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1. Omschrijving van het project  

 

Playground Circles is een erfgoedproject over de heraanleg van de speelplaats van het secundair 

onderwijs van het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De naam van het project verwees naar de plek 

waarover het gaat: de beschermde speelplaats van de leerlingen SO met de grote cirkel met 

lindebomen.  Het verwijst ook naar de opzet van het project: participatie en overleg op gang brengen 

via uitdijnende en steeds groter wordende debatcirkels. Het project wilde de verschillende gebruikers 

van de speelplaats samen op zoek laten gaan naar een nieuwe visie rond de omgang met de speelplaats 

die rekening hield met de wensen van alle betrokkenen en de erfgoedwaarden. 

Het project werd ingediend door de vzw Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee en kreeg de steun 

van de provincie Vlaams-Brabant. Het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut in Heverlee trad 

op als een partner. 

 

 
Afbeelding 1: De grote speelplaats van het Heilig Hartinstituut in Heverlee (2018) 

 

 

 

 

 

2. Waarom een erfgoedproject? 
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De 17 761 m² grote speelplaats van de leerlingen van het secundair onderwijs van het Heilig 

Hartinstituut staat centraal in dit project. Het is niet alleen een grote, maar ook een bijzondere plek.  

De dubbele bomencirkel, de aanpalende gebouwen, de omheiningsmuur alsook de Lourdesgrot op de 

speelplaats zijn beschermd erfgoed.  

De speelplaats heeft echter dringend een update nodig. In april 2017 toonde een bodemanalyse 

namelijk aan dat de bomen niet gezond zijn. De ondergrond is verhard waardoor het water 

onvoldoende in de bodem kan sijpelen. Door de slechte afwatering treden er verzakkingen op en heeft 

een deel van de omheiningsmuur het begeven. Het beheersplan dat recent werd goedgekeurd voor 

het beschermd erfgoed op deze campus, zet de lijnen uit voor de volgende 20 jaar.  De heraanleg van 

de speelplaats is daarbinnen één van de dringende dossiers. 

De school wil dit project in samenspraak met alle betrokkenen realiseren. Naast leerlingen, 

leerkrachten en ander personeel heeft de speelplaats nog andere gebruikers. Op het domein bevinden 

zich een woonzorgcentrum, een internaat, een lagere school en een hogeschool. De bewoners, 

studenten en leerlingen van deze instellingen vertoeven regelmatig op de speelplaats. Ook de Zusters 

annuntiaten als eigenaar, de ouderraad en de technische dienst van de school zijn betrokken partij. 

Het project Playground Circles wil iedereen meenemen in een participatief traject. 

 

 
Afbeelding 2: De Lourdesgrot op de grote speelplaats (2018) 
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Afbeelding 3: Luchtfoto van de campus en de speelplaats met dubbele cirkel lindebomen (2010) 

 

 

3. Doelstellingen  

 

Het erfgoedproject had niet als doel het voortbrengen van een kant-en-klaar ontwerp voor een nieuwe 

speelplaats. Het doel van Playground Circles was het ontwikkelen van een gedragen visie en ideeën, 

waarbij de inbreng van alle stakeholders van belang was. Deze ideeën zouden dan in een volgend 

stadium kunnen worden meegenomen in het ontwerp van de projectontwikkelaar die de heraanleg 

van de speelplaats zou uitvoeren.  

Playground Circles had daarnaast ook een grote educatieve en maatschappelijke waarde. De leerlingen 

leerden niet alleen argumenteren en hun eigen mening te verdedigen, maar ze leerden ook om 

rekening te houden met de noden en wensen van andere belanghebbenden, zorg te dragen voor elkaar 

en voor hun omgeving. De leerlingen werden zich doorheen het project bewust van de erfgoedwaarde 

van hun schoolomgeving en gingen er zorgzamer mee om. Er werd tevens gewerkt aan burgerschap. 

Verder werd het cultureel bewustzijn aangescherpt en wordt de creativiteit geprikkeld. Tenslotte 

beoogde het project het contact tussen verschillende generaties te bevorderen bij te dragen tot een 

grotere sociale cohesie, een duurzame omgeving en een meer kwalitatief samenleven.  
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4. Opzet en verloop 

 

De heraanleg van de speelplaats is een multidisciplinaire aangelegenheid. De verbindingen 

roerend/onroerend/natuurlijk erfgoed in de eerste plaats (dialoog met de neogotische architectuur), 

erfgoed en natuur, erfgoed en water (afwateringsproblematiek, doorlaatbaarheid van de bodem), 

erfgoed en mobiliteit (circulatie, parkeerzone), erfgoed en welzijn/zorg (de functie van de speelplaats 

voor het nieuwe Woon- en zorgcentrum, dat de speelplaats paalt), erfgoed en sport (problematiek 

overdekte van de sporttent), erfgoed en cultuur (openluchttheater als droom), erfgoed en afval 

(afvalproblematiek op de speelplaats), erfgoed en veiligheid (risico bomen) werden in dit dossier 

samengelegd om tot een visie over een duurzame restauratie te komen. Dit met het oog op behoud 

en uitbreiding van mensgerichte functies en aanpassing aan eigentijdse, duurzame technieken. 

Er waren verschillende aspecten die in rekening moesten gebracht worden en om daaromtrent een 

mening te kunnen vormen, was de inbreng van experten noodzakelijk. Wat waren bijvoorbeeld de 

mogelijkheden van de speelplaats op ontwerpniveau? Hoe betaal je de heraanleg van een speelplaats? 

Hoe weet je wat waardevol is? Hoe kon er meer groen geïntegreerd worden op de speelplaats? Of hoe 

kon ervoor gezorgd worden dat de speelplaats voor iedereen toegankelijk is? Op welke manier kan er 

ruimte gemaakt worden voor sport en beweging? Hoe kan er tot slot voor gezorgd worden dat de 

speelplaats schoon en net blijft? Deze vragen zijn uitermate belangrijk omdat hun uitwerking bijdraagt 

tot een duurzame realisatie. Daarom werden er ook experten betrokken bij het project. Zij legden 

vanuit hun vakgebied uit welke mogelijkheden de speelplaats biedt. Zo werd er onder andere 

samengewerkt met een architect, een deskundige in wetgeving en subsidiëring, een expert in 

vergroening van speelplaatsen en een erfgoeddeskundige. Daarnaast werd er ook voor de thema's 

sport en beweging, inclusie en toegankelijkheid en afval en milieu een beroep gedaan op een 

deskundige.  

Tijdens een eerste netwerkevent op 15 november 2018 kwamen alle betrokkenen een eerste keer 

samen en traden ze met elkaar in dialoog. Tijdens de voormiddag werd een algemene info gegeven en 

kwamen de experten aan het woord. Elke deelnemer kon drie workshops naar keuze bijwonen. In de 

namiddag wisselden de deelnemers zelf van gedachten in een praatcafé. Aan praattafels werd in kleine 

groepjes gediscussieerd over een aantal stellingen. De conclusies werden meegenomen in het verdere 

traject.   

Hiermee gingen de leerlingen verder aan de slag.  Dit gebeurde onder meer in het kader van het 

flankerend project Garden of Eden, een uitwisselingsproject van leerlingen 3de graad met de school 

Northumberland Church of England Academy Trust. De leerlingen werkten na dit eerste evenement 

aan concretere plannen voor de speelplaats. Ook maakten de leerlingen van de kunstklas al de eerste 
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tekeningen van de plek.  Andere leerlingen peilden verder naar meningen op de site door middel van 

een enquête.  Zo breidde de groep die bij dit denkproces werd betrokken zich uit.  

Op 20 mei 2019 vond vervolgens een tweede, grootschaliger evenement plaats waarbij de voorstellen 

van de leerlingen gepresenteerd werden aan een ruimer publiek. Bovendien gingen onder meer 

vertegenwoordigers van de directie, de leerlingen en de eigenaar van de campus met elkaar in dialoog 

tijdens een panelgesprek. 

 

 

4.1. Projectcoördinatie 

  

Playground Circles : Lisa De Wolf (projectcoördinator) en Ria Christens (archivaris vzw Cultureel 

Erfgoed annuntiaten Heverlee) met opvolging van Caroline Maes (adjunct-directeur 3e graad) en 

Walter D’Hoore (algemeen directeur secundair onderwijs) en ondersteuning van de medewerkers van 

vzw Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee. 

 

Flankerend project Garden of Eden: Heleen Van Den Haute (leerkracht 2e en 3e graad en 

verantwoordelijke internationalisering),  Eef Lenaers (leerkracht Engels en/of Nederlands van de 

zesdes die mee op uitwisseling  gingen), Lutgarde Vanautgaerden (leerkracht waarnemingstekenen en 

kleurstudie van het zesde jaar vrije beeldende kunsten) met opvolging van Caroline Maes (adjunct-

directeur 3e graad) en Walter D’Hoore (algemeen directeur secundair onderwijs) en ondersteuning van 

andere collega’s van de 3e graad die zich engageerden om in de klas rond het speelplaatsproject of de 

uitwisseling te werken. 

 

Op regelmatige tijdstippen werd er afgestemd tussen de twee coördinatiegroepen. 

 

4.2. Deelnemers   

 

Om het project van start te laten gaan werd er een kerngroep samengesteld die uit verschillende 

betrokkenen bestond. Deze groep bestaat uit een 80-tal personen waarvan de helft leerlingen van 

het secundair onderwijs zijn en de helft andere stakeholders zoals leerkrachten,  

Deelnemers Playground Circles: 

• Leerlingen van de 1e, 2e en 3e graad. Alle leerlingen van de 1e, 2e en 3e graad kregen via 

Smartschool of via mail een uitnodiging voor het netwerkevent op 15 november 2018 waarin 

het project tevens werd toegelicht (zie bijlage 1). De leerlingen namen dus op vrijwillige basis 
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deel aan het project. Via een inschrijflink konden de leerlingen zich inschrijven voor drie 

workshops naar keuze. Voor de derde graad namen de leerlingen van het flankerend project 

Garden of Eden deel aan Playground Circles, maar ook andere geïnteresseerden schreven zich 

in.  

