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Samenvatting
Voorliggende Startnotitie betreft het slotdocument van de fase Projectdefinitie project Nieuwbouw IKC
Het Simmelink. In de Startnotitie worden, voorafgegaan door de projectaanleiding, aan de hand van de
GOTIK-beheersaspecten de uitgangspunten en (rand)voorwaarden van het beoogde project
gedefinieerd, worden kansen en bedreigingen gesignaleerd en worden, waar nodig,
beheersmaatregelen vastgesteld en taakstellend aan (nog te contracteren) partijen toegewezen.
Kortom, de Startnotitie betreft:
• het formele eindpunt van de desbetreffende fase: het faseresultaat, en
•

één van de beslisdocumenten: go/no go-besluit opstart project/volgende fase, en

•

het startdocument van de volgende fase, en

•

het toetsingskader van de volgende fase.

Projectaanleiding
Aan de Ketterinksteeg in de wijk Het Simmelink is een onderwijslocatie gelegen, bestaande uit drie
schoolgebouwen voor primair onderwijs en één gymzaal, gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen
gerenoveerd. Momenteel staat er één schoolgebouw geheel leeg en één schoolgebouw grotendeels
leeg. Nu is het de ambitie om op de huidige locatie het IKC Het Simmelink op te richten, waarin naast
de basisschool Het Simmelink ook kinderopvang een plek krijgt.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een Renovatiescan uit te voeren teneinde te
beoordelen of de huidige gebouwen technisch, ruimtelijk en functioneel aanpasbaar zijn naar de eisen
van deze tijd. Er is geconcludeerd dat de benodigde aanpassingen, gezien de investering, niet
verantwoord zijn. Op basis daarvan is gekozen voor een nieuw te realiseren gebouw.
In de nieuwbouw zal basisschool Het Simmelink als hoofdgebruiker haar intrek nemen samen met
beoogd en preferent partner Stichting Kinderopvang Humanitas. De beoogde locatie voor de
vervangende nieuwbouw is de Ketterinksteeg 2b. De omvang van de nieuwbouw bedraagt ca. 1.372 m2
voor het IKC en ca. 530m2 voor de gymzaal.
Investeringskosten
Ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw zijn de investeringskosten in beeld gebracht,
onderverdeeld naar het IKC (onderwijsvoorziening en kinderopvang) en de gymzaal. Voor het bepalen
van deze kosten is het uitgangspunt dat de grond bouwrijp wordt geleverd en dat het gebouw voldoet
aan de technische kwaliteit: bouwbesluit nieuwbouw, Frisse Scholen Klasse B (gemiddeld) en dat
gemeente Berkelland de ambitie heeft uitgesproken om het een energieneutraal gebouw (ENG) te laten
worden. De totale te verwachtten investeringskosten bedragen ca. € 5.170.000,- inclusief BTW (ca. €
3.900.000,- voor het IKC en € 1.270.000,- voor de gymzaal).
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Organisatie
In overleg tussen de gemeente Berkelland en Delta Scholengroep is afgesproken dat er een stichting,
Stichting IKC Het Simmelink, wordt opgericht. Deze startnotitie gaat niet op de wijze waarop de stichting
wordt ingericht. Wat in deze wel benoemd wordt is dat het bouwheerschap voor de gehele nieuwbouw
in handen komt van de stichting, waarin zowel gemeente als Delta Scholengroep vertegenwoordigd zijn
gezien ieders belangen. De voorgenomen bouworganisatievorm betreft het bouwteam
organisatiemodel. Deze vorm wordt op dit moment, met de marktsituatie in ogenschouw, als meest
adequaat gezien. Zowel voor het selecteren van de architect, E&W-adviseur en constructeur als voor
de uitvoerende partners, zal aangesloten worden bij de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) en het
gemeentelijk inkoopbeleid.
Planning
De huidige planning gaat uit van ingebruikname van de nieuwbouw in eind 2021. In de overall-planning
is ervan uitgegaan dat er geen planologische procedures hoeven te worden doorlopen. Om de huidige
bebouwing ligt het bouwblok (ca. 2580m 2) waarbinnen de nieuwbouw plaats moet vinden. Naast het in
deze startnotitie beschreven werk ‘IKC Het Simmelink’ zullen er diverse infrastructurele werkzaamheden
om het pand uitgevoerd moeten worden. Gemeente Berkelland zal voorbereidende en uitvoerende
werkzaamheden aan laten sluiten op de planning van het IKC Het Simmelink.
Kwaliteit
Voor de ruimtelijke en functionele uitgangspunten wordt aangesloten bij het Ruimtelijk Functioneel
Programma van Eisen d.d. april 2018 (bijlage 1). Voor de eisen aan de technische kwaliteit wordt
onverkort aangesloten bij het wettelijk kader Bouwbesluit 2012, aangevuld met Frisse Scholen 2015
Klasse B (gemiddeld) en de eisen met betrekking tot energieneutrale gebouwen (ENG). De gemeente
Berkelland heeft de ambitie uitgesproken om bovenop de wettelijk verplichte eisen uit BENG, het
gebouw te willen laten voldoen aan eisen volgend uit ENG (Energieneutraal gebouw). In de
bepalingsmethodiek voor een ENG-gebouw wordt alle energieverbruik ten behoeve van de
gebouwgebonden installaties opgenomen en op een duurzame wijze opgewekt (energie die benodigd
is voor verwarming, koeling en ventilatie). De energie benodigd voor de gebruikers (bijvoorbeeld voor
verlichting, computers, digiborden, enz.) wordt niet in de methodiek meegenomen.
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1. Inleiding
1.1

