud.

Marcel Leenders, beleidsmedewerker 
onderwijshuisvesting: "Omdat 
er meerdere schoolbesturen en 
een kinderopvangorganisatie bij 
betrokken zijn, hebben we bij deze IKC 
gekozen voor de oprichting van een 
beheerstichting. De stichting is eige-
naar van het gebouw en het terrein, 
en dus ook van de speelvoorzie-
ningen, en neemt het beheer, onder-
houd en de verantwoordelijkheid 
op zich. Mocht er buiten schooltijd 
schade ontstaan, dan is dat risico voor 
rekening van de gemeente."

Beheerstichting is 
eigenaar van de 
speeltuin

Speeltuinvereniging  
In de gemeente Tholen ligt een 
speeltuin die door twee basisscholen 
en buurtbewoners gebruikt wordt. 
De speeltuin kent verschillende 
zones, die per leeftijdscategorie 
zijn ingedeeld. Voordat de speeltuin 
aangelegd werd, nodigde de ge-
meente buurtbewoners uit om mee 
te denken. Er werd een werkgroep 
opgezet, wat leidde tot de oprichting 
van Speeltuinvereniging Buutvrij. De 
Speeltuinvereniging heeft zich samen 
met inwoners, bedrijven en orga-
nisaties ingezet voor een speeltuin 
waar alle inwoners van Tholen elkaar 
kunnen ontmoeten. 

Gedeelde schoolpleinen: 
samen delen, 
samen spelen

Marcel Leenders

IKC De Vlinder
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Bijdrage voor extra onderhoud 
Midden in Delft is de scholencom-
binatie Delfland te vinden. Ook hier 
is een schoolplein te vinden dat na 
schooltijd toegankelijk is voor de 
buurt. De gemeente Delft heeft dit 
mogelijk gemaakt omdat ze optimaal 
ruimtegebruik wilde stimuleren. 

De gemeente is eigenaar van het 
schoolplein en heeft de buiten-
ruimte in gebruik gegeven aan de 
scholencombinatie. Afspraken over 
de schoonmaak, het onderhoud 
en beheer van het schoolplein zijn 
vastgelegd in een overeenkomst. 
Daarin staat dat de scholen verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud. 
De gemeente betaalt de scholen-
combinatie jaarlijks een bedrag voor 
het beheer en het extra onderhoud 
dat nodig is omdat de buurt het plein 
gebruikt. 

De gemeente betaalt 
eenmalig mee aan  
de speeltoestellen  

Van schoolplein naar  
buurtplein 
In Amersfoort werd het schoolplein 
van de St. Josephschool al jaren ge-
bruikt door de buurt. Toen de school, 
na klachten over geluidsoverlast, het 
schoolplein buiten schooltijden wilde 
afsluiten, riep dat veel weerstand op. 
Gesprekken tussen de gemeente en 
betrokkenen zorgden ervoor dat het 
schoolplein formeel de functie van 
buurtplein kreeg.

Dat houdt in de dat de gemeente 
samen met de school een convenant 
heeft gesloten waarin afspraken 
staan over het beheer, de financiering 
en het gebruik van het schoolplein 
door de buurt. Zo is bijvoorbeeld 
afgesproken dat het schoolplein 
na 22:00 uur niet meer openbaar 
toegankelijk is. 

 

 
 
Wie betaalt de rekening 
Bij gebruik van het schoolplein door 
school en buurt willen gemeenten 
graag meedenken en eventueel ook 
bijdragen. Verschillende gemeen-
ten hebben subsidieregelingen voor 
het realiseren van groene, gedeelde 
schoolpleinen. De Amsterdamse 
Impuls Schoolpleinen (AIS) is hiervan 
een voorbeeld. Schoolbesturen 
kunnen niet alleen geld aanvragen 
voor de herinrichting, maar krijgen 
ook steun van experts. De Osdorpse 
Montessorischool heeft door deze 
regeling bijvoorbeeld een prachtige 
nieuw schoolplein met een erva-
ringstuin en sportvelden aangelegd. 
Na schooltijd wordt het plein nu veel 
meer gebruikt. 

  

Gemeenten willen 
graag meedenken  
en bijdragen

 
Meer informatie 
 
Op de website van Bouwstenen 
tref je een filmpje aan met een 
rondleiding over het gedeelde 
schoolplein in Oldebroek en een 
voorbeeld van 
een contract. 
 
 
 
 
 
 

IKC De Vlinder

St. Josephschool


