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Samenvatting
Wij zijn door Nanda Vrielink gevraagd om voor Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en Gemeente
Utrecht mee te helpen aan het maken van een toolkit om basisscholen te ondersteunen in het proces
naar het aanleggen van een groen schoolplein. Wij geven in dit document antwoord op een aantal vragen. We leggen onder andere uit hoe de doelgroepen het beste bereikt kunnen worden en welk concept
de toolkit kan versterken.
Deze adviezen zijn gebaseerd op het onderzoek dat te vinden is in ons onderzoeksverslag.
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Inleiding
De afgelopen weken zijn wij als aspirant-professionals Communicatie- en Multimedia Design bezig geweest met het project Groene Schoolpleinen: een meerwaarde voor de buurt. We hebben gekeken naar
manieren om zo effectief mogelijk een toolkit te maken voor betrokkenen die mee willen helpen aan het
vergroenen van een schoolplein. Dit deden we niet door te veel in te gaan op de inhoud van de toolkit,
maar meer te kijken naar het totaalplaatje. Welk concept zit er bijvoorbeeld achter de toolkit? Hoe kunnen we dit overzichtelijk, maar toch leuk maken? Dit zijn vragen waar wij ons mee bezig hebben gehouden.
Uit onze onderzoeken in deze afgelopen weken hebben we verschillende conclusies kunnen trekken. Op
deze manier hebben we antwoord kunnen geven op onze deelvragen en een advies kunnen opstellen
voor de toekomst van dit project. In dit adviesrapport staan onze uitkomsten en keuzes beschreven en
geven wij tot slot aanbevelingen voor hoe deze informatie gebruikt kan worden. Deze informatie kan
goed van pas komen in de toolkit die uiteindelijk gemaakt zal worden voor groene schoolpleinen.
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Hoofd- en
deelvragen
De Hoofdvraag die wij hebben beantwoord is als volgt;
Wat is een passend concept bij de toolkit en hoe kan deze vormgegeven worden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we de volgende deelvragen opgesteld en beantwoord;
•
•
•
•
•
•

Welke problemen ervaren de doelgroepen?
Via welke communicatiemiddelen kunnen we de boodschap het best overbrengen op de doel
groepen?
Wat voor een concept sluit aan op de behoeften van de doelgroepen?
Waarom is dit een sterk concept?
In welke vorm komt dit concept het best tot zijn recht?
Met welke vormgeving komt het concept het best tot zijn recht?

Welke problemen ervaren de doelgroepen?
Om te beginnen hebben we drie verschillende doelgroepen vastgesteld. Schooldirecties, ouders en
buurtbewoners. Waar deze groepen tegenaan lopen verschilt per doelgroep.
De schooldirecties zijn vooral bang dat het vergroenen van hun schoolplein veel tijd, geld en moeite
gaat kosten. Deze drie blokkades moeten dus verholpen worden door middel van de toolkit. Het moet
een uitgebreid stappenplan worden waarin ook duidelijk staat omschreven hoe scholen geld op kunnen
halen voor een groen schoolplein. Ook is het onderhouden van het schoolplein een onderwerp dat directies van scholen lastig kan lijken. Ook hoe dit het beste aangepakt kan worden is dus een belangrijke
stap voor in de toolkit.
Voor ouders en buurtbewoners blijkt een groot obstakel te zijn dat ze niet weten van
het bestaan van groene schoolpleinen. Het is dus belangrijk dat ze goed
geïnformeerd worden vanuit scholen en eventueel gemeentes.
Wanneer ze eenmaal horen van de voordelen die een groen
schoolplein te bieden heeft, willen velen van hen graag
helpen met het aanleggen hiervan. Voor buurtbewoners
is het natuurlijk belangrijk dat het schoolplein openbaar wordt.
Anders hebben ze weinig voordelen aan het
meehelpen binnen het project.
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Via welke communicatiemiddelen kunnen we de boodschap het
best overbrengen op de doelgroep?
Er zijn meerdere boodschappen die in dit project gecommuniceerd moeten worden. Ten eerste moeten
de doelgroepen weten van het bestaan van groene schoolpleinen en hun voordelen en mogelijkheden.
Vanuit de scholen kan dit het best gecommuniceerd worden naar ouders door middel van de nieuwsbrief van de school. Om buurtbewoners te bereiken zouden de scholen flyers door de brievenbus kunnen doen bij huizen in de buurt.
Ook moet de toolkit op een manier voor alle doelgroepen makkelijk bereikbaar zijn. Volgens ons is de
beste manier hiervoor een website. Op deze website zou een keuzemogelijkheid gegeven worden om te
kiezen bij welke groep je behoort. De keuze bestaat uit schooldirectie, ouder/verzorger of buurtbewoner.
Voor elk van deze groep is het stappenplan iets aangepast. Hier vertellen we meer over onder de deelvraag ‘In welke vorm komt dit concept het best tot zijn recht?’