Doel van het document

Voorliggende Startnotitie is opgesteld in aansluiting op het ruimtelijk en functioneel Programma van
Eisen en betreft het slotdocument van de Projectdefinitie van het project Nieuwbouw Integraal
Kindcentrum Het Simmelink. In de Startnotitie worden aan de hand van de GOTIK-beheersaspecten de
uitgangspunten en (rand)voorwaarden van het beoogde project gedefinieerd, worden kansen &
bedreigingen gesignaleerd en worden, waar nodig, beheersmaatregelen vastgesteld en taakstellend
aan (nog te contracteren) partijen toegewezen.
Kortom, de Startnotitie betreft:
• het formele eindpunt van de desbetreffende fase: het faseresultaat, en
•

één van de beslisdocumenten: go/no go-besluit opstart project/volgende fase en, daarmee, het
besluit tot het ter beschikking stellen van de gemeentelijke financiële bijdrage, en

•

het startdocument van de volgende fase, en

•

het toetsingskader van de volgende fase.
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2. Projectaanleiding, -achtergrond en IKC Visie
2.1

Projectaanleiding en achtergrond

In de Eibergse wijk Het Simmelink is een onderwijslocatie gelegen aan de Ketterinksteeg, die bestaat
uit drie nagenoeg identieke schoolgebouwen voor primair onderwijs en één gymzaal. De drie gebouwen
zijn gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen gerenoveerd. Basisschool De Steege en de
Julianaschool zijn gestopt op de onderwijslocatie aan de Ketterinksteeg te Eibergen. Sinds augustus
2018 zijn basisschool De Regenboog en basisschool De Schakel (beide scholen vallen onder het
bestuur van Stichting Delta) gefuseerd tot één basisschool, genaamd ‘Het Simmelink’. Als gevolg van
bovengenoemde ontwikkelingen is één schoolgebouw geheel leeg en één schoolgebouw grotendeels
leeg komen te staan. Het is de ambitie om op de huidige onderwijslocatie een IKC op te richten, waarin
naast de gefuseerde basisschool Het Simmelink, ook een kinderopvangorganisatie een plek krijgt.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een Renovatiescan uit te voeren om te
beoordelen of de huidige gebouwen technisch, ruimtelijk en functioneel aanpasbaar zijn naar de huidige
maatstaven, Frisse Scholen en het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen van IKC Het
Simmelink. De conclusie uit deze Renovatiescan is dat functionele en technische aanpassingen gezien
de investering niet verantwoord zijn, op basis waarvan de keus is gemaakt voor een nieuw te realiseren
gebouw voor IKC Het Simmelink.
In een nieuw te realiseren IKC Het Simmelink zal basisschool Het Simmelink als partner en
hoofdgebruiker haar intrek nemen, samen met beoogd en preferent partner Humanitas als kinderopvang
partij. De beoogde locatie hiervoor is de huidige onderwijslocatie aan de Ketterinksteeg. Met
vervangende nieuwbouw op de huidige onderwijslocatie, specifiek Ketteringsteeg 2b, als uitgangspunt
is deze Startnotitie opgezet.
De omvang van de nieuw te realiseren huisvesting, zowel het onderwijsdeel als het niet-onderwijsdeel,
is gebaseerd op 200 leerlingen en de ruimtebehoefte voor de kinderopvangpartner van 166m2.
De ruimtebehoefte bedraagt totaal 1.372 m2 BVO, excl. de gymzaal. Voor de te realiseren gymzaal is
een omvang, gebaseerd op de gemeentelijke behoefte, opgegeven van 530m2 BVO.

2.2

Partners IKC Het Simmelink

Zowel gemeente Berkelland als de betrokken partner en hoofdgebruiker (basisschool Het Simmelink)
van het te vormen Integraal Kindcentrum Het Simmelink hebben de ambitie uitgesproken om als IKC
Het Simmelink een bredere maatschappelijke functie te bekleden in Eibergen en voor de wijk in het
bijzonder. De te realiseren nieuwbouw van het IKC kan hiervoor het gewenste vliegwieleffect zijn. IKC
Het Simmelink biedt huisvesting aan de partners: basisschool Het Simmelink en aan een
kinderopvangorganisatie. Preferent en beoogd partner in deze is Stichting Kinderopvang Humanitas.
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2.2.1

Onderwijs

Voor de te realiseren onderwijsvoorzienig wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal leerlingen van
200. De leerlingen zijn verdeeld over twee leerteams. Leerteam 1 biedt onderwijs aan kinderen van
circa 4 tot 7 jaar en leerteam 2 biedt onderwijs aan kinderen van circa 8 tot 13 jaar. Binnen het leerteam
werken leerkrachten samen, waarbij het leerteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en de
ontwikkeling van alle kinderen in het betreffende leerteam. De kinderen worden begeleid door een team
van 13 tot 14 FTE.
2.2.2