• Leerkrachten van de 1e, 2e en 3e graad werden door de graaddirectie uitgenodigd en konden 

zich tevens via een inschrijflink registeren bij interesse in het project.  

• Andere betrokken partijen, waaronder bewoners en medewerkers van het woon- en 

zorgcentrum (en serviceflats) annuntiaten Heverlee, directie van de lagere school en UCLL, 

technische dienst, eigenaars van de campus (zusters annuntiaten), directie van de school en 

van het inrichtend comité, erfgoedkundigen, de stad Leuven, provincie Vlaams-Brabant, 

ouderraad, … 

Deze groep werd per mail of per brief gecontacteerd waarin het project toegelicht werd en 

men uitgenodigd werd voor het netwerkevent (zie bijlage 2). 

Verdere communicatie naar de deelnemers gebeurde via een blog 

(https://playgroundcircles.wordpress.com) en via brief (via mail, Smartschool of op papier). Ook werd 

de volledige school op de hoogte gebracht van het project en de vorderingen via de schoolgebonden 

nieuwsbrieven. De blog werd hier ook vermeld, zodat ook leerlingen, leerkrachten of andere 

medewerkers van de school die niet konden deelnemen aan het netwerkevent de vorderingen binnen 

het project konden volgen. Bovendien werden er ook geregeld updates over het project geplaatst in 

de nieuwsbrief van de vzw Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee (zie bijlage 3 en 4). 

 

Deelnemers Garden of Eden: een 15-tal leerlingen uit verschillende klassen en richtingen van het 6e 

jaar: vrije beeldende kunst, humane wetenschappen met LEF (leren in Engels en Frans, CLIL-onderwijs 

voor bepaalde vakken), Latijn-wiskunde. 

 

4.3. Kalender  

 

11.10.2018 Overleg project coördinatie en directie: organisatie en verloop project 

Eind oktober Uitnodigingen opstellen voor leerlingen, leerkrachten en andere stakeholders, 

projectnota schrijven, 

23.10.2018 Werksessie: persbericht en uitnodigingen leerlingen en stakeholders afwerken, 

experten contacteren 

https://playgroundcircles.wordpress.com/
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25.10.2018 Overleg WZC: toelichting erfgoedproject Playground Circles, praktische 

afspraken m.b.t. huur cafetaria, uitnodigen bewoners, vraag naar expert 

inclusie  

Eind oktober – 

begin november 

Opstarten blog als communicatiemiddel  

https://playgroundcircles.wordpress.com 

begin november Uitnodigingen leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen versturen, 

netwerkevent voorbereiden (catering, inrichting locatie, reservering 

klaslokalen, pc’s, praatcafé uitwerken en stellingen ontwikkelen, indeling 

workshops maken, plenaire sessie voorbereiden, …) 

7.11.2018 Vergadering experten netwerkevent: project, verloop netwerkevent en 

verwachtingen van workshops verduidelijken, praktische afspraken  

15.11.2018 Netwerkevent  

23.11.2018 Overleg coördinatie: verdere verloop project, communicatie, …  

3.12.2018 Overleg C. Maes & coördinatie: verdere verloop projecten, communicatie en 

organisatie binnen school, … 

6.12.2018 Vergadering Garden of Eden: afstemming projecten, bepalen programma 

uitwisselingsweek 1 

14.12.2018 Schoolbreed overleg speelplaatsproject (leerkrachten en directie alle graden) 

17.01.2019 Vergadering Garden of Eden: programma uitwisselingsweek 1, artikels op blog 

van leerlingen die deelnamen aan de uitwisseling, … 

28-29-30.01.2019 Uitwisselingsweek 1 

28.02.2019 Vergadering Garden of Eden: verslag uitwisselingsweek 1 

12.03.2019 Overleg WZC: verloop project, informatie toonmoment  

midden april  Zaal toonmoment reserveren 

25.04.2019 Vergadering Garden of Eden: programma uitwisselingsweek 2 

2.05.2019 Overleg coördinatie: programma en organisatie toonmoment 20.05.2019 

begin mei  Uitnodigingen toonmoment opstellen en versturen, panelgesprek 

voorbereiden en leden van het panelgesprek informeren over het verloop, 

contact opnemen met leerlingen/leerkrachten/werkgroepen/organisaties die 

op het toonmoment hun voorstellen zullen presenteren, … 

Uitwisselingsweek 2 voorbereiden (rondleiding kapel) 

3.05.2019 Vergadering directie: programma en organisatie toonmoment 20.05.2019 

6-7-8.05.2019 Uitwisselingsweek 2 

https://playgroundcircles.wordpress.com/
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15.05.2019 Werksessie toonmoment: catering, schikking van de ruimte en panelen 

bepalen, paneel voor het project Playground Circles/Garden of Eden 

voorbereiden, … 

20.05.2019 Toonmoment  

 

4.4. Draaiboek van de activiteiten en gebruikte werkvormen en 

communicatiemiddelen 

 

Omdat het internationaal uitwisselingsproject Garden of Eden kadert binnen het erfgoedproject 

Playground Circles worden de activiteiten binnen dit project ook kort toegelicht.  

 

4.4.1. Logo 

 

Één van de eerste stappen bij de opstart van het project was het ontwerpen van een projectlogo. Dit 

logo werd consistent gebruikt door de projectcoördinatie in hun mailverkeer. Ook bij andere 

communicatie was het logo steeds aanwezig. Een voorbeeld hiervan zijn de uitnodigingen voor de 

stakeholders of de presentaties die tijdens het netwerkevent of het toonmoment gegeven worden. In 

de nieuwsbrieven van de school was onderstaand logo tevens terug te vinden.  

Het logo zorgde voor een grotere herkenbaarheid en verhoogde de aanschouwelijkheid van het 

project. Door de luchtfoto van de lindebomen die in het logo verwerkt zit, wordt de benaming van het 

project meteen gevisualiseerd. Ook de erfgoedwaarde wordt hierdoor sterker benadrukt; de 

lindebomen zijn het centrale element. Tot slot werden ook de logo’s van de partners in het projectlogo 

verwerkt.  
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Afbeelding 4: Het logo van het erfgoedproject Playground Circles 

 

 

 

4.4.2. Blog  

 

https://playgroundcircles.wordpress.com 

Begin november 2018 werd de beslissing gemaakt om het project te documenteren aan de hand van 

een blog. Op deze manier konden niet alleen de deelnemers van het eerste netwerkevent op de hoogte 

blijven van het project, maar konden ook andere geïnteresseerden het erfgoedproject volgen.  

De blog werd niet alleen door de projectcoördinatie gebruikt om informatie te delen, ook de leerlingen 

van klas 601 postten een bericht op de blog. In het kader van hun uitwisseling naar Engeland schreven 

ze binnen het vak Nederlands een verslag over de activiteiten tijdens deze studiereis.  

 

4.4.3. Microsoft Teams 

 

De blog diende dus als communicatiemiddel naar een extern publiek toe. Om de interne communicatie 

vlot te laten verlopen werd er met een Team gewerkt binnen Microsoft Office. Alle leerkrachten en 

medewerkers van de school die mee gewerkt hebben aan Playground Circles werden in dit team 

opgenomen. Per project of initiatief konden er op deze manier gemakkelijk documenten en andere 

data gedeeld worden.  

 

https://playgroundcircles.wordpress.com/
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4.4.4. Netwerkevent (15.11.2018) 

 

Bij de aanvang van het netwerkevent kreeg elke deelnemer een naamsticker en een persoonlijk 

programma voor de workshops.  

 

• Plenaire sessie (20 min.)  

Allereerst werd het project kort toegelicht door de projectcoördinator aan de hand van een 

presentatie. De doelen en het verloop van het traject werden uitgelegd en er was ruimte voor 

de deelnemers om vragen te stellen. Op het einde van de beknopte presentatie bezochten de 

deelnemers samen de speelplaats. Nadien vonden de workshops plaats. 

 

• Workshops (drie sessies van telkens 30 min.) 

Vooraf konden de betrokkenen aangeven welke workshops van de experten ze graag zouden 

volgen. Elke deelnemer volgde de drie workshops van zijn of haar keuze. Bij de aanvang van 

het netwerkevent kreeg elke deelnemer een persoonlijk schema met daarop het tijdstip en 

het lokaal waarin de sessies zouden plaatsvinden. Elke workshop werd drie keer gegeven en 

er werd gewerkt met een doorschuifsysteem. De verschillende deelnemers zaten dus 

verspreid in verschillende groepen. We kozen er bewust voor om de deelnemers niet zelf te 

laten kiezen op welk moment ze welke workshop volgden. We stelden de groepen zelf samen 

en probeerden te zorgen voor heterogene groepen (dus geen groepen die uitsluitend uit 

leerlingen bestonden).  
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Afbeelding 5: Leerlingen en andere deelnemers verkenden de speelplaats met looprekjes  

tijdens de workshop inclusie. 
 

De workshops vonden plaats in de lokalen op het gelijkvloers met uitzicht op de speelplaats. 

Elke workshop duurde ongeveer 30 minuten en we voorzagen telkens 5 minuten om de 

verplaatsing naar de verschillende lokalen te maken. Op de deuren van de lokalen werd 

duidelijk aangegeven welke workshop er zou plaatsvinden.  

THEMA  OMSCHRIJVING WORKSHOP 

1. Erfgoed De speelplaats is niet zomaar een speelplaats. Ze is 'beschermd'. Wat 
betekent dit? Wat zijn de do's en don'ts? Hoe weet je wat waardevol is? 
Een erfgoedspecialist aan het woord.  

