Voorwaarden Themafonds Groenblauwe schoolpleinen
Zuid-Holland
Doelstelling
Het Themafonds is bedoeld voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het
basisonderwijs. De schoolpleinen moeten (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk zijn voor de buurt of
wijk.
Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van primair onderwijs kunnen een
financiële bijdrage krijgen voor het inrichten van klimaatbestendige en groene schoolpleinen.
De bijdrage ligt tussen € 1.000 (minimaal) en € 15.000 (maximaal). De toekenning is maximaal 50%
van de totale kosten.
De minimum bijdrage van € 1.000 is vooral bestemd voor scholen die het project zelf willen uitvoeren
en weinig eigen middelen hebben. Zij kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor het
plantmateriaal en kleine voorzieningen.
Aanvraagprocedure
De aanvragen dienen digitaal worden ingediend.
De aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld via het snelloket.
Elke 1e van de maand is er een nieuwe besluitronde m.u.v. 1 januari en 1 augustus.
Zie: www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-zuid-holland / aanvragen bij snelloket.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit het Themafonds moet een project voldoen
aan een aantal specifieke criteria.
Ten behoeve van een aanvraag voor het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen is een speciale
vragenlijst opgesteld die als bijlage bij de aanvraag gevoegd moet worden.
Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag bij het Themafonds Groenblauwe
schoolpleinen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zuid-Holland: telefonisch spreekuur ma. t/m. do. van 9.00 tot 12.00 uur: 070 4416799 / 4417568 /
4417709.
Criteria
Naast de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds zijn de volgende criteria van toepassing:
1. Er is sprake van een inzichtelijk inrichtingsplan met voorstellen voor wateropvang
(klimaatbestendig) en vergroening (biodiversiteit).
2. Er wordt bij de inrichting gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen.
3. Er wordt bij de inrichting gebruik gemaakt van inheems plantmateriaal.
4. Er is een koppeling gemaakt tussen de inrichting van het schoolplein en het lesprogramma.
5. Er is sprake van een inzichtelijk onderhoud- en beheerplan voor de komende 5 jaar.
6. Er is sprake van samenwerking met de leerlingen, de ouders en de buurt.
7. Er is een inzichtelijke begroting ingediend met een (realistisch) dekkingsplan.
8. Het schoolplein is buiten schooltijden (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk.
9. Er is toestemming van de grondeigenaar.
10. Het groenblauwe schoolplein wordt minimaal 5 jaar gebruikt ofwel de school is 5 jaar gehuisvest
op die locatie.
11. Het project is binnen 24 maanden na de toekenning afgerond.
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VRAGENLIJST Themafonds groenblauwe schoolpleinen
1. Naam van het project
2. Onze school moet een groenblauw schoolplein krijgen omdat:
3. Wie is de eigenaar van het schoolplein en heeft uw school, in het geval de school geen eigenaar
is, toestemming om een groenblauw schoolplein te realiseren?
4. Schoolplein in onderwijsplan.
Wat is de koppeling tussen de inrichting van het schoolplein en het lesprogramma?
5. Wie (welke doelgroepen) gaan het groenblauwe schoolplein gebruiken?
Geef per doelgroep ook aan hoeveel personen het (ongeveer) betreft.
6. Functie voor de buurt/wijk.
Hoe krijgt uw groenblauwe schoolplein een functie voor de buurt/wijk?
7. Openbare toegankelijkheid.
Is het schoolplein ook buiten schooltijden (gedeeltelijk) toegankelijk. Openingstijden.
8. Omschrijf het huidige schoolplein/buitenruimte van de school en geef de maten aan.
Voeg eventueel foto’s toe.
9. Inrichtingsplan *). Dit mag een professioneel ontwerp zijn, maar dat hoeft niet.
Een inzichtelijk inrichtingsplan (leesbare tekening) met voorstellen voor wateropvang
(klimaatbestendig) en vergroening (biodiversiteit). Wordt gebruik gemaakt van inheems
plantmateriaal? Het gebruik van dit plantmateriaal is m.n. van belang voor het vergroten
van de biodiversiteit.
10. Omschrijf de natuurbelevings- en spelelementen die deel uitmaken van het schoolplein.
Omschrijf de natuurbelevings- en spel elementen. Op welke wijze denkt u kinderen uit te dagen
ermee te spelen? Wordt gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen?
11. Samenwerking. Is sprake van samenwerking met de leerlingen, de ouders en de buurt? Hoe?
12. Planning. Geef de start- en einddatum aan. Hoe ziet de planning van het project eruit?
13. Uitvoering. Op welke wijze u het groene schoolplein denkt te realiseren.
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14. Begroting en dekkingsplan.
Voeg een realistische begroting/dekkingsplan en evt. offertes toe als aparte bijlage.
Gebruik bij "Begroting/Uitgaven" in ieder geval deze posten:
-Voorbereiding;
-Ontwerp:
-Materiaal:
-Arbeid/aanleg:
-Onderhoud:
Totaal incl. btw:
Gebruik bij "Dekkingsplan/inkomsten" in ieder geval de volgende posten:
- Themafonds Groenblauwe schoolpleinen:
- Andere fondsen, sponsore, subsidienten:
- Eigen bijdrage/inkomsten:
Totaal incl. btw:
Vermeld tot slot: "Saldo".
15. Meerjaren onderhoud: Wat is uw onderhoud- en beheerplan voor de komende 5 jaar?
16. Verklaring dat de school het groenblauwe schoolplein minimaal 5 jaar na aanleg gebruikt , ofwel
de school is nog een periode van 5 jaar gehuisvest op de locatie.
17. Communicatie: de school verklaart in haar communicatie dat de inrichting van het groenblauwe
schoolplein mede mogelijk is gemaakt door het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Zuid-Holland.

*) De groenblauwe kostenposten die financieel ondersteund worden zijn: begeleidingskosten,
weghalen van verharding, graafwerkzaamheden, natuurbelevings- en spelelementen, het aanplanten
van groen (bloeiend) plantmateriaal en alle daadwerkelijke water (bewustzijns) maatregelen
(grindkoffers, watergootjes, waterspeelelement, regenton etc.)

3