Kinderopvang

Preferent en beoogd partner in het IKC, Stichting Kinderopvang Humanitas, zal in het nieuwe IKC drie
verschillende producten aanbieden: kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse
opvang (BSO). Het kinderdagverblijf en de peuteropvang maken gebruik van dezelfde ruimten. Er zijn
16 kindplaatsen beschikbaar en de kinderen worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De
kinderen van de peuteropvang kunnen, onder begeleiding, gebruik maken van de ruimten van leerteam
1. Circa 30 kinderen van de BSO maken, onder begeleiding van 3 medewerkers, gebruik van de ruimten
van de school. In eerste instantie maken zij gebruik van de ruimten van leerteam 1 en van de centrale
hal. In de toekomst kan dit, bij behoefte en in overleg, uitgebreid worden naar
de ruimten van leerteam 2.

2.3

Medegebruik / wijkfunctie

Naast de invulling voor het onderwijs en de kinderopvangvoorziening wenst het IKC en de gemeente
ook ruimte te bieden aan initiatieven van derden uit de buurt. Hierbij valt te denken aan een
orthopedagoog, een huiswerkcoach, een weerbaarheid- of sociaalvaardigheidstrainer, etc. Tevens
kunnen een logopedist, kinderfysiotherapeut, bibliotheek of de oudere jeugd en ouderen uit de wijk
gebruik maken van de ruimten in het IKC. Het uitgangspunt is dat er geen extra vierkante meters worden
gerealiseerd voor deze gebruikers.
Bron: IKC ’t Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

2.4

Gymzaal

Eén van de onderdelen met een duidelijk bredere functie is de te realiseren gymzaal, aanvullend op het
IKC. In de gymzaal krijgen alle kinderen van IKC Het Simmelink bewegingsonderwijs. De gymzaal dient
zodanig functioneel te zijn en ingepast te worden dat deze ook buiten schooltijden goed toegankelijk is
voor het gebruik door derden (wijkfunctie, sportverenigingen, etc.). Na een gemeentelijke
capaciteitsinventarisatie en de vraag naar sportruimten binnen de gemeentelijke grenzen kan worden
geconcludeerd, dat een gymzaal met een gymvloerafmeting van 14m (b) x 22m (l) x 5,5m (h) voldoende
is. De gymzaal en de nevenruimten zullen in totaal een omvang hebben van circa 530m2.
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2.5

IKC Visie

Het doel van IKC Het Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen
van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische
aanpak en cultuur. IKC Het Simmelink is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te
stimuleren dat het zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk
veranderende omgeving. Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel
inzetten voor het gezamenlijke doel: gepersonaliseerd leren, brede ontwikkeling, onderwijs op maat,
differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en instructie op maat.
Bron: IKC Het Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

Inspiratie
‘’It takes a whole village to raise a child’’
Hillary Clinton schreef jaren geleden een inspirerend boek over jeugdbeleid. De titel ontleende ze aan
een Afrikaans gezegde: ‘It takes a whole village to raise a child’.
Het beeld van dat dorp is voor mij een metafoor voor het jeugdbeleid. Opgroeien gaat meestal
gewoon goed met ouders die hun best doen, met daaromheen een netwerk van opa’s, oma’s,
vrienden, leerkrachten, ooms en tantes en buren. En als het dan even niet goed gaat, is er altijd wel
iemand die het overneemt. Voor de meeste kinderen werkt het zo. Maar soms zijn draagkracht en
draaglast niet in evenwicht met elkaar en is er extra hulp nodig. Soms zelfs zoveel hulp dat
specialisten erbij gehaald moeten worden of dat ouders hun kinderen aan specialisten moeten
overdragen.
Als je aan een Deense gemeenteambtenaar vragen stelt over jeugdbeleid dan krijg je een antwoord
dat begint met de gemeentelijke visie op een inclusieve samenleving, op de ondersteuning van
ouders, op goed en passend onderwijs en pas daarna gaat het over specialistische hulpverlening.
Vraag je hetzelfde aan een Nederlandse gemeenteambtenaar, dan gaat het over inkoopcontracten en
systemen. En dat is niet zo gek, misschien is het in deze fase zelfs wel onvermijdelijk. De overgang
van het stelsel is zó lang in discussie geweest, terwijl de zorgcontinuïteit ondertussen wel geregeld
moest worden. En daarbij moeten gemeenten zich tot op de dag van vandaag verdedigen en wordt er
gedreigd het stelsel opnieuw aan te pakken.
Laten we daarmee ophouden en weer de goede vragen gaan stellen. Wat betekent het om op te
groeien in Amsterdam, Súdwest-Fryslân, Peel en Maas of Vlissingen? Kunnen kinderen genoeg
spelen, is de opvang geregeld, werkt het consultatiebureau goed, voelen ouders zich gesteund, zijn er
veilige routes naar school, weten scholen ernstige problemen vroeg op te sporen en is er dan snel
hulp geregeld? Dat zijn de vragen die we moeten we stellen, met de leefwereld van kinderen als
uitgangspunt.
De Kinderombudsman heeft onlangs een belangrijk rapport geschreven over de toename van het
aantal crisisplaatsen na de decentralisatie. Daarover ga ik graag in gesprek met de
Kinderombudsman, maar ik ga haar ook vragen om gemeenten te helpen met lokaal jeugdbeleid
waarin de rechten van kinderen centraal staan. Want ook in Nederland geldt: je hebt de hele
gemeenschap nodig om álle kinderen goed te laten opgroeien.