Door: Ria Christens, vzw Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee 
2. Subsidiëring De speelplaats heraanleggen is een kostelijke en best ingewikkelde zaak. 

Hoe ga je op zoek naar centen? Hoe maak je een dossier?  
Door: Annemie Aernouts, Stafmedewerker patrimonium  

inrichtend comité Annuntiaten 
3. Ontwerp en 
planning   

De speelplaats heraanleggen is een imposante onderneming. Hoe maak je 
een ontwerp en waarmee moet je allemaal rekening houden? Een 
architect geeft uitleg. 

Door: ir. ar. Raf Meert, architectenbureau ESSA (Diest) 
4. Inclusie  De speelplaats is voor iedereen. Hoe maak je dat de speelplaats een 

aangename, toegankelijke en veilige plek wordt voor leerlingen, zonder en 
met beperking, voor senioren, met en zonder wielen, ... De animatoren 
van het woon- en zorgcentrum hebben wel enkele ideeën. 

Door: Charlotte Van den Dries en Ineke Malcorps,  
Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee vzw  

5. Sport en 
beweging 

De speelplaats is een beweegplaats. Op de campus is heel veel ruimte om 
te sporten en te bewegen. Tot welke (nieuwe) vormen van beweging leent 
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de speelplaats zich het best? Benieuwd wat experten 'beweging' hierover 
te vertellen hebben?  

Door: prof. dr. Peter Iserbyt en dr. Rosalie Coolkens, onderzoeksgroep  
Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (KU Leuven) 

6. Boom-
verzorging  

De lindebomen zijn de zorgenkinderen van de speelplaats. Hoe is het 
intussen gesteld met de oudste bewoners van de speelplaats, de 
lindebomen? Echte experten hebben het onderzocht en leggen uit hoe. 

Door: Aram Nietvelt, TreeTechnics  
7. 
Vergroening  

De speelplaats is groen, kan het nog groener? Een duik in een reeks 
voorbeelden van een expert 'vergroening' van speelplaatsen.  

Door: Annabel Pennings, Regionaal Landschap Dijleland vzw 
8. Milieu en 
afval  

Zwerfvuil is lelijk en slecht voor het milieu, ook op de speelplaats. Hoe 
zorgen we voor een nette, schone speelplaats? Dat is een uitdaging voor 
de Mooimakers!  

Door: Rik Seniow, Mooimakers (OVAM) 
De workshops hadden als doelstelling de deelnemers te informeren over aspecten die 

belangrijk zijn bij de heraanleg van de speelplaats. Ze spoorden de deelnemers aan om niet 

alleen rekening te houden met hun persoonlijke wensen en belangen, maar om de restauratie 

van de speelplaats in een grotere context te plaatsen en zich in te leven in een andere situatie. 

 

• Praatcafé  (vier rondes van telkens 15 min.) 

Het doel van het praatcafé was het stimuleren van debat en overleg aan de hand van 

stellingen. De deelnemers vergaarden heel wat informatie tijdens de verschillende workshops. 

Omdat niet elke deelnemer dezelfde workshop volgde, kon de opgedane kennis tijdens het 

praatcafé gedeeld worden met de overige betrokkenen. 

Het praatcafé vond plaats in de cafetaria van het woon- en zorgcentrum. De ruimte was 

ingedeeld met acht grote tafels. Elke tafel was voorzien van een stelling met extra duiding. In 

totaal waren er dus acht verschillende stellingen. Er vonden vier debatrondes plaats waarbij 

elke ronde 15 minuten duurde. Er werd gewerkt met een doorschuifsysteem waarbij elke 

deelnemer zelf mocht kiezen aan welke tafel hij of zij ging zitten. De samenstelling van de 

groepen wisselde dus bij elke ronde. Aan de deelnemers werd wel gevraagd om gevarieerde 

groepen te vormen. Zo wouden we bijvoorbeeld geen groepje met uitsluitend leerkrachten 

zien.  
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Afbeelding 6: Tijdens het praatcafé werd er in kleinere groepjes  

over verschillende stellingen gedebatteerd. 
 

Om het debat in goede banen te leiden werd er voor de eerste ronde een voorzitter gekozen. 

Deze voorzitter bleef gedurende het hele praatcafé aan dezelfde tafel zitten. Bovendien kon 

deze persoon de deelnemers meer input geven als het debat niet meer vlot verliep. Dit kon 

aan de hand van de toelichting van de stelling of door ideeën van een voorgaande ronde te 

introduceren. Daarnaast nam de voorzitter nota van de discussie op de voorziene blaadjes en 

maakt hij of zij na de vierde debatronde een korte synthese van het debat. Deze synthese werd 

gepresenteerd tijdens de conclusievorming na het praatcafé. 

Tevens werd er voor de start van elke ronde een tijdsbewaker en een ordebewaker gekozen. 

De tijdsbewaker hield de tijd in de gaten en verwittigde de deelnemers als het bijna tijd was 

om af te ronden. De ordebewaker zorgde ervoor dat het debat vlot verloopt en hield in de 

gaten dat iedereen aan het woord komt. Op elke tafel lag ook een instructiekaart die de rollen 

van voorzitter, tijdsbewaker en ordebewaker toelichtte.  

De verschillende stellingen: 

1) De ‘speel’plaats is een woord dat niet uitdrukt wat er op de ruimte kan gebeuren. 

Opdracht: op de plattegrond van de speelplaats een ontwerp tekenen van de “ideale 

speelplaats” waarmee elke deelnemer kan akkoord gaan.  

2) Sportvelden op de speelplaats kunnen bij de aanleg van de nieuwe speelplaats niet 

behouden blijven. 
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3) Meer groen op de speelplaats heeft alleen maar voordelen.  

4) De speelplaats wordt best opgedeeld in zones per leeftijd en/of per activiteit. 

5) Onze speelplaats heeft een echt verhaal: de muur, de grot en de bomen zijn uniek. 

Maar daar kunnen we bij de heraanleg weinig mee aanvangen.    

6) De speelplaats heeft te veel andere functies gekregen (fietsenstalling, parking, 

sportterreinen) en is daardoor een open en kale vlakte die niet attractief is. 

7) De speelplaats opdelen in verschillende afgebakende (groene) zones met elk een 

andere functie is geen goed idee.  

8) De speelplaats moet volledig afzonderlijk van de gebouwen bestaan. Binnen vinden de 

lessen plaats en buiten kunnen we ons ontspannen.  

 

Zie ook blog voor een uitgebreid verslag met foto’s van het netwerkevent alsook een blogpost waarin 

de synthese en de actielijnen van het praatcafé toegelicht worden. De actielijnen die op dit 

netwerkevent geformuleerd werden door de deelnemers vormden de basis van de verschillende 

initiatieven die er genomen werden door zowel leerlingen als leerkrachten en ander personeel van de 

school.  

 

4.4.5. Toonmoment (20.05.2019)  

 

Het toonmoment was tevens ook het slotmoment van het project Playground Circles. De verschillende 

initiatieven omtrent de verfraaiing en heraanleg van de speelplaats werden hier voorgesteld aan een 

ruimer publiek.  

 

• Plenaire sessie (20 min.) 

Naar analogie met het netwerkevent werd het toonmoment gestart met een plenaire sessie 

waarbij de projectcoördinator nogmaals terugkwam op de opzet en de doelen van het project. 

Bovendien werden de verschillende initiatieven kort voorgesteld en werd het verloop van de 

dag meegedeeld.   

 

• Exhibitie van de initiatieven via panelen (45 min.) 

Het daadwerkelijke toonmoment van de verschillende initiatieven gebeurde door middel van 

een tentoonstelling. Elk initiatief werd voorgesteld op één of meerdere panelen die 

aangekleed werden door de initiatiefnemers. Zij legden de bezoekers haarfijn uit hoe zij 

gewerkt hebben aan een ontwerp of een voorstel voor de nieuwe speelplaats.  
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We kozen voor deze manier van voorstellen omdat het laagdrempelig is en om zo ook dialoog 

en overleg te stimuleren. Een overzicht van de initiatieven vindt u onder “7. Initiatieven”. 

 
Afbeelding 7: Overleg tijdens het toonmoment  

 

 
Afbeelding 8: Het paneel van de leerlingen van de kunstklassen (401, 501, 601) 
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• Panelgesprek met interactie van het publiek door middel van Mentimeter (75 min.) 

Na de exhibitie vond een panelgesprek plaats tussen verschillende betrokken partijen. De 

stellingen van het panelgesprek vindt u in bijlage 5 terug. 

Deelnemers panelgesprek: 

o Zr. Jacinta Gilles (congregatie zusters annuntiaten) 

o Walter D’Hoore (coördinerend directeur secundair onderwijs Heilig Hartinstituut) 

o Laurence Degreef (directeur Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee) 

o Raf Meert (ingenieurs- en architectenbureau ESSA) 

o Nina Reyntjens (Urbanisatiebureau BUUR) 

o Walter Grandjean (leerling 3e graad Heilig Hartinstituut) 

o Margo Vanden Broeck (leerling 3e graad Heilig Hartinstituut) 

 
Afbeelding 9: De deelnemers van het panelgesprek  
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Afbeelding 10: Een aandachtig publiek tijdens het panelgesprek  

 

4.4.6. Mentimeter 

 

Ook het publiek werd tijdens het panelgesprek betrokken bij het debat. Dit gebeurde door middel van 

Mentimeter, een applicatie waarbij het publiek aan de hand van een code die ze ingeven op de website 

van Mentimeter kunnen stemmen over een stelling. De voorwaarde is wel dat de deelnemers allemaal 

een smartphone hebben met toegang tot het internet. Uiteraard werd er na de stemming 

teruggekoppeld naar het publiek en konden sommige antwoorden op stellingen toegelicht worden.   
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Afbeelding 11: Het resultaat van een stemming via Mentimeter  

 

 
Afbeelding 12: Het resultaat van een stemming via Mentimeter  
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5. Flankerend project: Garden of Eden 

 

5.1. Uitwisselingsweek 1 (28-29-30.01.2019) 

 

Tijdens de eerste uitwisseling gingen de zesdejaars van het Heilig Hartinstituut op bezoek in Ashington. 

