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Waar staat Waar staat 
Schoolpleinadvies voor?Schoolpleinadvies voor?

Schoolpleinadvies vindt het belangrijk dat kinde-

ren fijne jeugdherinneringen opdoen. Uitdagende 

speelruimte maakt daar een belangrijk onderdeel 

van uit. Schoolpleinadvies helpt scholen, 

schoolbesturen en gemeenten met proces-

begeleiding, participatie en fondsenwerving om 

kwalitatief goede speelruimte te creëren. In 

overleg met kinderen wordt besproken wat nu al 

goed is aan de bestaande speelruimte en wat er 

volgens de kinderen verbeterd en aangevuld 

dient te worden. Met deze betrokkenheid van 

kinderen kom je tot de gewenste speelomgeving.



Wat belooft Wat belooft 
Schoolpleinadvies concreet Schoolpleinadvies concreet 
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Scholen en andere speelinitiatieven inspireren 

met mogelijkheden voor toegankelijk spelen en 

samen spelen door het geven van goede 

voorbeelden. Inspireren met vormen van samen-

werking met instanties, zodat verschillende 

doelgroepen ook echt gebruik gaan maken van 

de gezamenlijke buitenruimte. Informeren dat 

toegankelijk spelen niet moeilijk hoeft te zijn. 

Inspireren met goede voorbeelden, zodat meer 

organisaties de deuren openstellen voor samen 

spelen. Voorlichting hoe toegankelijk spelen 

mogelijk gemaakt kan worden. Mogelijkheden 

voor financiering van toegankelijk spelen 

stimuleren en aanvragen. De drempel voor 

toegankelijk spelen verlagen door voorlichting 

over kleine aanpassingen. 

Meer en leuke speelruimte om samen te spelen 

voor kinderen met en zonder beperking, zodat 

een beperking geen issue hoeft te zijn om samen 

spelen mogelijk te maken.

Hoe gaat SchoolpleinadviesHoe gaat Schoolpleinadvies  
daarbij daarbij     kinderen kinderen 
betrekken?betrekken?  

Door in een vroeg stadium kinderen met en zonder 

beperking te betrekken bij het inrichtingsproces van 

schoolpleinen en speelplekken. Door actief samenwerking 

te zoeken met instanties die gebruik kunnen maken van 

deze speelruimte.
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