Bron: VNG Magazine, Nummer 18, 2016
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2.6

Duurzaamheidsvisie

IKC Het Simmelink, een duurzame ontwikkeling
Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het handelen
van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van
ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven
(planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de
drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren.
Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen
van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015
gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van
deze internationale afspraken: wet- en regelgeving wordt aangepast en het wordt door middel van
subsidie en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.
Veel van bovengenoemde maatregelen zijn van invloed op de gebouwde omgeving. Dat is ook logisch,
want onze gebouwen hebben een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij zijn ze
kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van onze
gebouwen hebben impact op zowel de korte als lange termijn. Daarom kijken we bij de ontwikkeling van
IKC Het Simmelink niet alleen naar het nu, maar naar een bredere duurzame ontwikkeling. Op het
waarom, hoe en wat gaan wij hieronder nader in.
Passie voor een duurzaam gebouw en haar omgeving
Met de realisatie van het nieuwe IKC Het Simmelink willen wij een veilige, inspirerende omgeving
realiseren, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische en
didactische aanpak en cultuur. Maar dat is zeker niet onze enige doelstelling. Met het Integraal
Kindcentrum ‘Het Simmelink’ willen wij meer bereiken. Wij streven ernaar bij te dragen aan, wat we
noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen mens, milieu en financiën.
Hiermee bedoelen wij dat wij, naast de onderwijsfunctie, een positieve impact willen realiseren in de
wijk, voor de wijkbewoners en overige belanghebbenden (‘’It takes a whole village to raise a child’’) én
zonder dat wij daarbij de aarde en de grondstoffen, waarin zij voorziet, uitputten.
Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met het onderwijs,
kinderopvangvoorziening en onze eigen huishouding, en indirecte invloed die we hierop hebben door
‘’ruimte voor duurzame ontwikkeling’’ te faciliteren in een (technisch) duurzaam gebouw.
Hoe IKC Het Simmelink zich onderscheid
Hoe wij dit gaan doen wordt in eerste instantie ingegeven door de directe invloed die wij hierop hebben.
Het geven van onderwijs en het opvangen van kinderen vanuit een gedeelde pedagogische en
didactische aanpak en cultuur. Dit hebben wij gezamenlijk verwoord in het Ruimtelijk en Functioneel
Programma van Eisen uit april 2018.
In dit programma hebben wij ook een aanzet gedaan voor de bredere maatschappelijke doelstellingen.
Wij stellen het IKC open voor derden, het gebouw is er voor iedereen.
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Wij gaan ruimte creëren die door anderen ingezet kan worden ten dienste of ten gunste van de kinderen
van de school én de wijk, voor buurtbewoners en (wijk)verenigingen. Het IKC zal zich onderscheiden
door haar gastvrijheid en functie in de wijk, zodat het een positieve impact heeft op de leefbaarheid en
maatschappelijke cohesie in Eibergen en daarmee bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling.
Het gebouw zal hiervoor ten dienste staan. Niet statisch, maar zo dynamisch mogelijk opgezet. Het
dient aanpasbaar te zijn aan veranderende omstandigheden, veranderend onderwijs, veranderende
behoeften in de wijk, enzovoort. Gezondheid en welbevinden van alle gebruikers van het gebouw
vormen, naast technische aspecten zoals energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid, voor ons
eveneens duurzaamheidsspeerpunten. We gaan een gezond, comfortabel, energiezuinig en
onderhoudsvriendelijk gebouw realiseren. Hiermee borgen we ook voor een belangrijk deel de
betaalbaarheid van het gebouw in de toekomst.
Invulling van de duurzaamheidsvisie
Vanuit een gezamenlijke entiteit, waarin het schoolbestuur, de gemeente, IKC partners en overige
stakeholders, vertegenwoordigd zijn, nemen wij de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en
de exploitatie van het gebouw. Met de duurzame ontwikkeling als gezamenlijke visie geven wij invulling
aan het IKC in de wijk. Gezamenlijk maken wij het programma, bieden we aan waar behoefte aan is.
Hierbij valt, naast de basisvoorzieningen in het IKC, te denken aan:
• orthopedagoog
• huiswerkcoach
• weerbaarheids- of sociale vaardigheidstrainer
• logopedist
• kinderfysiotherapeut
• bibliotheek
• buurtvereniging ‘De Ham’
• ontmoetings-/wijkfunctie voor jong en oud ter bevordering van de vitaliteit voor ouderen en
kennisoverdracht tussen jong en oud (naar voorbeeld programma “kleuters tegen kwalen’).
Op het gebied van ‘technische’ duurzaamheid gaan wij het volgende doen. Tijdens elke fase van het
ontwerpproces gaan wij de keuze voor het materiaalgebruik afwegen. Welke impact heeft het op het
welzijn, milieu en op onze financiën in directe en indirecte zin. Wij streven hierbij naar (vanzelfsprekend)
gezonde, milieuvriendelijke en onderhoudsvriendelijke toepassing van de materialen, waarbij wij de
circulariteitsgedachte omarmd hebben. De zogenaamde visuele duurzaamheid krijgt tijdens het
ontwerpproces eveneens de aandacht.
Tevens sturen wij tijdens het ontwerpproces aan op de aanpasbaarheid van het gebouw, de
constructieve opzet maakt dat het gebouw adaptief is. Ten aanzien van de gezondheid en het comfort
gaan wij een gebouw realiseren aan de hand van het Frisse Scholen Programma. De thema’s die hierbij
aan de orde komen zijn luchtkwaliteit (gezondheid), temperatuur (comfort), licht, geluid en energie.
Laatstgenoemd aspect komt ook aan de orde bij de doelstelling een Energieneutraal Gebouw (ENG) te
maken. Hoewel de aanstaande wet- en regelgeving minimaal een Bijna Energieneutraal Gebouw
(BENG) voor zal schrijven, heeft de gemeente Berkelland de ambitie een ENG-schoolgebouw te
realiseren. Wij omarmen deze ambitie, en het schoolbestuur en de gemeenten hebben afgesproken dat
eventuele voordelen in de exploitatie ten goede komen aan de stichting/entiteit die het IKC exploiteert.
Extra middelen kunnen daarmee ingezet worden ten behoeve van de duurzame ontwikkeling in de wijk.
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Teneinde bovenstaande zo concreet mogelijk te maken hebben wij ons de navolgende doelen gesteld,
waarbij er sprake is van ‘overlapping’ van waarderingen:
•