De centrale vraag van dit bezoek was “What should the ideal playground look like?” Op basis van de 

actielijnen die tijdens het netwerkevent op 15.11.2018 vooropgesteld werden, gingen de leerlingen 

aan de slag. 

Activiteiten relevant voor het erfgoedproject: 

• Bezoek aan de school de school Northumberland Church of England Academy Trust. De 

leerlingen vergelijken deze moderne speelplaats met hun eigen speelplaats in Heverlee. 

• In de school worden er verschillende workshops georganiseerd over visieontwikkeling en het 

maken van maquettes (met een 3D-printer).  

 

5.2. eTwinning  

 

De leerlingen hielden contact met elkaar door middel van eTwinning, een digitaal platform waar 

leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende Europese landen in een online community kunnen 

samenwerken. 

 

5.3. Uitwisselingsweek 2 (6-7-8.05.2019) 

 

Tijdens de tweede uitwisseling kwamen de Engelse leerlingen op bezoek in Heverlee. Centraal stond 

ditmaal de vraag “How could we turn our playground into an ideal playground?” De leerlingen werkten 

verder aan hun ideeën van de eerste uitwisselingen en probeerden deze te concretiseren.  

Activiteiten relevant voor het erfgoedproject: 

• Rondleiding op school gegeven door de leerlingen van het Heilig Hartinstituut. De leerlingen 

toonden niet alleen de leslokalen, maar de nadruk lag ook op de speelplaats en het cultureel 

erfgoed van de school. De leerlingen kregen bovendien een rondleiding in de kapel van de 

school. 

• De Anamorfose van klas 609 werd gepresenteerd in het Engels onder begeleiding van de 

leerkrachten.  

• Inleidende workshop van een architect: “How to deal with a project such as reorganizing a 

playground?” 
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• Workshops omtrent het project Playground Circles: leerlingen concretiseren hun plannen 

samen met een architect in het professionele programma SketchUp, ze vervolledigen hun 

ontwerpen onder toeziend oog van de kunstleerkracht of ze brengen hun voorstellen in de 

praktijk door ze met krijt uit te tekenen op de speelplaats.  

 

 

6. Initiatieven van leerlingen en leerkrachten in het kader van 

Playground Circles 

 

Het participatieve traject liet ruimte voor initiatieven die uitgingen van zowel leerlingen als 

leerkrachten en ander ondersteunend personeel van de school. De actielijnen die tijdens het eerste 

netwerkevent uitgetekend werden, vormden de basis voor deze initiatieven. 

 

6.1. Tekeningen van de kunstklassen  

 

De leerlingen van de studierichtingen beeldende en architecturale kunsten (klas 401) en vrije 

beeldende kunsten (klassen 501 en 601) gebruiken hun talent om de site te verkennen en de plannen 

creatief vorm te geven. Ze maakten tekeningen die de toekomstige speelplaats schetsen, 

rekeninghoudend met de belangen van de verschillende gebruikers van de speelplaats.  

De schetsen waaraan de zesdejaars tijdens de uitwisselingsweken werkten met de leerlingen uit 

Ashington werden tijdens een workshop zelfs in een professioneel programma (SketchUp) 

uitgetekend. Dit gebeurde onder leiding van een expert van het ingenieurs- en architectenbureau 

ESSA.  
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Afbeelding 13: Een van de ontwerpen die gemaakt werden tijdens het uitwisselingsproject   

 

6.2. De anamorfose van klas 609.04 

 

De leerlingen van klas 609.04 werkten aan onder begeleiding van hun leerkracht wiskunde, Gerda 

Somers, aan een onderzoeksopdracht over anamorfosen. Een anamorfose is een vertekende 

afbeelding die pas vanuit een specifiek perspectief voor de toeschouwer haar “correcte” vorm krijgt.  

De leerlingen voerden eerst een literatuurstudie naar het begrip anamorfose en concludeerden dat 

het concept berust op een, volgens hen, eenvoudige, wiskundige berekening. Vervolgens gingen de 

leerlingen zelf aan de slag en maakten ze berekeningen voor een anamorfose die ze zelf ontwierpen. 

Dit ontwerp tekenden ze vervolgens met krijt uit op de speelplaats en legden ze vast op beeld. Op deze 

manier slaagden ze erin om kunst en wiskunde met elkaar te verenigen. 

 Concreet zouden de leerlingen graag anamorfosen willen integreren in het nieuwe ontwerp van de 

speelplaats. Ze stellen voor om bij zitgelegenheden bijvoorbeeld een anamorfose van een zitbank te 

maken, of zelfs bij de ingang van de school de initialen “HHH” als anamorfose te tekenen. Volgens de 

leerlingen is dit iets unieks en verrassends dat geen enkele andere speelplaats heeft. 
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Afbeelding 14: De uitgetekende anamorfose van klas 609.04   

 

6.3. De enquête van klas 603.01 

 

De zesdejaars humane wetenschappen met LEF stelden een enquête op die peilde naar de visie over 

de nieuwe speelplaats (zie bijlage 6). Dit deden ze met hun leerkracht Sander Vanhaute binnen het vak 

gedragswetenschappen.   

Voor deze enquête werd de OVUR-cyclus toegepast. Er werd gewerkt volgens onderstaande methode: 

1. Bewustwording speelplaats: panel-gesprek rusthuis  

2. Observatie problematiek speelplaats  

3. Trip Ashington: werken rond diverse oplossingen, plattegronden... 

4. Analyse wat ontbreekt er, noodzaken, vereisten...  

5. Variabelen gezocht voor opstelling enquête  

6. Rekening houden met diverse vereisten van verschillende stakeholders 

7. Opstelling  van de enquête  

8. Afname enquête  

9. Verwerking resultaten enquête    
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De leerlingen voerden tevens een literatuurstudie. Niet alleen de onderzoeksvaardigheden en de 

bedoeling van het project stonden hier centraal, maar ook het welzijn van jongeren, het belang van 

een speelplaats en de belangen van de verschillende stakeholders kwamen hier aan bod.  

De vragenlijst die opgesteld werd door de leerlingen bestond uit drie delen. Het eerste deel peilde naar 

het huidige welbevinden van de leerlingen. Vervolgens stelden ze een aantal veranderingen met 

betrekking tot de speelplaats voor en vroegen ze naar de persoonlijke mening van de deelnemers. Tot 

slot peilde de enquête tevens naar de nood aan diverse activiteiten tijdens de middagpauzes. De 

steekproef werd gehouden bij zesdejaars uit alle studierichtingen van de school.  

 
Afbeelding 15: De resultaten van de enquête omtrent de verschillende activiteiten op de speelplaats   

  

6.4. Projectaanvraag “bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen”  

 

Enkele leerkrachten en medewerkers van de school dienden een projectaanvraag in voor 

bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Het doel: meer ruimte creëren op de 

speelplaats voor individuele beweging door de plaatsing van street work-outtoestellen. (Zie ook de 

informatienota in bijlage 7). De aanvraag werd helaas niet goedgekeurd door de jury omdat ze van 

mening waren de focus te sterk lag op de plaatsing van één toestel. Het idee om op de speelplaats 
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meer mogelijkheden tot individuele beweging te integreren wordt echter wel meegenomen door de 

architect die een ontwerp zal maken voor de nieuwe speelplaats.  

 

6.5. Projectaanvraag “natuurprojecten op school” 

 

In de eerste graad zetten een aantal leerkrachten hun schouders onder een projectaanvraag over 

biodiversiteit. De aanvraag werd goedgekeurd en met de subsidie zullen ze de speelplaats en de 

sportvelden vergroenen. Ze leggen daarbij vooral de focus op de sportvelden aan de eerste graad. Daar 

zijn er amper bomen, wat maakt dat de ruimte van 7 840 m² een grote, schaduwloze vlakte is. Door 

het plaatsen van bomen zouden ze zowel de biodiversiteit op de speelplaats willen verhogen alsook 

zorgen voor meer schaduw. 

Concreet zouden er hoogstambomen (inheemse heesters) aangeplant worden die de functie van 

zonnescherm zullen vervullen. Ook willen ze een groentetuin en een bloemenweide realiseren en 

bijvoorbeeld insectenhotels en nestkasten voor vleermuizen integreren op de speelplaats. Bovendien 

zou het project ook ingebed worden in de lessen.   

 

6.6. Bestelling mobiliteitsstudie bij urbanisatiebureau BUUR 

 

Op vraag van de school onderzocht het urbanisatiebureau BUUR de verkeerssituatie op en rond het 

domein van de campus. Het doel hiervan is om de mobiliteitsstroom te optimaliseren.  Hun 

vaststellingen komen in grote lijnen overeen met de ervaringen van de gebruikers van de speelplaats. 

De toegangswegen naar de school zijn vaak overbelast en daarnaast is het voor voetgangers en fietsers 

niet altijd even veilig om de campus te betreden. Daarnaast is de auto ook een (te) populair  

 

7. Evaluatie en duurzame resultaten 

 
Zoals bovenstaande initiatieven illustreren heeft het erfgoedproject Playground Circles heel wat 

teweeggebracht op school. De gekozen werkvormen zorgden ervoor dat de deelnemers zich in het 

multidisciplinaire dossier konden verdiepen om zo tot een gedragen visie over de speelplaats te 

komen. De inbreng van de experten was hierbij een erg belangrijke troef. Niet alleen tijdens het eerste 

netwerkevent kwam er input van diverse experten over uiteenlopende aspecten die samenhangen 

met de heraanleg van de speelplaats. Ook tijdens het verdere proces van het project werd er 

teruggekoppeld naar experten of kregen de deelnemers extra input. Zo wonnen de leerkrachten advies 

in bij de sportexperten tijdens het schrijven van de projectaanvraag voor bewegingsvriendelijke en 
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gedeelde schoolspeelplaatsen. Ook tijdens de tweede uitwisselingsweek van Garden of Eden volgden 

de leerlingen workshops van experten. Ze tekenden hun ontwerpen met begeleiding uit in het 

professionele programma SketchUp en verdiepten zich in het werk van een architectenbureau. De 

verdieping die we binnen Playground Circles als doel vooropstelden, is dus zeker geslaagd.  