Wat voor een concept sluit aan op de behoeften van de doelgroepen?
Het concept dat wij voorstellen is als volgt;
Spelenderwijs vergroenen
‘Op een leuke manier samenwerken aan een groen schoolplein’
‘Spelenderwijs vergroenen’ speelt in op het idee dat het groen maken van een schoolplein niet moet
voelen als een zware taak. We willen zorgen dat de betrokkenen het zien als een leuk project waar ze
allemaal aan bij kunnen dragen. Dit kan op deze manier overgebracht worden door iedereen erbij te
betrekken en spelelementen toe te passen in het stappenplan. Zo wordt het vergroenen van een schoolplein niet alleen makkelijker, maar ook een stuk leuker. Vooral de kinderen, waar het uiteindelijk om
draait, zullen het zo een stuk leuker vinden om mee te helpen.
Bij dit concept hebben we de volgende richtlijnen, ofwel Guiding Principles gemaakt;
Guiding principles
Speels
De stappen binnen het proces moeten leuk zijn om te doen
Overzichtelijk
De structuur van het stappenplan moet logisch en duidelijk zijn
Activerend
De betrokkenen moeten door de toolkit in beweging gezet worden om mee te doen.
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Waarom is dit een sterk concept?
De kracht van dit concept zit in het leuke aspect van het vergroenen van een schoolplein. Zo ligt de
nadruk op het proces. Wanneer je dit concept duidelijk naar voren laat komen in de toolkit is het voor alle
betrokkenen leuk om mee te helpen. In het proces zullen de kinderen ook van alles leren over planten en
de natuur. Zo blijft het ook educatief. Het is de bedoeling dat ouders en hun kinderen elkaar enthousiast
maken over het project.
Ook voor buurtbewoners is dit een mooie kans om bij te dragen aan een groenere omgeving. Ze zullen
ook profiteren van de sfeer die het groene schoolplein en de activiteiten eromheen met zich meebrengt.

In welke vorm komt dit concept het best tot zijn recht?
Uit ons onderzoek hebben wij geconcludeerd dat het handigst is om de toolkit als een stappenplan weer
te geven. Ook lijkt het de doelgroepen het makkelijkst om een website te maken voor de toolkit. Zo is
het makkelijk en overzichtelijk. Het is volgens ons een goed idee om bezoekers van de website een keuze
te geven tot welke groep ze behoren. Schooldirecties, ouders of buurtbewoners. Door voor elke groep
een eigen, aangepast, stappenplan te maken, kan iedereen zo goed mogelijk meehelpen.
Voor het stappenplan zullen de volgende tien stappen gebruikt worden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Werkgroep vormen
Dromen opschrijven
Anderen betrekken
Ideeën verzamelen
Eerste ontwerp maken
Geld inzamelen
Ontwerp checken
Definitief ontwerp maken en aanleg voorbereiden
Aanleg
Gebruik en onderhoud