•
•

GPR Gebouw score (gemiddeld): 8.
○ GPR Gebouw: de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn brengt de duurzaamheid van gebouwen in
kaart d.m.v. een rapportcijfer op basis van 5 thema’s: milieu, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde,
gezondheid en energie.
Frisse Scholen: gemiddeld klasse B, luchtkwaliteit A.
Energieneutraal Gebouw (ENG).
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3. Geld
3.1

Stand van zaken

Binnen dit beheeraspect omschrijven wij de uitgangspunten kaders en (rand)voorwaarden van het
beoogde project. Na vaststelling van deze Startnotitie vormen ze het toetsingskader voor elke
opvolgende fase in het project.
3.1.1

Ruimtebehoefte – omvang voorziening

In de navolgende tabellen wordt een overzicht weergegeven van de ruimtebehoefte volgens de
uitgangspunten van het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018. Het totale aantal
vierkante meters voor IKC Het Simmelink is gebaseerd op de ruimtebehoefte van basisschool Het
Simmelink en beoogd en preferent kinderopvangpartner Stichting Kinderopvang Humanitas Voor een
gespecificeerd overzicht van de ruimtebehoefte wordt verwezen naar het Ruimtelijk en Functioneel
Programma van Eisen, april 2018.

IKC Het Simmelink

Ruimtebehoefte IKC
Het Simmelink

Bruto Vloeroppervlak
(BVO)

Basisschool Het Simmelink

1206

m2

Bijzonderheden

▪ O.b.v. 200 ll (x 5,03m2 BVO) + een vaste
voet van 200m2 BVO.

Beoogd

en

preferent

166

m2

Kinderopvangpartner:

▪ KDV, PO 0– 4 jaar (16 plaatsen)
(100% mono gebruik)

▪ BSO (medegebruik)
▪ Ruimtebehoefte gebaseerd op referenties

St. Kinderopvang Humanitas

St. Kinderopvang Humanitas.

Totaal IKC Het Simmelink

1372

m2

Bron: IKC Het Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

Gymzaal

Ruimtebehoefte Gymzaal
Gymzaal Het Simmelink

Bruto Vloeroppervlak
(BVO)
530

m2

Bijzonderheden

▪ Ruimtebehoefte volgens opgave
gemeente Berkelland.

▪ Uitgangspunt RF- PVE was 455 m2
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3.1.2 Investeringskosten
In onderstaand overzicht worden de te verwachten investeringskosten weergegeven. Voor een
gedetailleerd overzicht van de investeringskosten wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 4a.
Resumé:
Investeringskosten IKC Het Simmelink (excl. gymzaal)

Raming

(in euro, incl. BTW)
Kosten
A

Grondkosten (sloopwerkzaamheden)

€

B

Bouwkosten

€ 3.020.000,-

C

Inrichtingskosten

€

10.000,-

D

Bijkomende kosten

€

870.000,-

Totaal Kosten

0,-

€ 3.9000.000,-

Toelichting (hoofdlijnen):
• De bovenstaande budgetraming is excl. kosten voor de gymzaal;
•

Uitgangspunt prijspeil november 2019, inflatie nov. 2018 - nov. 2019 volgens prognose 5%
(verdere prognoses/verwachtingen nog niet bekend);

•

Het uitgangspunt is dat de bouwlocatie bouwrijp beschikbaar wordt gesteld;

