
Verslag Pleinbouwers spel 1

Verslag van workshop met het spel  ‘‘De Pleinbouwers’’.  
Het spel is gespeeld met groep 5 en groep 7 van OBS de Globe.

In samenwerking met:

PLEINBOUWERS 
SPEL

Milena Ivkovic Masterstudenten Architectuur en Stedenbouw
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1. 
INLEIDING

Campus Tarwewijk
Op 10 juli is er in het kader van de ontwikkeling 
‘Campus Tarwewijk’ door Veldacademie 2 workshops 
georganiseerd op basisschool OBS De Globe. Hierbij is 
samengewerkt met Milena Ivkovic van Blok74, studenten 
van de TU Delft en leerkrachten van OBS de Globe. De 
hoofddoelstelling van de workshop was om inzicht te 
krijgen in de kinderen hun huidige beleving en gebruik 
van het schoolplein en input te verzamelen voor de 
herontwikkeling. Tegelijkertijd met het ophalen van 
informatie is kinderen geleerd hoe ze naar hun omgeving 
kunnen kijken, samen kunnen werken en creatieve 
ideeën kunnen bedenken en onderbouwen. De resultaten 
van deze workshops worden samen met resultaten van 
andere evenementen vertaald naar het programma van 
wensen voor de locatie Zwartewaalstraat. 

Pleinbouwers spel
Speciaal voor deze interactieve workshop is het spel 
‘’De Pleinbouwers’’ ontworpen. Dit bordspel biedt 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar de kans om mee te 
denken over de mogelijke invulling en transformatie van 
hun schoolplein door hen in de huid te laten kruipen 
van stedenbouwkundige ontwerpers. Het spel is licht 
competitief en gestructureerd rondom een proces dat 
expressie van kinderen voedt, en daarmee feedback geeft 
aan ontwerpers over de belevingswereld van basisschool 
leerlingen.   

Het spel bestaat uit een groot spelbord, dat de school, 
de schoolpleinen en een deel van de omgeving rondom 
de school toont. Voor de inrichting van het plein 
wordt gebruik gemaakt van een reeks bouwstenen. 

De bouwstenen zijn kaartjes met pictogrammen van 
allerlei (fysieke) speelelementen, maar ook van de meer 
programmatische, sociale of educatieve functies op het 
plein, zoals een ontmoetingsplek, plek om muziek te 
maken, etc.

In teams van 3 à 4 leerlingen is er samengewerkt, waarbij 
elke leerling een eigen kleur kaartenset had. In de eerste 
ronde werden de leerlingen gevraagd individueel een 
aantal kaarten te selecteren en ze te plaatsen op het 
bord. Vervolgens werd er in de 2e ronde met het team 
samengewerkt aan een zogenaamde “geheime missies” 
met een bepaald thema. De thema’s waren onder meer 
sociale inclusie en samenleving, groen en natuur, sport en 
beweging en cultuur. 

Educatietuin: 
Maak een plek waar je kunt leren over het klimaat en 
de natuur.

voorbeeld ‘’geheime missie’’

Aan het eind van de 2e ronden presenteerden de teams 
hun ideeën voor het plein aan elkaar, de groepsleerkracht 
en de begeleiders van Veldacademie en Blok 74. Elk 
team kreeg een prijs uitgereikt. Zo was er een prijs 
voor het meest creatieve idee, het meest realistische/
haalbare idee, het snelste team en het team met de beste 
samenwerking. Het spel eindigde met het uitdelen van 
het ‘Pleinbouwers diploma’.

Diploma
Pleinbouwer

Datum

10 Juli 2020 Tarwewijk, Rotterdam

Naam

Samenwerken

Ontwerpen

Brainstormen

Presenteren

Onderzoeken

Kaart maken

Plaats



Dataverzameling programma van wensen pleinen Zwartewaalstraat 3

2. 
RESULTATEN SPEL

Per klas en per team zijn de resultaten van het spel weergegeven in een korte om-
schrijving, een foto van het spelbord en een optelling van de gebruikte iconen. De 
resultaten zijn samengevat tot een algemene conclusie per klas.

Groep 5 - algemene conclusie
De kinderen van deze groep waren meestal gefocust op 
het vinden van de juiste plekken om te zitten, spelen 
(sporten) en samen te komen. In het bijzonder de 
mogelijkheid om een buurtbarbeque te organiseren 
op het sportplein werd genoemd. Sociale activiteiten 
zoals samen dansen, kletsen of muziek maken zijn vaak 
voorgesteld.