De verbreding verliep echter moeizamer. Aanvankelijk wilden we de groep betrokkenen zien uitdijen 

tot 450 personen, maar het was niet eenvoudig om het netwerk in dergelijke mate te verbreden. Er 

werden echter wel initiatieven genomen om de groep betrokkenen uit te breiden. Met de enquête 

werd er bijvoorbeeld een groot deel van de zesdejaars ondervraagd en op die manier maakten ze ook 

deel uit van de groep stakeholders.  Wel hebben we kunnen vaststellen dat de uitwisseling van ideeën 

intergenerationeel was. Hoewel het voornamelijk de leerlingen waren, die probeerden om de nieuwe 

speelplaatsvisie concreter te maken, zijn het niet alleen hun belangen die centraal staan in de 

ontwerpen. Het eerste netwerkevent heeft ervoor gezorgd dat de verschillende groepen stakeholders 

met elkaar in dialoog konden treden. Ook de belangen van onder meer de bewoners van het woon- 

en zorgcentrum werden ijverig geïntegreerd in de initiatieven van de leerlingen.  

Tot slot dienden ook de communicatiemiddelen onder de loep genomen te worden. De blog bleek een 

handig instrument om naar buiten toe te communiceren. Intern opteerden we voor Microsoft Teams. 

Een handig werkinstrument, maar een aandachtspunt daarbij is dat er voldoende informatie naar de 

blog en het bredere geïnteresseerde publiek moet doorstromen.  Globaal was het effect naar 

participatie doorheen de gekozen werkvormen indrukwekkend.   

Inmiddels werden stappen gezet om de resultaten van het project te verduurzamen. 

1/Het rapport met de werkvormen wordt gepost op de website van de Cultureel erfgoed annuntiaten 

Heverlee, op de blog en op de website van de school.  Het kan inspirerend werken voor andere 

erfgoedprojecten met een participatief gehalte 

2/ De vragen van bewoners naar een betere ontsluiting van de site en haar rijke schoolerfgoed zal door 

de erfgoedvereniging ter harte worden genomen door middel van een aantal intiatieven.  Het doel is 

om in het kader van de Erfweg een nieuwe fietslus en wandeling op de site uit te werken, vertrekkend 

van een bezoekershub met een permanente presentatie.  Hiervoor zal een nieuwe projectaanvraag 

worden uitgewerkt in samenwerking met andere culturele partners. 

 3/ De school neemt inmiddels de opvolging van initiatieven vanuit diverse leerkracht- en 

leerlingengroepen werden genomen ter harte.  Ze beogen altijd een verzoening van de 

erfgoedwaarden op de campus met andere waarden op het vlak van biodiversiteit, welzijn, beweging 

en sport enz.  De eerste plannen die in de steiger staan zijn een project ism de provincie Vlaams-

Brabant voor het huisvesten van gierzwaluwen op de speelplaats en een project voor de aanplanting 

van Italiaanse populieren aan de kant van de sportvelden, die meer schaduw en comfort in deze 

speelplaatszone kan bieden en de gebruiksdruk op de centrale speelplaats kan verlichten.  
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8.  Bijlagen  

 
BIJLAGE 1: Uitnodiging leerlingen netwerkevent 15.11.2018 
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UITNODIGING 

 
 
ERFGOEDPROJECT PLAYGROUND CIRCLES 

 
Heverlee, 8 november 2018 

 
 
Beste leerling 
  
 
De school wil jullie speelplaats graag vernieuwen. Jouw mening als leerling is hierbij belangrijk en 
daarom nodigen we je uit op donderdag 15 november 2018 om mee te denken over de plannen van 
een nieuwe speelplaats.  
Op deze dag zal het startschot gegeven worden voor het erfgoedproject Playground Circles. We willen 
je met deze brief een woordje uitleg geven over het project en je informeren over de eerste 
vergadering die op 15 november zal plaatsvinden. 
 
Naast jullie ideeën is ook de inbreng van andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de bewoners van het 
woonzorgcentrum, de UCLL, de Zusters Annuntiaten, de stad Leuven, ... voor ons belangrijk. Daarnaast 
is de dubbele bomencirkel op de speelplaats beschermd erfgoed. Dat betekent dat we deze mooie 
lindebomen zeker en vast moeten behouden in ons toekomstige speelplaatsplan. Bovendien moet er 
ook rekening gehouden worden met enkele andere onderwerpen zoals de toegankelijkheid van de 
speelplaats, de veiligheid en de uitbreiding van sportvoorzieningen, ... Om meer te weten te komen 
over deze onderwerpen zullen er ook een aantal experten betrokken worden bij het project. Zij zullen 
ons informeren over de verschillende mogelijkheden bij de heraanleg van onze speelplaats.  
Om alles in goede banen te leiden wordt er op 15 november 2018 een eerste vergadering 
georganiseerd. Op deze vergadering zijn niet alleen leerlingen van de verschillende graden van de 
secundaire school aanwezig, maar ook andere gebruikers van de speelplaats en experten. Deze 
experten zullen elk een workshop geven. Het is de bedoeling dat je drie verschillende workshops 
bijwoont. 's Middags voorziet de school een broodjeslunch en in de namiddag organiseren we een 
praatcafé waarbij je in dialoog kan gaan met de experten, andere leerlingen en gebruikers van de 
speelplaats.  
De bedoeling is dat we na afloop enkele ideeën hebben om op verder te bouwen. Jullie als leerling 
werken dan verder aan een plan voor de nieuwe speelplaats. In mei 2019 vindt opnieuw een 
vergadering plaats, waar de resultaten van jullie werk gepresenteerd zullen worden.  
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We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verwelkomen je graag op 15 november. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
De projectcoördinators  
 Ria Christens 
 Lisa De Wolf 
 Kristine Vander Hulst 

Programma: 
09.30 uur        ontvangst 
09.45 uur        verwelkoming en algemene informatie 
10.30 uur        start workshops 
12.30 uur        lunch 
13.15 uur        praatcafé 
15.00 uur        conclusievorming 
15.20 uur        einde 
 

Locatie: 
Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee 
Naamsesteenweg 353 
3001 Heverlee 
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BIJLAGE 2: Uitnodiging stakeholders netwerkevent 15.11.2018 
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UITNODIGING 
ERFGOEDPROJECT PLAYGROUND CIRCLES 

 
Heverlee, 6 november 2018 

 
Beste mevrouw, meneer 
 
 
Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een innovatief erfgoedproject met als thema de 
metamorfose van de speelplaats van de secundaire school van het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De 
school wil werk maken van de restauratie en de heraanleg van de beschermde speelplaats en we zullen 
daarbij rekening houden met de verschillende gebruikers van de speelplaats. We rekenen daarbij niet 
alleen op de inbreng van de leerlingen, maar op die van iedereen die verbonden is met de speelplaats. 
Ook uw inbreng is voor ons erg waardevol! 
 
Om dit idee vorm te geven, werd begin dit schooljaar het project Playground Circles ingediend en 
goedgekeurd bij de provinciale overheid. De bedoeling van het project is om vanuit verschillende 
perspectieven na te denken over de heraanleg van de speelplaats. Daarbij zijn zowel de meningen van 
de leerlingen alsook ook uw inzichten als gebruiker van groot belang.  
Binnen deze discussie moeten er ook verschillende factoren in acht genomen worden. We denken aan 
onder meer erfgoedbescherming en het aspect milieu. Bovendien zijn ook de toegankelijkheid van de 
speelplaats, uitbreiding van de sportinfrastructuur en veiligheid belangrijke aandachtspunten. 
Om het debat in goede banen te leiden en bovenstaande pijlers mee te nemen in de reflectie wordt er 
op donderdag 15 november een eerste vergadering georganiseerd. Op deze dag worden leerlingen, 
experts en alle belanghebbenden samengebracht. Eerst volgt een gezamenlijk moment waarbij het 
project toegelicht wordt. Vervolgens kan u drie workshops naar keuze volgen waarbij een expert de 
mogelijkheden van de speelplaats binnen zijn of haar vakgebied belicht (bijvoorbeeld architectuur, 
erfgoed, vergroening ...). 's Middags voorziet de school een broodjeslunch en in de namiddag vindt een 
praatcafé plaats. Hier kunnen alle betrokkenen hun ideeën uitwisselen en in dialoog treden.  
Het is de bedoeling dat er uit dit evenement een aantal actielijnen volgen waarmee de leerlingen 
vervolgens aan de slag kunnen gaan. In mei 2019 vindt opnieuw een vergadering plaats, waar de 
resultaten van het traject gepresenteerd zullen worden. Bovendien worden er dan een aantal 
creatieve ontwerpen voor de nieuwe speelplaats voorgesteld.  
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We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verwelkomen u graag op 15 november in 
onze school.   
 