•

Aandacht voor de demarcatie tussen de bouwkosten en de inrichtingskosten. Hiervoor tijdig de
afdeling facilitair inschakelen en/of adviseurs.
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Investeringskosten gymzaal 530m2

Raming

(in euro, incl. BTW)
Kosten
A

Grondkosten (sloopwerkzaamheden)

€

0,-

B

Bouwkosten

€

980.000,-

C

Inrichtingskosten

€

0,-

D

Bijkomende kosten

€

290.000,-

Totaal Kosten

€ 1.270.000,-

Toelichting (hoofdlijnen):
• De bovenstaande budgetraming is voor de gymzaal (530m2);
•

Uitgangspunt prijspeil november 2019, inflatie nov. 2018 – nov. 2019 volgens prognose 5%
(verdere prognoses/verwachtingen nog niet bekend);

•

Het uitgangspunt is dat de bouwlocatie bouwrijp beschikbaar wordt gesteld;

•

Aandacht voor de demarcatie tussen de bouwkosten en de inrichtingskosten van de gymzaal.
Hiervoor tijdig de afdeling facilitair inschakelen en/of adviseurs.

3.1.3

Kosten voor het beheer en onderhoud - toetsing

In de opzet van de stichtingskosten is een post opgenomen voor het tijdens het ontwerp (per fase)
toetsen van de onderhoudskosten. Het (financiële) kader zal hiervoor bij afronding van de volgende fase
(SO/VO) worden vastgesteld. Hierbij nadrukkelijk de aandacht voor demarcatie, verdeelsleutel nuts/
onderhoud etc.
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4. Organisatie & Informatie (& Communicatie)
4.1

Bouwheerschap

Het bouwheerschap voor het te realiseren IKC en de gymvoorziening komt in handen van de Stichting
IKC Het Simmelink i.o., vertegenwoordigd door zowel Delta Scholengroep als de Gemeente Berkelland.

4.2

Medezeggenschapsraad en overige stakeholders

Delta scholengroep en Basisschool Het Simmelink zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting
haar medezeggenschapsraad en overige stakeholders. Indien er sprake is van een gezamenlijkheid
c.q. gezamenlijk belang in deze, dan wordt er in het kader van dit project gezamenlijk gecommuniceerd.
Hierbij moet men denken aan de communicatie richting bijvoorbeeld de omgeving, buurtbewoners en/of
wijkvereniging ‘de Ham’.

4.3
4.3.1

Projectorganisatie, Overleg- & beslisstructuur
Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit een aantal niveaus, zowel in strategisch, tactisch als operationeel
opzicht, waarop projectoverleg plaatsvindt. Het is, naast de hieronder weergegeven stuurgroep en
projectgroep, aan te bevelen om één of meerdere specifieke werkgroepen te organiseren (operationeel)
met het doel informatie bottom-up te verkrijgen en daarmee draagvlak voor de ontwikkeling te creëren.
Vooralsnog is er geen specifieke werkgroep in deze Startnotitie beschreven.

Overlegniveau:
Frequentie:

Stuurgroep - strategisch kader
6 wekelijks

Leden van de stuurgroep
De heer P.A Dooijeweerd
Mevrouw L. Klein Holkenborg –
Gebbinck
Mevrouw J. Groosman
De heer R. Nijboer
De heer J. Huiskes en/of
collega-projectleider
(technisch)

Namens
Delta Scholengroep (SIM)
Basisschool Het Simmelink
(SIM)
Delta Scholengroep (SIM)
Gemeente Berkelland
SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V.

Functie
Bestuurder
Directeur
Huisvesting & facilitair
Projectleider
Projectmanagement
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Overlegniveau:
Frequentie:
Leden van de projectgroep
Mevrouw L. Klein Holkenborg –
Gebbinck
Mevrouw J. Groosman
Mevrouw S. Tankink
Partner Kinderopvang
De heer J. Huiskes en/of
collega-projectleider
[Architect, adviseurs]

Projectgroep – tactisch
/operationeel kader
4 wekelijks
Namens
IKC Het Simmelink

Functie
Directeur

Delta Scholengroep (IKC SIM)
Gemeente Berkelland
p.m.
SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V.
p.m.

Huisvesting & facilitair
Economische zaken

p.m.
Projectmanagement
p.m.
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4.3.2 Overleg- & beslisstructuur
Overleg en besluitvorming vindt plaats op een drietal niveaus, te weten:
1.

Strategisch niveau - stuurgroep
• Primair proces specifieke zaken (geld, organisatie, tijd en informatie)
• De ‘rode draad’/het ’overall-niveau’ wordt bewaakt (hoofdlijnen)
• Nemen van ondernemings-/beleidsbeslissingen
• Besluitvorming
• Voortgangsbewaking
• Financiële bewaking
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

2.

Tactisch/operationeel niveau - projectteam ontwerp/projectteam uitvoering
• Proces specifieke (geld, organisatie, tijd en informatie) en object specifieke zaken
(functioneel, technisch, beeldvorming en financieel)
• Publiekrechtelijke procedures (vergunningen e.d.)
• Informeren en voorbereiden besluitvorming stuurgroep
• Voortgangsbewaking
• Financiële bewaking
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

3.

