
Ondersteuningsprogramma 
Groene Schoolpleinen Overijssel

• Wat verstaan wij onder een groen schoolplein?

• Provinciale subsidie en andere financiële regelingen

• Overige ondersteuningsvormen provinciale programma



Een groen schoolplein –wat is dat?



Op een groen plein is ruimte voor natuur én 
kinderen om zich te ontwikkelen



Er is veel variatie aan groen

Groen om te eten
Groen om mee te spelen
Groen om te ruiken
Groen om van te leren



De gebruikte materialen zijn overwegend 
duurzaam 

Gerecyclede tegels zijn opnieuw 
gebruikt om een zitplek te 
maken 
Hier kan ook water worden 
opgevangen



Er is plek om je grenzen te verkennen 
– in een veilige omgeving



avontuurlijk bewegen



Maar ook plek om even tot rust te komen



rust en ontspanning



De buitenruimte is geïntegreerd in het 
lesprogramma 



De inrichting draagt bij aan biodiversiteit en 
voorkoming van hittestress en wateroverlast

Goed voor de 
biodiversiteit én 
leerzaam



Creatief spel met (losse) materialen 



Natuurbeleving, 
Echt in contact zijn met natuur

de Ontdekking, Deventer



Natuurlijk speel- en leerlandschap
Focus niet op speeltoestellen, maar op speelaanleidingen



Natuurlijk speel-

• Focus niet op



Ondersteuningsmogelijkheden

• Subsidie

• Digitale toolkit met stappenplan

• Helpdesk

• Provinciale en regionale bijeenkomsten



Subsidie

• In totaal maximaal 10.000 euro

• Minimaal 7.500 euro cofinanciering

• A. ondersteuning door een expert 

• B. fysieke realisatie 

• Direct aanvragen via: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-
platteland/groene-schoolpleinen/

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen/


Subsidie – A: ondersteuning door een expert
• Maximaal 2.500 euro
• Niet apart aan te vragen
• 100% financiering, 

• geen cofinanciering nodig

• Denk aan:
• Ontwerp maken
• Bijeenkomst voor ouders organiseren
• Beheerplan maken
• Workshop lesgeven op een groen plein

• Overzicht van ‘groene ondersteuners’: 
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/17/overzicht-van-groene-
ondersteuners

https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/17/overzicht-van-groene-ondersteuners


Subsidie – B: fysieke realisatie

• 7.500 tot maximaal 10.000 euro

• Cofinanciering nodig, 7.500 euro

• In de begroting wordt ten minste 7.500 euro begroot voor de 
aanschaf en aanleg van groen inclusief voorbereidende 
grondwerkzaamheden;

• Kosten van speeltoestellen worden niet opgevoerd, kosten voor 
speelaanleiding wel;

• Niet groene onderdelen kunnen alleen worden opgevoerd als deze 
ten dienste staan van een groen schoolplein



Subsidie – B: fysieke realisatie

Ontwerp gemaakt door:

- Groene ondersteuner op de provinciale lijst

- Groene ondersteuner wiens deskundigheid blijkt uit twee 
referentieprojecten of uit het bijgevoegde ontwerp

Een groen schoolplein voldoet aan minimaal 8 van de 11 doelen zoals 
genoemd onder het kopje 'Omschrijving van een groen schoolplein'





Lijst van groene ondersteuners
Provincie Overijssel vertrouwt erop dat mensen op de lijst…

- Ervaring hebben met groene schoolpleinen ontwerpen/aanleggen

- Bekend zijn met het provinciale programma Groene Schoolpleinen 
Overijssel

- De belangrijkste subsidievoorwaarden van de provincie kennen 

- In hun ontwerp en aanleg rekening houden met de 
kwaliteitskenmerken, indien de school gebruik maakt van de subsidie

- Programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel weten te vinden





Subsidie –meest gestelde vragen

• Q&A over subsidieregeling: 
https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/92/qa-subsidieregeling

• Binnen hoeveel jaar na de toekenning moet het subsidiebedrag 
besteed worden?
• We gaan er van uit dat de school binnen 12 maanden na het ontvangen van 

de subsidie is gestart met de uitvoering

• Onze school heeft de financiering nog niet helemaal rond. Kan ik al 
wel een aanvraag indienen?
• Ja, dat kan. Om subsidie aan te vragen is een globale begroting voldoende. Er 

moet wel een realistisch financieringsplan zijn.  

https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/92/qa-subsidieregeling


Provinciale subsidie –
daarmee ben je er nog niet!

Een groen plein kost al snel €50.000,- tot €100.000,-.



Werk gefaseerd en denk creatief 



Hoe kom je aan geld?



Hoe kom je aan geld?
Subsidies en Fondsen Groene Schoolpleinen

gezondeschoolpleinen.nl/basisonderwij
s/zelf-aan-de-slag/deel-2/1-start/13-
plan-van-aanpak : handig!

Natuurvoorelkaar.nl  zo’n 25 fondsen 
uitgewerkt die een bijdrage zouden 
kunnen leveren

https://gezondeschoolpleinen.nl/basisonderwijs/zelf-aan-de-slag/deel-2/1-start/13-plan-van-aanpak


Subsidie – bomenbonus

• 100 euro extra voor elke boom die nieuw aangeplant wordt

• Minimale stamdikte bij aanplant van 8-10 cm om 1 meter hoogte 

gemeten 

• Het aantal bomen  x 100 euro wordt bij de aanvraag automatisch 

opgeteld bij de 10.000 euro



Digitale toolkit

• www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl

http://www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl/


Digitale toolkit – inhoudelijke informatie



Digitale toolkit –
ondersteuningsmogelijkheden



De helpdesk

• Vragen over het programma Groene Schoolpleinen Overijssel?

• Contact met de helpdesk via groeneschoolpleinen@ivn.nl

• Programmateam Groene Schoolpleinen helpt je verder óf verwijst je door 
naar je juiste plek

mailto:groeneschoolpleinen@ivn.nl


Provinciale en regionale bijeenkomsten

• Om kennis en inspiratie op te doen

• Denk aan:
• Financiering 

• Beheer en onderhoud



Vragen



Op naar de sessie 
Onderhoud & Beheer