Al deze uitgewerkte stappen zullen volgens ons in de uiteindelijke toolkit terug moeten komen.
Ons voorstel is om bij elke stap, naast de acties om de stap te voltooien, een aantal manieren te zetten
om deze stap leuker te maken. Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld het maken van tekeningen van
een ideaal schoolplein zijn bij het ontwerpproces. De beste paar ideeën kunnen terugkomen in het uiteindelijke ontwerp. Zo is er een soort wedstrijdelement toegevoegd.
Ook kan het speelse terugkomen in bijvoorbeeld het geld verzamelen. Door een spelletjes dag of sponsorloop te organiseren kunnen kinderen, ouders en buurtbewoners geld ophalen voor het groene
schoolplein. Er zijn nog talloze andere manieren om op een leuke manier geld in te zamelen voor de
school. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van knutselwerkjes of armbandjes.
Verder zou een quiz over planten, insecten en voordelen van groene schoolpleinen een leuke voorlichting kunnen zijn voor kinderen van de basisschool. Zo leren de kinderen iets over de natuur en worden
ze meteen enthousiast voor een groen schoolplein.
Dit zijn allemaal ideeën om het vergroeningsproces leuker te maken. Deze hebben we niet getest.
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Met welke vormgeving komt het concept het best tot zijn recht?
Met de vormgeving die we hebben gekozen komen zowel het concept als de functie van de toolkit naar
voren. We hebben namelijk een kleurrijke speelse stijl gemaakt die toch overzichtelijk is. Ze komt het
vrolijke concept terug in het stappenplan en is het makkelijk te gebruiken. Hoe deze stijl eruitziet en
gebruikt moet worden is in detail te zien in onze aangeleverde visual styleguide.
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Conclusie
Door al deze vragen te beantwoorden, zijn we tot een aantal conclusies gekomen. Volgens ons is de
beste aanpak om een website te maken met hierop de toolkit in de vorm van een stappenplan. Dit stappenplan is iets verschillend voor scholendirecties, ouders en buurtbewoners. Voor elke groep staan er
namelijk verschillende tools om mee te helpen aan het proces. Naast deze tools staan in het stappenplan
ideeën om het vergroenen van het schoolplein leuker te maken. Hier komt sterk ons concept naar voren;
spelenderwijs vergroenen. Schooldirecties kunnen uitgenodigd worden door de gemeente om de site te
bezoeken. Deze schooldirecties kunnen dan zelf ouders en buurtbewoners benaderen. Ouders kunnen
ze uitnodigen om mee te helpen via de nieuwsbrief van de school. Buurtbewoners kunnen aangetrokken worden om mee te helpen door een informatieve flyer door de brievenbus te doen met hierop een
QR-code die naar de website verwijst.
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Aanbevelingen
Een aantal dingen zijn belangrijk om mee te nemen in het vervolg van dit project. Wij raden aan om
scholen te bereiken door middel van een mailtje. De scholen kunnen ouders ook het beste via de mail
contacten of via een nieuwsbrief. De buurtbewoners kunnen het beste door de school benaderd worden
met flyers door de brievenbus. Met al deze communicatiemiddelen kunnen mensen doorverwezen worden naar de website van de toolkit.
Een andere aanbeveling is, zoals eerder genoemd, om ideeën aan het stappenplan toe te voegen waardoor het proces leuker word. Zo zullen mensen sneller geneigd zijn om mee te werken aan het project.
Het doel hiervan is om het gevoel te geven dat dit echt een leuk project is en niet weer een extra taak
voor de ouders en buurtbewoners.
Verder raden wij het sterk aan om aan stap 10 van het stappenplan ‘gebruik en onderhoud’ te maken. Het
onderhouden van een groen schoolplein is namelijk ook erg belangrijk. Ook dit is iets waar scholen hulp
bij kunnen gebruiken.
Ook adviezeren we om voor de toolkit een professionele website te laten maken. Dit kan tussen de 2.500
en 5.000 euro kosten. Voor deze prijs heb je een simpele website die over een aantal jaar nog steeds
gebruikt kan worden.
Voor de toekomst van dit project willen we verder nog meegeven dat er verschillende dingen uitgewerkt
moeten worden. Ten eerste moet nog beter worden onderzocht hoe de gemeente de scholen direct kan
bereiken. De scholen kunnen dan zelf de boodschap verspreiden naar ouders en buurtbewoners. Verder
is het belangrijk dat de inhoud van het stappenplan echt overzichtelijk en leuk wordt. Als het lijkt op een
grote taak zullen betrokkenen veel minder geneigd zijn om mee te werken.
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Style guide

Inleiding
Een groen schoolplein kent veel voordelen. Zo blijkt dat kinderen die veel
buitenspelen in de natuur gelukkiger én gezonder zijn.
Om het proces naar een groen schoolplein een leuke bezigheid te maken, is hier
een concept voor ontwikkeld. Hierbij staat speels, overzichtelijk en activerend
centraal. Bij dit concept hoort een passende vormgeving.
Om de vormgeving tot zijn recht te behouden zijn hiervoor regels opgesteld. Bij
het maken van communicatiemiddelen waarbij deze vormgeving wordt gebruikt,
dienen deze regels gevolgd te worden. Tone of voice, beeldstijl, kleurgebruik en
typografie komen aan bod in deze style guide.