 
Met vriendelijke groeten 
De projectcoördinators  
 Ria Christens 
 Lisa De Wolf 
 Kristine Vander Hulst 
 
Programma: 
09.30 uur        ontvangst 
09.45 uur        verwelkoming en algemene informatie 
10.30 uur        start workshops 
12.30 uur        lunch 
13.15 uur        praatcafé 
15.00 uur        conclusievorming 
15.20 uur        einde 
 
Locatie: 
Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee 
Naamsesteenweg 353 
3001 Heverlee 
 
 
Gelieve uw deelname te bevestigen door een e-mail te sturen naar lisa.dewolf@hhscholen.be.  
We bezorgen u dan een link waarmee u zich kan inschrijven voor drie workshops naar keuze.  
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Bijlage 3: Artikel nieuwsbrief juni 2018 vzw Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee  

 

Nieuwsbrief juni 2018 

2. Project Garden of Eden 

Het Heilig Hartinstituut in Heverlee is een levendige site met een belangrijke en brede 
onderwijs-, zorg-, recreatieve en woonfunctie. Een aantal delen van deze site zijn beschermd 
als monument. 
 

In het kader van het onroerend 
erfgoeddecreet, wordt op deze site 
momenteel aan een beheersplan 
gewerkt voor de periode 2019-2039 
dat inzet op duurzaamheid en 
participatie. De hoofddoelstelling 
gaat uit van het behoud, de 
verbetering of het herstel van de 
beschermde elementen. De uitdaging 
voor de toekomst bestaat enerzijds 
uit een duurzaam, proactief en 
planmatig beheer rond het 
onderhoud van de verschillende 
gebouwen en het houtig erfgoed. 

Door in te zetten op een participatief beleid, worden de gemeenschapsvorming op de campus 
en het respect voor de omgeving versterkt door over de waarde van het erfgoed te 
communiceren. 
 
Met die bedoeling, deden Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee i.s.m. het secundair 
onderwijs van het Heilig Hartinstituut twee projectaanvragen. Het betreft enerzijds het 
participatief project  ‘Play Ground Circles’ dat experten, bewoners en gebruikers van de 
campus en omgeving betrekt in debatcirkels. De resultaten worden gedeeld met de omgeving 
en het bredere erfgoedveld. Het betreft anderzijds het Europees uitwisselingsproject ‘Garden 
of Eden’ (Buurklassen). Dit project omvat een online uitwisseling (via Etwinning), de 
ontwikkeling van portfolio’s en een verblijf van één week van de deelnemende klassen SO 
HHH aan de Northumberland Church of England Academy en omgekeerd.  Dit project zou 
van start kunnen gaan in november 2018. 

Speelplaats HHH, prentkaart ca. 1930 (archief CEAH) 
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Beide projecten moet de heraanleg van de speelplaats van beide partners van de 
samenwerking aanpakken. In het geval van het HHH is dat de grote speelplaats met de 
lindebomen.  

De speelplaats met lindenronde maakt 
structureel en inhoudelijk intrinsiek 
deel uit van het algemene concept van 
een 19de-eeuws school- en 
internaatcomplex buiten de stad. De 
aandacht die ging naar de 
buitenaanleg is typisch en drukt er een 
aantal wezenskenmerken van uit: een 
ommuurde en dus veilige omgeving 
op de buiten ; een groene en dus 
gezonde omgeving; de religieuze 

iconografie. Deze elementen zorgen in 
hun geheel voor een landschappelijk waardevolle omkadering van de site. Diverse experten 
hebben zich inmiddels vanuit de diverse invalshoeken over de actuele problematiek van de 
speelplaats gebogen. Met name de afwateringsproblematiek en de slechte conditie van de het 
houtig erfgoed vergen een prioritaire maar brede aanpak. 

Het project vormt de aanzet 
voor de school om te 
werken aan een 
erfgoedprofiel waarbij 
erfgoed, erfgoedzorg en 
erfgoededucatie gaan deel 
uitmaken van de 
schoolvisie en het 
studieprogramma. Het is 
een dossier waarbij een 
geïntegreerde benadering 
zich opdringt. De 
verbindingen erfgoed en 
natuur, erfgoed en water 

(afwateringsproblematiek, 
doorlaatbaarheid van de bodem), erfgoed en mobiliteit (circulatie, parkeerzone), erfgoed en 
zorg (de functie van de speelplaats voor het nieuwe Woon- en Zorgcentrum, dat aan de 
speelplaats paalt, erfgoed en sport (problematiek van de overdekte sporttent), erfgoed en 
cultuur (openluchttheater als droom, rondleidingen, wandelingen), erfgoed en afval 
(afvalproblematiek op de speelplaats), erfgoed en veiligheid (risico bomen) kunnen en moeten 
in dit dossier gelegd worden om tot een duurzame en erfgoedvriendelijke heraanleg te komen. 

 

 

 

 

Speelplaats met jonge aanplanting, foto 1904 (archief CEAH) 

Masterplan grote speelplaats 
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Bijlage 4: Artikel nieuwsbrief februari 2019 vzw Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee 

Nieuwsbrief februari 2019 

3. Project Playground Circles 

In ons juni-nummer kondigden we aan dat Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee i.s.m. het secundair 
onderwijs van het Heilig Hartinstituut twee projectaanvragen hadden ingediend in functie van de 
heraanleg van de grote speelplaats met de lindebomen van het HHH. Ondertussen is er al heel wat 
gebeurd binnen het project Playground Circles en dat van Garden of Eden. 
Een voorstelling en stand van zaken van beide projecten krijg je hierna van projectmedewerker Lisa De 
Wolf. 

 

De speelplaats van het secundair onderwijs van het Heilig Hartinstituut in Heverlee 

Playground Circles, een samenwerking tussen de school, vzw Cultureel Erfgoed annuntiaten 

Heverlee en de provincie Vlaams-Brabant, wil door middel van uitdijende debatcirkels, alle 

gebruikers van de speelplaats betrekken bij de heraanleg. Het doel van het project is het 

ontwikkelen van een gedragen visie op basis van de inbreng van alle stakeholders. 
 

Het project startte op 15 november 2018 met een eerste netwerkevent. Een zeventigtal 
betrokkenen namen deel aan deze dag en wisselden ideeën uit  over de toekomstige 
speelplaats. Naast leerlingen, leerkrachten en directie waren er onder meer leden van de 
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ouderraad, het inrichtend comité en bewoners en werknemers van het nabijgelegen woon- en 
zorgcentrum aanwezig. Ook de zusters annuntiaten, erfgoedspecialisten, afgevaardigden van 
de provincie en de technische dienst van de school waren van de partij.  
 

 
de deelnemers maken een simulatie van de kostprijs van een nieuwe speelplaats tijdens de workshop 

subsidiëring (foto: Judith Van Puyvelde) 

 
In de voormiddag  kregen de deelnemers input over uiteenlopende thema's die belangrijk zijn 
voor de vormgeving van het masterplan voor de speelplaats. Dit gebeurde door middel van 
workshops die begeleid werden door experten ter zake. Zij legden vanuit hun vakgebied uit 
welke mogelijkheden de speelplaats biedt. De onderwerpen varieerden van ontwerp en 
planning over erfgoed en subsidiëring. Ook voor vergroening, sport en beweging en afval 
deelden deskundigen hun expertise met de betrokkenen. Tot slot waren er tevens workshops 
over boomverzorging en inclusie. Elke deelnemer volgde drie workshops naar keuze. 
 
De kennis die de betrokkenen middels deze workshops vergaarden, konden ze meteen 
gebruiken om hun argumenten te onderbouwen tijdens het praatcafé dat in de namiddag 
plaatsvond. 
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Er wordt constructief gedebatteerd tijdens een praatcafé (foto: Judith Van Puyvelde) 

 
De conclusies van het praatcafé kunnen beknopt worden samengevat in vier punten. 
Ten eerste moet de toekomstige speelplaats er één voor iedereen zijn: ze moet toegankelijk zijn 
voor minder mobiele personen en ook voor de leerlingen van de eerste graad. 
Ten tweede moet de speelplaats er heel wat groener uitzien. Ze moet een soort park worden 
met veel zitgelegenheden en vooral minder asfalt. Buiten lesgeven moet ook mogelijk zijn. De 
deelnemers concludeerden ten derde dat de opdeling van de speelplaats in zones een heuse 
verbetering zou zijn. Er zouden bijvoorbeeld groene zones, fietszones, sportzones of zelfs een 
bezinningszone rond de Lourdesgrot kunnen komen. 
Tot slot was ook iedereen het erover eens dat de sportinfrastructuur een update nodig heeft. 
De sportvelden moeten zeker blijven, maar er moet nagedacht worden over een heraanleg 
zodat ze meer mogelijkheden bieden. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor individuelere 
vormen van beweging.  
 

Het eerste netwerkmoment creëerde een dynamiek bij leerlingen en leerkrachten. Zo diende 
een werkgroep in de eerste graad intussen als flankerend initiatief een subsidieaanvraag in ter 
vergroening van de speelplaats. Met die middelen zouden er onder meer hagen geplant 
worden. Daarnaast zal er ook een dossier binnen de projectoproep van de Vlaamse overheid 
voor "bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen" ingediend worden. Met die 
subsidie zou de school één of meerdere street work-out toestellen op het domein kunnen 
plaatsen.   
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De zesdejaars die op het eerste netwerkevent aanwezig waren, zijn de laatste week van januari 
op uitwisseling naar Ashington (Engeland) geweest. Dat gebeurde binnen het flankerende 
project Garden of Eden, een Erasmus+-project dat de steun van Buurklassen geniet. Gedurende 
hun verblijf in Engeland werkten de leerlingen samen met Engelse leerlingen van de school 
Northumberland Church of England Academy Trust verder aan het project. Ze vertrokken vanuit 
de conclusies van het praatcafé en werkten op basis daarvan al enkele voorlopige maquettes 
uit. Bovendien zorgde de inbreng van de Engelse leerlingen als "externe partij" voor een 
verfrissende insteek. De leerlingen houden contact met elkaar via het online platform 
eTwinning en werken zo ook verder aan het project. Daarnaast zullen de Engelse leerlingen 
eind april afzakken naar Heverlee en zullen ze onder meer een workshop over ontwerp en 
planning volgen van ir. ar. Raf Meert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen in Engeland samen met begeleidende leerkrachten Eef Lenaers en Lut Vanautgaerden 

(foto: Lut Vanautgaerden) 

Andere leerlingen van de derde graad zullen onder meer aan de hand van een enquête de 
debatcirkels van Playground Circles trachten te vergroten. Ze zullen een bevraging doen bij alle 
leerlingen en personeel van de school. 
 