EIND OVERZICHT / groep 5
totaal gebruikte pictogrammen

Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

1 1

2

1

10

3

2

6

6

2

4 5

5 4

6

EIND OVERZICHT / groep 5
totaal gebruikte pictogrammen

Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

3 13

2

0

11

13

7

14

4

4

14 6

2 6

13

Groep 7 - algemene conclusie
Het spelen van het spel heeft veel levendige 
discussies opgeleverd. Een van de meest opvallende 
discussiepunten was “hoe ontwerpen we voor meisjes, 
en hoe voor jongens?” en ‘’wat hebben ze in het bijzonder 
nodig en in welke mate verschilt hun gebruik van de 
openbare ruimte?”. 

In het algemeen zijn de plekken voor creatieve expressie 
(zoals muziek maken of luisteren, dansen) evenzeer 
voorgesteld als de plekken voor sporten en spelen. Aan 
meerdere tafels werden een waterfontein, een bijentuin 
of een siertuin genoemd, wat wijst op de behoefte aan 
een meer divers, praktisch en inspirerend schoolplein.
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 1
totale overzicht

1 1

2

1

3*

3*

2

3*

3*

2

1 2

2 1

3*

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 1
overzicht per deelgebied

Groep 5 - Team 1
De groep heeft drie afzonderlijke onderdelen van het plein 
voor spelen en sporten afgebakend. De meest gebruikte 
bouwstenen waren plekken met speeltoestellen en 
plekken voor fitness. Volgens de groep biedt het plein 
in de huidige situatie niet genoeg ruimte voor rustig 
zitten en praten, maar ook niet genoeg ruimte voor actief 
gebruik. Het liefst zouden zij speeltoestellen zien, zoals 
een trampoline.
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 2
totale overzicht

1 0

0

0

4*

2

0

0

3*

1

1 3*

1 3*

1

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 2
overzicht per deelgebied

Groep 5 - Team 2
De groep heeft een drietal kleinere plaatsen aangegeven 
binnen het brede schoolplein kader. Het meest gewenste 
programma voor deze plaatsen was gefocust op sociale 
interactie en rust.  De groep heeft duidelijk geuit dat de 
honden uitlaatplaats geen geschikte functie is voor op het 
schoolplein: het is een plek waar ze niet graag naartoe 
gaan, of gebruiken, “omdat het meestal vies is”. De 
honden uitlaatplaats is met de bouwstenen omgetoverd 
tot een plek om van groen te genieten en te spelen.  
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 3
totale overzicht

1 2

2

0

3*

1

1

2

2

2

3* 2

3* 1

3*

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 3
overzicht per deelgebied

Groep 5 - Team 3
Deze groep heeft een brede mix van allerlei programma 
voorgesteld voor op het grootste deel van het schoolplein. 
De meest gebruikte pictogrammen waren plekken voor 
sociale interactie: waar kinderen (en volwassenen) bij 
elkaar kunnen komen voor een gesprek, samen eten en 
genieten van het groen.
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 4
totale overzicht

1 1

1

0

2

2

0

3*

2

1

2 2

1 1

0

EINDPROGRAMMA - groep 5, tafel 4
overzicht per deelgebied

Groep 5 - Team 4
De groep aan deze tafel heeft duidelijk benadrukt dat er 
geen goede plek is op het plein om te sporten. Het huidige 
sportplein (met rubberen tegels) biedt niet voldoende 
ruimte voor grotere groepen om te spelen. De groep heeft 
sport en sporttoestellen centraal gezet als middel om de 
sociale interactie te vergroten.



Veldacademie8

Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 1
totale overzicht

3* 6*

2

0

4*

2

3*

4*

4*

0

3* 3*

2 3

4*

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 1
overzicht per deelgebied

Groep 7 - Team 1
Deze groep heeft bijna alle beschikbare bouwelementen 
gebruikt, verspreid over twee gebieden. In het bijzonder 
was het programma geconcentreerd op het binnenplein 
van de school zelf. Het gezamenlijke voorstel combineert 
samenkomen om muziek te maken met het sporten in een 
groene omgeving. 
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 2
totale overzicht

1 3*

1

0

3*

2

2

3*

2

0

1 2

1 3*

3*

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 2
overzicht per deelgebied

Groep 7 - Team 2
Deze groep heeft de hele beschikbare ruimte van het 
plein en het park gebruikt voor meer groene plekken 
en sporttoestellen. De groep heeft grote aandacht 
geschonken aan het transformeren van de honden 
uitlaatplaats. Vaak wordt er genoemd dat die plek “mooi” 
is, maar “er is daar weinig te doen en het meestal vies is”. 
De groep zocht naar de verbindingen tussen de functies 
in de huidige gebouwen (zoals de gymzaal) en hoe ze te 
combineren met functies in de openbare ruimte.
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 3
totale overzicht

