
Een groen 
schoolplein - ook 
met een klein 
budget!

Zie wat jij kan doen, ga voor groen

Tips om ook met een klein budget zoveel mogelijk 
uit een groen plein te halen



Inleiding

Als school heb je natuurlijk 
grootse dromen over het groene 
plein.

Soms loop je echter tegen heel praktische 
belemmeringen aan. De financiering van 
het groene plein is een uitdaging waar veel 
scholen mee te maken krijgen. Dit 
document biedt tips om tot een passende 
begroting te komen. Als je weinig budget 
hebt, welke keuzes kun je dan alsnog 
maken om zo veel mogelijk uit je groene 
plein te halen? Welke speelaanleidingen 
zijn relatief goedkoop? Waar kun je 
eenvoudig op besparen, en welke vaste 
kosten moet je juist hoe dan ook in je 
begroting opnemen? Hoe kan een 
begroting voor een klein budget er uitzien?
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Kostenindicatie per onderdeel groen plein

Kostenindicatie per onderdeel groen 
plein

Op basis van een analyse van scholen in Overijssel hebben wij een 
kostenindicatie gemaakt. 

In deze kostenindicatie gaan we er vanuit 
dat het volledige plein vergroend wordt. 
Ook gaan we er vanuit dat het volledige 
plein zal worden gerealiseerd door 
professionals.
De tabel met de volledige kostenindicatie 
vind je op onze website: 

www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl 
onder het kopje 'Ondersteuning'.

We gaan in op alle onderdelen die komen 
kijken bij het vergroenen van een plein. We 
geven een indicatie van de kosten die 
hierbij horen wanneer je de 
werkzaamheden laat uitvoeren door een 
professional en wat daar allemaal onder 
valt. In de rechterkolom van de tabel 
bieden we suggesties om op deze kosten 
te besparen. Bezuinig niet op kwaliteit, 
maar zorg samen met een deskundige voor 

een slim ontwerp. Kijk welke 
werkzaamheden gedaan kunnen worden 
door vrijwilligers (ouders, leerlingen) en 
waar je materialen goedkoop of zelfs gratis 
kunt krijgen.

Onderdelen die in onze kostenindicatie 
voorbij komen:
- Procesbegeleiding en ontwerp
- Organisatie uitvoering
- Voorbereiding projectlocatie
- Grondwerk
- Verhardingen
- Pleinonderdelen
- Beplanting en inzaaiwerkzaamehden

Kijk dus snel op 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl voor 
de volledige kostenindicatie!

Sommige klussen 

kun je ook doen 

met vrijwilligers of 

leerlingen
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Foto: provincie Overijssel
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Benut expertise ouders

Op de meeste scholen lopen wel ouders rond met kennis en vaardigheden m.b.t. groen 
en/of de bouw. Benut hun expertise. Maar er zijn waarschijnlijk nog veel meer vormen 
van expertise onder ouders! Denk bijvoorbeeld aan iemand met goede 
projectmanagement ervaring, iemand die goed is in catering (in te zetten voor tijdens 
een gezamenlijke klusdag), iemand die een breed netwerk heeft en kan helpen bij 
sponsors zoeken. Misschien heeft een ouder ervaring met het betrekken van 
buurtbewoners bij dit soort trajecten, of is een ouder vormgever en bereid te helpen 
met een strakke acquisitiefolder. Met hun inzet kun je veel energie en geld besparen, of 
juist makkelijker financiering vinden. Bedenk welke concrete klussen je hebt liggen en of 
je hier ouders aan kunt koppelen.

Indien een ouder zelf ontwerper of hovenier is en wil helpen met het ontwerp of de 
realisatie van het plein, is het belangrijk om goed na te gaan of hij/zij voldoende 
expertise heeft in groene schoolpleinen; schakel indien nodig aanvullend een externe 
deskundige in, deze betaalt zichzelf doorgaans terug.

Tips om kosten te besparen
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Werken met vrijwilligers
Veel werk wat uitgevoerd moet worden 
op het plein betreft klussen waar veel 
tijd in gaat zitten, maar die niet per se 
ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
het verwijderen van tegels. Met een 
grote groep vrijwilligers kun je dit in 
korte tijd doen. Je kunt daardoor goed 
op dit soort werk besparen.  Overleg 
dit wel goed met de aannemer, zodat 
de planning niet aangepast hoeft te 
worden.

Materiaal in natura
Soms kun je materiaal gratis krijgen of 
gebruiken, bijvoorbeeld via de 
gemeente of via het werk van 
(groot)ouders. Denk bijvoorbeeld aan 
boomstammen, grote takken voor het 
maken van hutten of een 
insectenhotel. Misschien kan een ouder 
een graafmachine regelen, of de 
gemeente een puincontainer. Bekijk 
daarom de offerte zorgvuldig en bepaal 
of er materiaalkosten op staan voor 
materialen die je ergens anders gratis 
of goedkoper kunt krijgen. Laat 
collega’s/ouders/vrijwilligers hierin 
meedenken.