Zo breidt de groep betrokkenen zich steeds verder uit. De apotheose van het hele project zal 
plaatsvinden op maandag 20 mei 2019. Dan staat het tweede netwerkevent gepland waarbij 
de resultaten van de leerlingen gepresenteerd zullen worden en er enkele concrete leidraden 
aan de architect kunnen meegegeven worden. Iedereen die betrokken werd bij het project zal 
hiervoor uitgenodigd worden. 
 
Je kunt de vooruitgang van beide projecten volgen via deze  blog. 
 
 

 

 

http://playgroundcircles.wordpress.com/
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BIJLAGE 5: Stellingen panelgesprek 20.05.2019 

 

Playground Circles 

Stellingen panelgesprek 20 mei 2019 
 

In de verschillende ontwerpen van de nieuwe speelplaats, krijgt het idee van de speelplaats die eruit 

ziet als een groot park en die opgedeeld is in verschillende zones veel aandacht. Er zouden actieve 

zones komen waar sport en beweging centraal staat, groene zones met veel natuur en misschien een 

moestuintje en de grot zou omgetoverd worden tot een oase van rust en bezinning. Is dit volgens jullie 

een idee dat in de praktijk haalbaar is? Waarom wel of niet? 

 Stemming door publiek 

De opdeling in zones zal uiteraard heel wat veranderingen met zich meebrengen. Hoe zouden 

toezichten bijvoorbeeld georganiseerd worden? De huidige speelplaats is een grote, open vlakte waar 

je als leerkracht gemakkelijker het overzicht kan behouden tijdens een toezicht. Hoe kan dit op de 

toekomstige speelplaats worden aangepakt?  

Tijdens het eerste netwerkevent werd duidelijk dat de speelplaats vandaag de dag als gevaarlijk 

ervaren wordt omwille van de fietsers en de fietsenstallingen. Fietsers fietsen in alle richtingen. Welke 

conclusies kon het mobiliteitsonderzoek trekken uit de huidige situatie? Welke implicaties zullen 

hieruit voortvloeien voor de nieuwe speelplaats? Zou een herlocatie van de fietsenstallingen een 

oplossing kunnen bieden?  

Welke gevolgen zal de "parkspeelplaats" hebben voor de auto's op onze campus? De grote speelplaats 

wordt nu een aantal keer per jaar gebruikt als parking. Hoe kan dit in de toekomst opgevangen 

worden?  

Wat met de toegankelijkheid van dit park? De leerlingen houden in hun plannen rekening met brede, 

toegankelijke paden die de verschillende zones met elkaar verbinden. Zijn er nog vereisten die in acht 

genomen moeten worden opdat minder mobiele mensen de speelplaats probleemloos kunnen 

bezoeken? (Meer banken, specifieke soort zitgelegenheid, ...?) 

We hebben het nu al even gehad over de toegankelijkheid van de speelplaats voor derden, wat met 

de leerlingen? Vandaag is het zo dat de leerlingen van de 1e graad tijdens de pauzes op en rond de 

sportvelden verblijven. De leerlingen van de 2e en 3e graad verblijven op de grote speelplaats en 



 

 40 

mogen zich naar de sportvelden verplaatsen om te sporten. Hoe zal deze regel geëvalueerd worden 

eens de nieuwe speelplaats er is?  

 Stemming door publiek: regel behouden of aanpassen? 

De activiteiten in de verschillende zones zullen bovendien niet altijd door iedereen gebruikt kunnen 

worden. Hoe kan dit in de praktijd aangepakt worden? 

 Suggesties van publiek?  

Tijdens het eerste netwerkevent werd er ook duidelijk gemaakt dat les in open lucht moet kunnen. 

Welke infrastructuur is daarvoor nodig? Hoe is dit idee uitvoerbaar in de praktijk?  

Een uiterst belangrijke pijler binnen de heraanleg van de speelplaats is het erfgoed. De dubbele cirkel 

lindebomen en de grot zijn beschermd. De bomen zijn bovendien niet zo gezond. De asfaltering rond 

de bomen moet in elk geval verdwijnen. Hoe kan dit erfgoed volgens jullie geïntegreerd worden in de 

nieuwe plannen? En hoe zorgen we ervoor dat de toegankelijkheid prioriteit is? Veel zusters en 

bewoners van het WZC maken nl. graag een wandeling tot aan de grot.  

De sportinfrastuctuur op de speelplaats is uiteraard ook erg belangrijk. Momenteel zijn er sportvelden 

op de grote speelplaats. Volgens de conclusies van het eerste netwerkevent zouden de sportvelden 

verplaatst moeten worden. Welke nieuwe locatie zou hiervoor geschikt zijn?  

 Suggesties van publiek?  

De huidige speelplaats en de sportvelden aan de 1e graad bieden alleen ruimte voor groepssporten 

zoals voetbal of basketbal. Daarvoor moet je echter al met een vrij grote groep zijn. Hoe kan onze 

nieuwe speelplaats tegemoetkomen aan mensen die liever individueel sporten of bewegen? 

Het speelplaatsproject omvat niet alleen de grote speelplaats. In een later stadium zouden ook de 

sportvelden heraangelegd worden. De brede wegen naast de sportvelden zouden bestuurders 

aanmoedigen om te parkeren en te snel te rijden. Welke impact zal deze heraanleg hebben voor de 

sportinfrastructuur? En voor de "speelplaats" van de eerste graad?  
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BIJLAGE 6: De enquête van klas 603.01  

 
Beste leerling van het HHH, 

 

Onze school heeft nood aan een nieuwe speelplaats. Op basis van onderstaande enquête willen we 
zicht krijgen op de verlangens, verzuchtingen, noden en frustraties bij de leerlingen van het HHH. Wat 
moet er aan onze speelplaats veranderen? Hoe ziet onze speelplaats van de toekomst er volgens jou 
uit? De school wil graag een participatief traject opstarten voor de herinrichting van de speelplaats en 
schoolse buitenruimte. Jullie zijn natuurlijk één van de primaire stakeholders in het gebruik van deze 
ruimte en we willen jullie dan ook graag expliciet binnen dit traject betrekken. 

Het eerste deel van de vragenlijst peilt naar het huidige welbevinden van de leerlingen. Dit deel van 
de vragenlijst werd opgesteld door de onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid. We gaan er van 
uit dat jullie welbevinden op school zal stijgen wanneer de speelplaats vernieuwd wordt. Daarom 
willen we eerst te weten komen hoe het op dit moment met jullie mentale welzijn gesteld is.  

Het tweede deel van de vragenlijst lijst een aantal veranderingen aan de speelplaats op waar we graag 
jullie mening over kennen. Vul de vragenlijst in vanuit je eigen persoonlijke standpunt.  

Het derde deel van de vragenlijst gaat na of jullie nood hebben aan gevarieerde activiteiten tijdens de 
middagpauzes.  

 

Eerst en vooral hebben we een aantal achtergrondkenmerken nodig. 

 

• Ik ben een (jongen/meisje): ……………………….……  

• Ik ben geboren in (geboortejaar): ……………………….…… 

• Leeftijd: ……………………………. 

• Ik zit in het ……………………….…… jaar 

• In welke onderwijsvorm zit je? (aso/bso/kso/tso) ……………………….…… 

• In welke studierichting zit je? 

……………………….…………………………….…………………………….…… 
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DEEL 1: WELBEVINDEN 
Geef voor onderstaande stellingen een score van 1 tot 4.  
 
(waarbij 1 = nooit, 2 = meestal niet, 3 = meestal wel, 4 = altijd) 
 

Stelling Nooit Meestal 
Niet 

Meestal 
Wel Altijd 

Ik kom graag naar school. 1 2 3 4 
Ik zit graag in deze klasgroep. 1 2 3 4 
Ik voel mij goed op school. 1 2 3 4 
Ik vind wat ik op school leer interessant. 1 2 3 4 
Ik let goed op tijdens de lessen. 1 2 3 4 
Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet mag. 1 2 3 4 
Ik zit in de lessen te dromen. 1 2 3 4 
Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag of 
niet mag. 1 2 3 4 

Ik kan in de lessen goed volgen. 1 2 3 4 
Mijn klasgenoten doen het beter dan ik. 1 2 3 4 
Als ik een toets of opdracht moet maken, heb ik het gevoel dat 
ik het wel kan. 1 2 3 4 

Ik verwerk de leerstof trager dan de anderen van mijn 
klasgroep. 1 2 3 4 

Ik kan goed mee op deze school. 1 2 3 4 
De taken en opdrachten die ik moet maken, zijn haalbaar. 1 2 3 4 
Ik ben graag op de speelplaats of ontspanningsruimte tijdens 
de pauzes. 1 2 3 4 

Ik voel me alleen op school. 1 2 3 4 
Ik word gepest op school. 1 2 3 4 
Ik heb vrienden op school. 1 2 3 4 
Op de speelplaats of in de ontspanningsruimte wordt er ruzie 
gemaakt. 1 2 3 4 

Op onze school worden leerlingen gepest of uitgelachen. 1 2 3 4 
De meeste leraren zeggen het wanneer ik mijn best doe. 1 2 3 4 
De meeste leraren letten erop dat de leerlingen zich aan de 
regels houden. 1 2 3 4 

De meeste leraren geven op een goede manier les. 1 2 3 4 
De meeste leraren zijn vriendelijk tegen de leerlingen. 1 2 3 4 
De meeste leraren hebben aandacht voor leerlingen met 
problemen. 1 2 3 4 

De meeste leraren hebben het moeilijk om ervoor te zorgen 
dat de klas stil is. 1 2 3 4 

De meeste leraren vragen naar de mening van de leerlingen. 1 2 3 4 
De leerlingen mogen tegen de leraren hun eigen mening 
zeggen. 1 2 3 4 
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DEEL 2: MENING OVER DE SPEELPLAATS 
Geef voor onderstaande stellingen een score van 0 tot 5.  
 
