
Financiering groen schoolplein

Begin niet te vroeg met het ophalen van geld. Maak eerst een goed beeld van wat je wilt. Laat geld niet de leidraad 
zijn van wat je wilt op het schoolplein. Droom eerst wat je wilt, het geld komt later. Voor het aanvragen van geld 
heb je eerst een goed onderbouwd plan nodig voordat de geldverstrekkers het kunnen toekennen. Op het moment 
dat het plan er ligt is het ook gemakkelijker en is er momentum om de kinderen van school inclusief de ouders en 
aanverwante bedrijven te stimuleren om te sponseren. Doe je dit te vroeg in het traject dan duurt het te lang voordat 
er iets gebeurt met het geld wat is opgehaald door bijvoorbeeld een sponsor loop.

Stappenplan Financiën

In kaart brengen van je financiële krachtenveld
Zelfkracht! Elke school heeft leerlingen, (groot)ouders, leerkrachten en omwonenden. Al die mensen hebben geld, materieel, 

kennis én ervaring. Probeer daarvan gebruik te maken door het opstellen van een benodigdhedenlijst met dingen als taart 

bakken tijdens de eerste werkdag of een hovenier voor graafwerkzaamheden.
 

Lokale ondernemers zijn veelal bereid om voor naamsvermelding een paar zaken in natura bij te dragen.

Kijk naar potjes binnen de school of stichting.

• Veelal is het geld al vastgezet, maar vaak kan er ook creatief geschoven worden 

met geld. Denk eens aan budget voor bestrating of onderhoud buitenterrein

• Speciale projecten vanuit de stichting

• Of heeft de oudervereniging een onverwachts potje

Voor subsidie aanvragen heb je vaak al je ontwerp nodig met een kostenbegroting.

• Breng de subsidie verstrekkers in kaart en plan ze in. Sommige verstrekken alleen geld op een bepaalde dag. Zoals NL 

doet of de bomenfeestdag, andere hebben een bredere tijdspanne met andere voorwaarden.
 

Overig

• Wat wil je besteden?

• Heb je ouder participatie of wil je het uitbesteden en/of een combinatie van beide. 

• Sponsors via school: zoals voorjaarsmarkt, sponsorloop, bedrijven o.i.d. Afhankelijk van de grootte en financieel draagvalk 

van de ouders kun je met een actie makkelijk tussen de 300 euro en 1500 euro of zelfs meer ophalen.

• Schetsontwerp laten maken met elementen begroting. Zo krijg je inzicht in en grip op het bedrag wat je bij elkaar moet 

krijgen. Door de clustering worden ook nieuwe mogelijkheden duidelijk voor gefaseerde uitvoering.

• Bekijk welke fase je als eerste wilt uitvoeren? Het advies van de werkplaats is om gefaseerd uit te voeren.
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Kengetallen zijn slechts een indicatie, ze zijn sterk afhankelijk van verschillende factoren. Wees je
hier bewust van. Elk schoolplein is anders!

De kosten van je schoolplein zijn afhankelijk van:
• Keuze van de onderdelen, sommige onderdelen zijn duurder dan andere.
• De afmetingen van het schoolplein.
• Ouder/kind participatie en de aansturing daarvan;

1. met ouder participatie kun je kosten besparen, doordat er bepaalde onderdelen door ouders en kinderen 
gedaan kunnen worden. Het verschilt per hovenier wat er door ouders/ kinderen gedaan kan worden. Het 
specialistisch werk doet de hovenier zelf.

2. de keuze van hovenier bepaald of er ouder participatie kan plaatsvinden. Sommige hoveniers hebben hier 
meer ervaring mee dan andere. Voor het draagvlak en de betrokkenheid is participatie sterk aan te bevelen.

• Aanleveren van (hoeveelheid) spullen in natura. Denk aan bomen, boomschors e.d. 
• Hergebruik van materialen: bijvoorbeeld tegels die eruit gaan hergebruiken voor bankjes/muurtjes.

Was er maar een standaard subsidieaanvraag brief mogelijk, helaas werkt elke subsidie weer anders.
Wel zijn er succesvolle aanvragen te delen tussen scholen en vanuit de werkplaats, waarmee de kans
op een positieve beoordeling van de aanvraag aanzienlijk wordt vergroot. 
 
Variabelen van subsidies:

• De doorlooptijd.
• De frequentie.
• De voorwaarden.
• Maximale toekenning in euro’s
• Wat er wordt gegund: vaak is dat een bedrag voor materiaal en manuren.  

Maar soms ook alleen voor materiaal.
• Subsidie verstrekkers hebben bijna altijd kernwaarden. Zoals Jantje Beton gaat over spelen in de buurt, 

burendag over verbinden etc. Deze kernwaarden moeten in je visie/ontwerp naar voren komen.

Maak als werkgroep een opzet voor de financieringsaanvraag. De starthulp begeleiding helpt je daarbij en werkt 
samen met jullie de checklist door, voor een zo succesvol mogelijke aanvraag.

Uitvoering / kengetallen

Wist je dat?!
• Met participatie tienduizenden euro’s bespaart kunnen worden
• Gemiddelde kosten Amersfoorts schoolplein: € 65.000.

Werkplaats Groene Schoolpleinen is een initiatief van Springzaad Amersfoort en wordt uitgevoerd door Coöperatie 
033GROEN en Samenwerkstad. Neem contact op met een van de groene plein coördinatoren: Serai Bressers | 06-
16390264 | post@033groen.nl en Fabian Brökelmann | 06-48658098 | info@samenwerkstad.nl. Meer informatie met 
aanbod en mogelijkheden is terug te lezen op www.033groen.nl/groeneschoolpleinen. Hier kun je je ook opgeven voor 
de Werkplaats nieuwsbrief. 