Operationeel niveau - specifieke werkgroep
• Primair object specifieke zaken (functioneel, technisch, beeldvorming)
• Informeren en voorbereiden besluitvorming projectgroep
• Voortgangsbewaking met betrekking tot operationele, dagelijkse zaken (detailniveau)
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

Deze opdeling is overzichtelijk, praktisch hanteerbaar en werkt bevorderend voor het creëren van
draagvlak binnen de organisatie(s). Daarnaast worden door de samenstelling van de overleggroepen
en een heldere eenduidige toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in formele zin
op de juiste wijze besluiten genomen.
Expliciet wordt opgemerkt dat de opgezette overleg-/beslisstructuur een eerste opzet is en dat deze met
de bijbehorende samenstelling in de tijd evolueert. Voor de Realisatiefase zullen bijvoorbeeld tevens de
overlegstructuren bouwvergadering (uitvoeringsteam), werkvergadering, coördinatieoverleg e.d.
worden opgestart, waarop, gegeven de huidige planstatus, in dit kaderdocument niet nader wordt
ingegaan. Daarnaast is het denkbaar dat er voor specifieke onderdelen meer (ad hoc) werkgroepen
worden samengesteld.
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4.4

Bouworganisatievorm & aanbestedingsmethodieken

In deze paragraaf
wordt
de
voorgenomen
aanbestedingsmethodieken op hoofdlijnen beschreven.

bouworganisatievorm

en

worden

de

4.4.1 Bouworganisatievorm
De ontwikkeling van de nieuwbouw voor IKC Het Simmelink begeeft zich in een vroeg stadium.
Betrokken partners hebben in 2018 een gezamenlijke visie en Ruimtelijk Functioneel Programma van
Eisen ontwikkeld. Echter, veel vragen moeten nog worden beantwoord, maar zodra de uitwerking van
de plannen concreter wordt, gaat het bij de betrokken partners meer leven en is er meer zicht op
eventueel gebruik door derden. Het is daarbij van belang dat de betrokkenheid van de opdrachtgever
(en partners) in het ontwerpproces hoog is, ontwerpen is in deze een groeiproces.
Daarnaast hebben wij momenteel met een marktsituatie te maken, waarin uitvoerende partners kritisch
zijn op werken waarop men inschrijft. Er is op dit moment weinig capaciteit in de markt. Men zoekt bij
voorkeur projecten waar men een onderscheidende aanbieding kan uitbrengen. Naast dat het belangrijk
is om de uitvoeringscapaciteit te borgen, is het vroegtijdig betrekken van uitvoerende partners aan te
bevelen, met het oog op levertijden van bouwelementen, en daarmee de inbreng van
uitvoeringsexpertise.
Wanneer wij bovenstaande in ogenschouw nemen, dan is het aan te bevelen om enerzijds het
ontwerp- en realisatieproces zoveel mogelijk te scheiden, en anderzijds uitvoeringspartners zo vroeg
mogelijk bij het proces te betrekken. In deze zien wij de bouwteam bouworganisatievorm op dit
moment als de meest geschikte bouworganisatievorm voor dit project.
Binnen de stuurgroep is derhalve afgesproken uit te gaan van een bouwteam bouworganisatievorm die
in de huidige marktsituatie het meest gewenst is, waarbinnen nadrukkelijk aandacht gevestigd dient te
zijn op de wijze waarop de beheeraspecten geld en kwaliteit geborgd worden. Hieronder wordt de opzet
voor het bouwteammodel op hoofdlijnen toegelicht.
Bouworganisatiemodel (hoofdlijnen)
Beoogd bouworganisatiemodel (hoofdlijnen):
1. Fase Ontwerpteam
Ontwerpteam (exclusief bouwteampartners)
Projectdefinitie -> Fase Structuurontwerp (SO) ->
Fase Voorlopig Ontwerp (VO) -> Fase Definitief
Ontwerp (DO) (concept):
2. Fase Bouwteam
• Fase DO (afronding/definitief) ->
Mits bestuurlijk ‘go-besluit’:
• Fase Technisch Ontwerp (TO)/Bestek):

Bouwteam (inclusief bouwteampartners)