(waarbij 0 = helemaal niet mee eens, 1 = sterk mee oneens, 2 = oneens, 3 = eens, 4 = sterk 
mee eens, 5 = helemaal mee eens) 
 
Stelling Schaal 
De speelplaats moet opgedeeld worden per mogelijke activiteit. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik kan me tijdens de speeltijd ontspannen. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
De speelplaats moet opgedeeld worden per leeftijd. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Maandag en vrijdag wil ik muziek op de speelplaats tijdens de pauzes.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik heb nood aan een minder strikt kledingreglement tijdens warm weer. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik wil graag meer overdekte plaatsen hebben op de speelplaats.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Bij goed weer zouden lessen buiten moeten georganiseerd worden. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind het belangrijk dat de speelplaats proper is. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Bij warmer weer moet er een zone voorzien worden op de speelplaats waar 
lessen kunnen gegeven worden. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
In een groene omgeving kom ik tot rust en heb ik minder last van stress.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Op de speelplaats kom ik tot rust. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind het belangrijk dat er meer groen aanwezig is op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind dat er een bron van water aanwezig moet zijn.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
De ondergronden op de speelplaats zijn goed bewandelbaar. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik wil graag een zone op de speelplaats met houtschors als ondergrond. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Tijdens de speeltijd laad ik mijn baterijen terug op om gemotiveerd naar de les te 
gaan. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik heb vrienden op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Als de speelplaats aantrekkelijker was zou ik tijdens de middag minder 
gemakkelijk het schooldomein verlaten. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er mag geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de verschillende graden 
op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Tijdens de speeltijd verveel ik me. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Als leerkrachten buiten willen ontspannen, moet er een zone exclusief voor 
leerkrachten voorzien worden. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Onze speelplaats is een propere speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Op de dag van een toets/CT maak ik van de speeltijd gebruik om de leerstof te 
herhalen/studeren. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik wil graag een plaats op de speelplaats met tarmac (zachte matten zoals onder 
een glijbaan) als ondergrond.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik heb een plaats nodig waar ik me kan afreageren indien ik er nood aan heb. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind dat er wandelpaadjes moeten zijn om een modderige ondergrond te 
vermijden bij slecht weer. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
In een groene omgeving voel ik me gelukkiger. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er moeten meer zitplaatsen komen op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind het belangrijk dat ik mij kan afscheiden van andere jaren. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
De sportvelden/sport zones moeten meer afgebakend worden (voor de veiligheid 
en makkelijker spel.) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik wil graag een zone op de speelplaats met beton als ondergrond. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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Op de speelplaats moet er een duidelijke opdeling tussen 'actieve' en 'rustige' 
zones zijn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Buiten kan ik me beter concentreren. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
GSM's moeten tijdens de middagpauze verboden worden. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik ben graag op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
De zones op onze speelplaats zijn goed opgedeeld.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind de ondergrond van de speelplaats veilig genoeg om intensief op te 
bewegen of te sporten. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik moet me creatief kunnen uiten op de speelplaats.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik voel mij op mijn gemak op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er moet een duidelijk paadje, exclusief voor fietsers, gemaakt worden om de 
school vlotter te verlaten.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Binnen blijven tijdens de speeltijd zou altijd een optie moeten zijn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik zou graag een overdekt sportveld hebben dat ook tijdens de pauzes 
beschikbaar is. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

De speelplaats is geschikt voor alle leeftijden, iedereen kan er plezier maken. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er moeten meer rustplekken gemaakt worden, zowel om rustig te praten als om je 
even af te zonderen.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er wordt veel gepest op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er zijn duidelijke regels op de speelplaats, zodat ik weet wat mag of niet mag. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
De speelplaats is van de leerlingen, leerkrachten hebben er niets te zoeken. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er zou meer interactie moeten zijn tussen leerkracht en leerling. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind dat er genoeg plaats is op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind dat er een fietsherstelplaats aanwezig moet zijn waar leerlingen zelf 
herstellingen kunnen doen.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Tijdens de winter moet ik me ergens kunnen verwarmen.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik voel me veilig op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Meer natuur betekent betere lucht en dus een beter concentratievermogen. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik vind het belangrijk dat elke graad zijn eigen zone heeft op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik voel me alleen op de speelplaats. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik voel mij goed op de speelplaats 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Op de speelplaats is er te veel lawaai. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Op de speelplaats wordt er ruzie gemaakt. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Tijdens de speeltijd zonder ik me af. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er zou buiten een rustige werkplek moeten zijn voor iedereen. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Er moet tijdens de pauzes meer toezicht gehouden worden door leerkrachten.  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Op de speelplaats zouden waterfonteinen met drinkbaar water moeten zijn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
In de winter moeten er films gespeeld worden tijdens de pauzes. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik word gepest op de speelplaats 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Ik heb nood aan rust tijdens een speeltijd. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Een groenere speelplaats zou een aangenamere speelplaats zijn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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DEEL 3: ACTIVITEITEN 
 

Wat doe jij zoal op de speelplaats? 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geef voor onderstaande stellingen een score van 0 tot 5.  
 
(waarbij 0 = helemaal niet mee eens, 1 = sterk mee oneens, 2 = oneens, 3 = eens, 4 = sterk 
mee eens, 5 = helemaal mee eens) 
 

Tijdens de speeltijd wil ik workshops kunnen volgen.  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Eigen voorstel voor een zinvolle workshop: ………………………..………..…………. / 

Tijdens de speeltijd wil ik me uitleven door te sporten. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik even alleen zijn. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik meedoen aan sportieve activiteiten 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik meer bijleren over de actualiteit. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over zelfverdediging. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over graffiti 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over muziek.  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over urban/hip hop. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over gamen.  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd zou ik meer willen bijleren over fotografie. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik kunnen voetballen. (vb. panna-tornooi) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik met vrienden kunnen praten. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tijdens de speeltijd wil ik de mogelijk krijgen om te slapen. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

 

Bedankt! 
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Opmerkingen: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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BIJLAGE 7: Informatienota projectaanvraag “beweegvriendelijke en open schoolspeelplaatsen” 

 

Project "beweegvriendelijke en open schoolspeelplaatsen" 
Heilig-Hartinstituut Heverlee 

Informatienota  
De secundaire school van het Heilig-Hartinstituut te Heverlee zal een subsidieaanvraag indienen voor 
een project omtrent bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Met deze subsidie willen 
we niet alleen het bestaande sportaanbod op onze school uitbreiden, maar eveneens onze speelplaats 
openstellen voor (lokale) sport- en jeugdverenigingen.  

Onze school beschikt reeds over een uitgebreid aanbod aan sportvoorzieningen. Deze zijn echter 
voornamelijk gericht op balsporten. We hebben meerdere voetbalvelden, basketbalvelden en 
volleybalvelden, maar ruimte voor individuelere vormen van beweging is er nog niet. We zien de 
projectoproep daarom als de ideale kans om onze speelplaats nog beweegvriendelijker te maken en 
om sport extra te stimuleren bij onze leerlingen en bij de interne en externe gebruikers van de 
speelplaats. 

Met de subsidie zouden we een street workouttoestel willen plaatsen aan de zijde van de Hertogstraat. 
We denken bijvoorbeeld aan een beweegbank of een ander type van fitnesstoestel. De keuze van het 
apparaat zal in onderling overleg gebeuren. De gebruikers van de speelplaats zullen via een poll kunnen 
stemmen voor het toestel van hun voorkeur.  

Deze subsidieaanvraag kadert binnen een groter project dat momenteel op school aan de gang is. Het 
project Playground Circles is een erfgoedproject waarbij er door middel van een participatief traject 
aan visieontwikkeling gedaan wordt. Gedurende het schooljaar 2018-2019 werken alle gebruikers van 
onze speelplaats samen om een gemeenschappelijke, gedragen visie te creëren over de heraanleg van 
de speelplaats. Niet alleen leerkrachten en leerlingen horen bij deze gebruikers. Ook onder meer de 
ouders, de technische dienst, het inrichtend comité, de zusters-annuntiaten en erfgoedkundigen 
worden als stakeholder bij het project betrokken. Er moet namelijk dringend actie ondernomen 
worden. De dubbele cirkel lindebomen op de speelplaats is beschermd erfgoed. Door 
afwateringsproblemen zijn deze bomen echter in slechte staat, waardoor de kans op verzakking groot 
is. Op 15 november 2018 vond reeds een eerste netwerkevent plaats waarbij alle betrokkenen met 
elkaar in discussie gegaan zijn, nadat ze verschillende workshops van experten volgden. Ze tekenden 
verschillende actielijnen uit die een basis vormen voor het verdere project. Één van de conclusies van 
dit eerste netwerkevent was dat er op de speelplaats meer ruimte moet zijn voor individuelere vormen 
van beweging. Deze subsidieaanvraag is dus gemotiveerd vanuit deze vaststelling.  

Met dit project willen we onze speelplaats bovendien ook meer openstellen. Het publieke gebruik van 
de speelplaats bestaat erin dat we een gedeeld gebruik beogen van alle partners die van de speelplaats 
gebruik maken in hun hoedanigheid van bewoner, leerling, personeelslid, organisator van activiteiten 
of deelnemer van georganiseerde activiteiten.  

 

 

Walter D’Hoore 

Algemeen directeur 
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