
Bouwsteen Ontwerper/hovenier inschakelen 

 
Met leerkrachten, kinderen, ouders en buurtbewoners kun je veel doen in het vergroenen van het 

plein. Met elkaar kunnen jullie brainstormen over het ontwerp, helpen bij de fysieke vergroening en 

het beheer. Toch zal je ook een professionele ontwerper en hovenier nodig hebben om te komen tot 

een geslaagd groen schoolplein. 

Het kan zijn dat jullie procesbegeleider zelf een ontwerp kan maken. Er zijn ook hoveniers die goed 

kunnen ontwerpen. Stem met jullie procesbegeleider af wanneer jullie welke expertise moeten 

inschakelen. 

Hoe vind je een geschikte ontwerper en hovenier? 
Het is een absolute meerwaarde als de ontwerper en hovenier ervaring hebben met het vormgeven 

en realiseren van groene schoolpleinen of groene speelplaatsen. Dit kun je goed terugzien in het 

fysieke resultaat. Ook kunnen ontwerpers en hoveniers met relevante kennis en ervaring beter 

meedenken, bijvoorbeeld over veiligheidskeuringen en de inzet van kinderen bij de realisatie en het 

beheer. Je procesbegeleider heeft een lijst met geschikte professionals.  

Ken je iemand anders die dit wellicht zou kunnen? Vraag dan naar referentieprojecten om een beeld 

te krijgen van zijn/haar werkwijze en vaardigheden en stem dit af met de procesbegeleider. Bekijk 

ook de brochure ‘Een ontwerper selecteren’.  

 

Ontwerper 
Het projectteam formuleert, op basis van de input van kinderen, leerkrachten, ouders en 

buurtbewoners, hoe het groene schoolplein er uit moet gaan zien. Een ontwerper kan jullie wensen 

en randvoorwaarden vertalen naar een professioneel ontwerp. Zorg ervoor dat de ontwerper 

aanwezig is bij de ontwerpsessie met de projectgroep. Hij of zij krijgt zo een goed beeld van de 

wensen en randvoorwaarden en kan verduidelijkende vragen stellen. Een ervaren ontwerper kan 

goed meedenken; hij/zij heeft inzicht in wat er in de praktijk komt kijken bij een groen schoolplein. 

 

Hovenier 
Een hovenier die ervaring heeft met groene schoolpleinen of speelplaatsen, is gewend om met 

natuurlijke materialen te werken en om kinderen de ruimte te geven om te exploreren, te spelen en 

te leren. Andersom kan een prachtig ontwerp teleurstellend uitpakken indien de hovenier niet over 

de relevante kennis en ervaring beschikt. Kies de hovenier daarom zorgvuldig uit. 

Maak gebruik van de expertise van de hovenier. Stel samen met de hovenier een plan op voor de 

aanleg, het beheer en het onderhoud van het plein. Geef daarin een rol voor kinderen en vrijwilligers 

en verhelder welke werkzaamheden gedaan moeten worden door een professional. Ook kan een 

ervaren hovenier adviseren en ondersteunen aangaande de veiligheidseisen voor groene 

schoolpleinen. Een groen schoolplein dient te voldoen aan veiligheidseisen (zie ook bouwsteen J: 

Veiligheid). Sommige hoveniers zijn bevoegd om groene schoolpleinen pleinen te keuren. Vraag 

hiernaar wanneer je een hovenier selecteert. 

 

https://www.gezondeschoolpleinen.nl/files/pdf/po/3.2_brochure-hoe-selecteer-je-een-ontwerper.pdf
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