Tone of voice
De tone of voice van dit concept is activerend en speels
speels. Spelenderwijs
vergroenen speelt in op het idee dat het groen maken van een schoolplein niet
moet voelen als een zware taak. De betrokkenen moeten worden geactiveerd en
het proces zien als een leuk project waar ze allemaal aan bij kunnen dragen.
Ook is overzichtelijkheid belangrijk. De structuur van de communicatiemiddelen
en het stappenplan moeten logisch en duidelijk zijn. Zo wordt het vergroenen
van een schoolplein niet alleen makkelijker, maar ook een stuk leuker.

Kleurpalet
De zwarte kleur wordt alleen gebruikt voor de teksten, de witte kleur alleen voor
de achtergrond. Zo blijven alle communicatiemiddelen overzichtelijk.
De kleuren zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van de psychologie achter de
kleuren.
De roze kleur staat voor vrolijkheid, energie en is kinderlijk. Groene tinten staan
voor ontwikkelingen en brengen vernieuwing en leven. Oranje zorgt voor warmte
en speelsheid. Geel is de kleur van de zon en staat voor plezier en geluk. Blauw
is de kleur van water en lucht. Dit zorgt voor vertrouwen en stabiliteit.
Deze kleuren mogen elk evenveel gebruikt worden, mogen elkaar aanvullen en
overlappen. Er zit geen onderscheid in primaire of secundaire kleuren. Elke kleur
doet mee!

CMYK
63 54 51 51
RGB
73 73 73
Hex
#494949

CMYK
5290
RGB
246 246 238
Hex
#F6F6EE

CMYK
0 54 21 0
RGB
242 147 163
Hex
#F293A3

CMYK
29 2 65 0
RGB
201 216 119
Hex
#C9D877

CMYK
0 43 96 0
RGB
246 160 6
Hex
#F6A006

CMYK
1 13 85 0
RGB
225 216 51
Hex
#FFD838

CMYK
68 5 34 0
RGB
73 179 178
Hex
#49B3B2

CMYK
71 29 56 12
RGB
77 134 116
Hex
#4D8674

Beeldstijl
Bij de beeldstijl wordt gebruik gemaakt van illustraties en patronen. De
illustraties zijn drie soorten boompjes. Bij de boompjes wordt altijd een
slagschaduw gebruikt. Ook zijn er drie patronen: boomschors, zaadjes en water.
Deze kenmerken passen bij een groen schoolplein.

Bij het gebruik van de elementen worden de patronen op vormen in de kleur
van het palet geplaatst. Deze hoeven niet recht op elkaar te liggen. Ze mogen
overlappen en afwijken. Er hoeft niet altijd een gekleurde vorm onder het patroon
te liggen. Hierdoor creëer je speelsheid. De bovenste vormen van je opbouw
hebben een slagschaduw, wat ervoor zorgt dat je kunstwerkje eruit springt.
Boven op je patronen worden willekeurig boompjes geplaatst. Deze moeten
verschillen in kleur en in groottes. De boompjes hebben altijd een slagschaduw.

Bij het gebruik van een afbeelding snijd je de afbeelding, net als de
kleurvormen, ook in een speelse vorm. Aan twee kanten van de afbeelding zet
je een patroon zonder gekleurde vorm erachter. Eén van de twee patronen
overlapt de afbeelding. Het andere patroon staat achter de afbeelding. Je kan
eventueel nog een boompje voor de foto zetten met 70% dekking.

Typografie
Font 1
Kop tekst
Dit lettertype wordt gebruikt voor
alle grote titels.

Font 2
Sub kop
Voor de belangrijke zinnen
buiten de teksten, maar wat geen
grote titels zijn wordt jubilat bolt
gebruikt.

Font 3
Platte tekst
Voor de platte tekst in
communicatiemiddelen wordt ook
jubilat gebruikt, maar dan de light
versie.

Font 1

Font 2

Font 3

Aa

Aa

Aa

Lust Regular

Jubilat Semibold

Jubilat Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Toepassingen
Website - Welkom
Flyer

Website - Home

Website - Waarom

Website - Stappenplan