Dure posten (bijvoorbeeld 
grondverzet)
Sommige posten zijn nou eenmaal 
prijzig. Maar: dat zijn ook de 
onderdelen waar je dus veel op kunt 
besparen! Het afvoeren van overtollige 
grond is een voorbeeld van een dure 
kostenpost. Bedenk daarom of je deze 
grond ook elders op het plein kunt 
hergebruiken. Verwijder je op de ene 
plek grond voor een waterloop/wadi, 

dan kan je dat op een andere plek 
misschien wel hergebruiken voor een 
speelheuvel. Kijk met verschillende 
mensen naar de offerte om te zoeken 
naar creatieve oplossingen om te 
besparen op de dure posten.

Fasering (deel van het plein 
vergroenen)
Niet het hele plein hoeft in één keer 
aangepakt te worden. Om een mooi 
geheel te krijgen is het slim om wel 
een totaalontwerp te maken. Heb je 
maar een klein budget, dan kun je 
vervolgens prioriteiten vaststellen: 
welke onderdelen vinden jullie het 
belangrijkst op de korte termijn? Deel 
het totaalplan op in fases. Je kunt je 
bijvoorbeeld in de uitvoering eerst 
concentreren op een deel van het 
plein, of starten met het kleuterplein. 
Dan kun je in de toekomst, zodra er 
voldoende budget is, doorwerken aan 
de volgende fase.

Onderhoud
Tips over het onderhoud lees je op 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl 
onder het kopje Beheer en Onderhoud. 
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Er zijn allerlei mogelijkheden om geld voor het groene plein bij elkaar te krijgen. Je kunt 
denken aan:

Budget school of scholenkoepel
Vanuit jouw eigen school of vanuit de scholenkoepel is er wellicht periodiek geld 
beschikbaar voor het opknappen van het plein. Ga dat na bij de directie of het bestuur 
van de scholenkoepel.

Budget gemeente
In sommige gemeenten zijn schoolpleinen eigendom van de gemeente. Zij voeren 
regelmatig onderhoud uit op het plein. Soms hebben gemeenten ook subsidies waar je 
gebruik van kunt maken. Sommige gemeente hebben geen budget, maar willen je wel 
ondersteunen door een medewerker beschikbaar te stellen of bijdragen in natura te 
doen (denk aan beplanting of een puincontainer). Veel scholen hebben een 
contactpersoon bij de gemeente. Bij deze contactpersoon kun je navragen of er budget 
is vanuit de gemeente, of dat de gemeente je op een andere manier kan ondersteunen.

Financieringsmogelijkheden



Subsidies 
provincie/waterschap
In Overijssel heeft de provincie een 
subsidie waar scholen gebruik van 
kunnen maken. Je kunt bij hen 10.000 
euro subsidie aanvragen als je zelf als 
school ook 7.500 euro bijdraagt. 
Daarnaast hebben waterschappen 
regelmatig subsidies waar je gebruik 
van kunt maken. Je leest meer over 
deze mogelijkheden in: document NMO.

Subsidies Jantje Beton, ANWB 
of andere maatschappelijke 
organisaties
Bij verschillende maatschappelijke 
organisaties kun je aanvragen doen 
voor het vergroenen van je plein. Je 
leest meer over deze mogelijkheden in: 
document NMO.

Acties georganiseerd door 
school
Voorbeelden van acties: 
hardloopwedstrijd, sponsorloop, groene 
markt of kerstmarkt, heitje voor een 
karweitje, verkoop bloembollen, etc. 
Bedenk wat past bij jouw school.

Verkoop oude speeltoestellen 
en tegels
De speeltoestellen en tegels die je niet 
meer gaat hergebruiken, kun je 
verkopen. Bijvoorbeeld via Marktplaats.
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In dit hoofdstuk vind je een voorbeeld van een begroting met een klein 
budget. Deze is gebaseerd op werkelijke situaties, maar de gegevens 
van de betrokken school zijn hier uit verwijderd.

Op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl vind je bij 'Ondersteuning' nog een 
voorbeeldbegroting. Daar staat ook de voorbeeldbegroting van de volgende pagina 
nogmaals vermeld.

Voorbeeldbegrotingen
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Uitgaven
Buitenlokaal €1.500
Waterloop + speelelementen €5.000
Inhuur procesbegeleider €3.000
Inhuur ontwerper €3.000
Keuringen €1.000
Afvoeren afval €1.000
Blotevoetenpad €200
Speelheuvels met trappetjes €3.000
Beplanting €2.000
Boomhut €5.000

Totaal €25.000

Inkomsten
Subsidie provincie Overijssel €10.000
Cofinanciering school €7.500
Sponsorloop €500
Gemeente €5.000
Rabobank €1.000
Jantje Beton €1.000

Totaal €25.000
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Beheer en onderhoud is een onderdeel waar vaak meer geld en tijd in gaat zitten dan je 
denkt. Maar het is wel belangrijk dat je hier aandacht aan besteed tijdens het maken van 
je plannen en de begroting. Bedenk of het gewenste plan ook haalbaar is wat betreft 
onderhoud. Wie ga je hierbij betrekken, en is hier budget voor beschikbaar? Een hovenier 
kan hierin meedenken. Meer informatie over beheer en onderhoud vind je op 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl - Informatie en tips. 

Beheer en onderhoud
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Zie wat jij kan doen, ga voor groen

• Contactpersoon: Programmateam 
Groene Schoolpleinen Overijssel

• Email: groeneschoolpleinen@ivn.nl
• Website: 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl
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