1 4*

1

0

4*

3*

4*

4*

0

4*

1 3*

2 1

3*

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 3
overzicht per deelgebied

Groep 7 - Team 3
Deze groep heeft het plein ingedeeld in duidelijke, 
afgebakende micro-gebieden, met elk een eigen sfeer en 
functie: van puur “sporten” tot puur “natuur kweken”. 
Ook heeft deze groep speciale aandacht gegeven aan het 
herinrichten van de honden uitlaatplaats.
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Muziek plek Bloementuin

Dieren/insecten

Sport plek

Buiten gym

Schilder plek

Fontein

Praten/gesprekken

Moestuin

Educatieve plek

Bankje

Speel plek

BBQ/buitenkeuken

Dans plek

Gras

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 4
totale overzicht

1 1

1

1

2

2

1

3*

1

2

0 2

1 1

3*

EINDPROGRAMMA - groep 7, tafel 4
overzicht per deelgebied

Groep 7 - Team 4
Deze groep heeft relatief weinig aangeboden 
bouwelementen gebruikt, en focusten in plaats daarvan 
meer op het toevoegen van eigen bouwelementen en 
ideeën. Dit resulteerde in simpele oplossingen voor 
sporten en groen, en een duidelijke wens naar meer 
voorzieningen in hun wijk, zoals een bioscoop, een 
zwembad en sporttoestellen. 
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3. 
RESULTATEN  
WERKBLADEN
Ter voorbereiding van de pleinbouwers game hebben de kinderen een werkblad 
meegekregen om thuis in te vullen. Dit om meer informatie te verkrijgen over hoe 
kinderen naar school komen, wat ze in de pauze doen en na school, of ze lid zijn van 
een sportvereniging en wat hun ideeën zijn voor herinrichting van het plein. Met het 
meenemen van het blad naar huis en een vraag gericht aan ouders is  getracht de ou-
ders te betrekken bij het spel. Vanwege de Corona maatregelen zijn ouders ten tijde 
van uitvoering van het spel niet toegestaan het schoolgebouw te betreden. In totaal 
hebben 25 kinderen de werkbladen ingevuld.

Resultaten gesloten vragen

Groep 5: 10 leerlingen (4 jongens, 6 meisjes)
Groep 7: 15 leerlingen (7 jongens, 8 meisjes) 

Hoe reis je naar school?  
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Lopend 20

Met de auto 5

Met de fiets 4

Met wie reis je naar school?  
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Alleen 14

Met mijn broertje(s)/ zusje(s) 10

Met mijn ouder(s)/verzorger(s) 9

Met een klasgenootje 5

Met een vriendje/vriendinnetje 2

Hoe vaak speel je buiten na school?

Sommige dagen 14

Elke dag 5

Nooit 4

Alleen in het weekend 2

Ben je lid van een vereniging of club waar je na school 
activiteiten doet?

Nee 13

Ja 12

Resultaten open vragen

Waar in de buurt speel je graag buiten?
Op de vraag waar de leerlingen graag spelen wordt 
verschillend antwoord gegeven, maar een aantal plekken 
komt vaker voor zoals de 3 pleinen rondom de school en 
het schoolplein bij basisschool Het Kompas, waar ook 
een duimdrop zit. Buiten de wijk worden het Zuidplein 
en Zuiderpark genoemd. Speeltuinen worden genoemd, 
maar niet expliciet of het gaat om een speeltuinvereniging 
of een buurtspeeltuintje. Afbeelding 1 toont een kaart 
met de genoemde locaties.

Waar komen je ouders graag als ze naar bui-
ten gaan?
Zuiderpark, Zuidplein en de Dirk supermarkt worden 
regelmatig genoemd als plekken waar ouders graag 
komen. Verder worden plekken genoemd zonder concrete 
naam, zoals winkel(centrum), parken, de wijk en voor de 
deur. 4 van de 25 kinderen heeft niets ingevuld of zegt 
geen idee te hebben. 

Stel dat je het schoolplein mag ontwerpen. 
Wat zou je dan maken?
Op basis van tekeningen en tekst is een woordenlijst 
gemaakt, die gevisualiseerd is in een wordcloud, zie 
afbeelding 2. Hoe groter de tekst hoe vaker genoemd. 
De top 3 van meest genoemde objecten is als volgt: 
schommels (18 keer genoemd), een voetbalveld (11 keer 
genoemd), een klimrek (10 keer genoemd) en een glijbaan 
(10 keer genoemd). 
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Afbeelding 1. Kaart met locaties waar in de buurt graag wordt gespeeld

Afbeelding 2. Woordweb ideeën en wensen voor inrichting van de pleinen rond school
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Geslacht Groep Als je in de pauze op het plein speelt,  
wat speel je dan?

Als je na school speelt, wat speel je dan?

jongen groep 5 voetbal Fortnite, Roblox

jongen groep 5 voetbal niks, ik ga gelijk naar huis

jongen groep 5 voetbal voetballen bij school

jongen groep 5 voetbal ik ben thuis aan het playstationen

meisje groep 5 vader en moedertje, vampierenspel, prinsessen niks, alleen kijken en lopen

meisje groep 5 tikkertje, verstoppertje niks

meisje groep 5 rennen en praten met vriendinnen naar de speeltuin

meisje groep 5 pakkertje, vader en moedertje Fornite, Brawl Stars

meisje groep 5 tikkertje, soms niks of gewoon kletsen met 
vriendinnen

ik speel niet buiten omdat als ik naar huis ga dan 
spelen we in de tuin

meisje groep 5 vampierenspel niks

jongen groep 7 voetbal, ronddetafel, binnenmuis/buitenmuis voetballen, skeeleren, pingpong

jongen groep 7 voetbal, ronddetafel fietsen

jongen groep 7 voetbal voetballen, pingpong

jongen groep 7 voetbal buiten met vrienden chillen

jongen groep 7 voetbal voetballen

jongen groep 7 voetbal, ronddetafel voetbal en basketbal

jongen groep 7 voetbal, binnenmuis/buitenmuis, 180’en partij, 180’en, bordspel

meisje groep 7 dansen, bij de juf zitten praten ik speel niet vaak na school, maar ik koop soms 
eten met mijn vriend, vriendin

meisje groep 7 binnenmuis/buitenmuis, ronddetafel, kletsen binnenmuis/buitenmuis

meisje groep 7 lopen en kletsen met klasgenoten soms ga ik naar de speeltuin met een vriendin

meisje groep 7 binnenmuis/buitenmuis, ronddetafel ronddetafel

meisje groep 7 dansen basketbal, pingpong

meisje groep 7 dansen, op het klimrek schommel, fietsen, soms voetbal

meisje groep 7 binnenmuis/buitenmuis, ronddetafel paardje, verstoppertje

meisje groep 7 kletsen we spelen meestal vader en moedertje, maar er zijn 
niet echt geschikte plekken
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Conclusie

• De meeste kinderen komen lopend naar school
• De meeste kinderen gaan alleen naar school
• De meeste kinderen spelen op sommige dagen buiten 

na school. 4 van de 25 leerlingen speelt nooit buiten 
na school.

• Een meerderheid (52%) van de leerlingen is niet 
lid van een club of vereniging voor buitenschoolse 
activiteiten. Activiteiten die bij een vereniging of club 
gedaan worden zijn dansles (enkel door meisjes) en 
voetballen (enkel door jongens). Een enkeling is lid 
bij een manege of zwemt soms.

• Groep 7 speelt op het plein aan de Gaesbeekstraat 
zijde. Hier wordt in de pauze ronddetafel gespeeld 
door zowel jongens als meisjes. Bij beide groepen 
is ook het spel binnenmuis/buitenmuis populair. 
Jongens spelen voornamelijk voetbal. Meisjes 
dansen, spelen op het klimrek of kletsen met de juf 
en klasgenoten. In vergelijking met groep 5 wordt er 
in groep 7 geen tikkertje of verstoppertje gespeeld. 

• Groep 5 speelt op het plein aan de zijde van gymzaal 
Tarwesterk (Blankenburgstraat). De jongens spelen 
enkel voetbal in de pauze. Meisjes doen gevarieerde 
activiteiten zoals tikkertje, verstoppertje, rennen, 
vadertje/moedertje, kletsen en vampierenspel. In 
vergelijking met groep 7 wordt er in groep 5 geen 
tafeltennis gedaan, ondanks dat er wel een tafel op 
het plein staat.

• Na school zijn de activiteiten van de leerlingen 
divers, zoals voetballen, tafeltennissen, fietsen, 
basketballen. 3 van de 25 houden zich bezig 
met games als Fortnite. 5 van de 25 leerlingen 
antwoorden niet of niet vaak te spelen na school. 
In groep 7 worden ook activiteiten als chillen met 
vrienden en eten kopen genoemd. 

• Stedelijke plekken die bezocht worden zijn het 
winkelcentrum Zuidplein en het Zuiderpark. 

• Een groot deel van de leerlingen zou graag 
schommels en klimrekken zien op het schoolplein. 
Een voetbalveld (met doelen en hek erom) is ook 
populair. Er wordt straatmeubilair ingetekend als 
bankjes en prullenbakken. Een aantal keer komt een 
podium (om op te dansen) terug, inclusief trapje en 
zitplek voor publiek. 

Jongens spelen voetbal op het kunstgrasveldje en 
meisjes staan erom heen te kijken. Zij mengen zich 
niet in het spel. Soms rennen ze een rondje om het 
hondenuitlaatveldje. Ze vinden dat er voor meisjes 
heel weinig te doen is. 

Observatie workshopbegeleider tijdens pauze groep 5