3. Fase Uitvoering (mits bestuurlijk ‘go-besluit’):

Beoogd:
Bouwteampartners: uitvoeren bouwkundig
werk en technisch installatiewerk
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Ad 1 Fase Ontwerpteam
Op basis van de Projectdefinitie wordt er door het ontwerpteam een SO, VO en een concept-DO
uitgewerkt. Tot en met het concept DO zijn alleen de opdrachtgever, het ontwerpteam, de
bouwprocesmanager, kostenmanager en betrokken partners in het IKC bij het ontwerp betrokken. Het
DO wordt mede onderbouwd door een technische omschrijving of een bestek. Op deze wijze wordt de
gewenste kwaliteit gewaarborgd. De kostenmanager bewaakt en adviseert tijdens het ontwerpproces
de bouwkosten versus het budget.
Ad 2 Fase Bouwteam
Vanwege de aard, complexiteit en raakvlakken van de werkzaamheden, het taakstellende budget en
tijdpad, de wens de markt uit te dagen om te komen met innovatieve oplossingen, de wens om maximale
afstemming tussen het ontwerp en de uitvoering (bouwkundig, constructief, elektrotechnisch,
werktuigbouwkundig, civieltechnisch/infrastructureel e.d.) te realiseren, wordt het concept DO in
bouwteamverband nader uitgewerkt en waar mogelijk/noodzakelijk geoptimaliseerd.
De middels de aanbestedingsprocedure te contracteren partijen (bouwteampartner(s)) nemen zitting in
het bouwteam en zij hebben als primaire taken:
• het inbrengen van bouwkundige, constructieve en installatietechnische (elektrotechnische en
werktuigbouwkundige) ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsexpertise ter optimalisering van de
prijs/kwaliteitverhouding van het DO ontwerp;
• het bouwkundig, constructief en installatietechnisch (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig)
afprijzen van het DO en – mits bestuurlijk ‘go-besluit’ – het TO/Bestek met als doel overeenstemming
met opdrachtgever te krijgen inzake de (beoogde) aannemingsovereenkomst aangaande de
feitelijke realisatie van het werk (Fase Uitvoering).
• Formalisering opdrachtverstrekking: Bouwteamovereenkomst (met afstandsverklaring).
Kanttekening:
• De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in
het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en
ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt.
• Gegeven voornoemde primaire taken van Bouwteampartner in het bouwteam zal de
ontwerpverantwoordelijkheid in beginsel (blijven) liggen bij de ontwerpende partijen.
• Op deze wijze behoudt Opdrachtgever de grip op het beheeraspect Kwaliteit.
‘Go/no go-besluit’:
• Op basis van het goedgekeurde DO neemt het bevoegd gezag van Opdrachtgever een formeel
bestuurlijk ‘go/no go-besluit’. In geval van een bestuurlijk ‘go-besluit’ zal de omgevingsvergunning
activiteit bouwen (‘bouwvergunning’) worden aangevraagd en zal het bouwteam de werkzaamheden
vervolgen met de Fase TO/Bestek.
A3 Fase Uitvoering
Indien en voor zover Opdrachtgever en Bouwteampartner overeenstemming hebben bereikt over de
aannemingssom van de feitelijke realisatie het Werk (inclusief alle overige condities), én nadat
Opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), zal Bouwteampartner
binnen de overeengekomen kaders voorzien in de feitelijke realisatie van het Werk.

Startnotitie
21 - 38
F0-22-4/2

4.4.2 Aanbestedingsmethodieken
Hieronder wordt een overzicht
aanbestedingsmethodieken.

gegeven

van

het

juridisch

kader

en

de

verschillende

Juridisch aanbestedingskader
Opdrachtgever is aanbestedingsrechtelijk een aanbestedingsplichtige dienst, en is derhalve bij het
inkopen (selecteren en contracteren) van opdrachten voor werken, diensten en leveringen gehouden
aan een strikt wettelijk aanbestedingskader.
Relevante wet- & regelgeving, hoofdlijnen1:
a. Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012);
b. Gids Proportionaliteit (GP);
c. ‘Werken’: Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016);
d. Jurisprudentie op het gebied van aanbestedingsgeschillen;
e. ‘Diensten’: Richtsnoeren Levering en Diensten (2013).
f. Gemeentelijk inkoopbeleid ( zie navolgende internet link:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Berkelland/CVDR478139.ht
ml)
Nationaal (en Europees)
a. Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012)
De Aanbestedingswet 2012 (laatste gewijzigd 01 juli 2016) geldt voor alle aanbestedingsplichtige
diensten in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen
voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de
Europese drempelbedragen als daaronder.
Aanbestedingsprocedures
De Aw 2012 kent diverse aanbestedingsprocedures, waarvan de belangrijkste zijn:
− Europese aanbestedingsprocedure, openbaar of niet-openbaar.
Het verschil tussen de openbare en de niet-openbare aanbestedingsprocedure is dat de
openbare aanbestedingsprocedure uit één fase bestaat en de niet-openbare
aanbestedingsprocedure uit twee fasen.
Bij een openbare aanbestedingsprocedure kan eenieder een inschrijving indienen en aan de
hand van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en (sub)gunningcriteria wordt de ‘winnaar’
van de aanbestedingsprocedure bepaald.
Bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt gestart met de aanmeldingsfase,
waarvoor eenieder zich kan aanmelden en waarin op basis van uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen (en eventueel na loting dan wel toepassing van selectiecriteria) ten minste
vijf partijen worden geselecteerd en worden uitgenodigd om mee te doen aan de tweede fase,
zijnde de inschrijvingsfase (het betreft een beoordeling op bedrijfsniveau: is het bedrijf geschikt
voor de uitvoering het werk/de opdracht?). In de inschrijvingsfase wordt op basis van de
(sub)gunningcriteria de ‘winnaar’ van de aanbestedingsprocedure bepaald (het betreft een
beoordeling op projectniveau: welke geschikte partij heeft de beste aanbieding voor de
uitvoering van het werk/de opdracht?).
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−

−

−

Met inachtneming van de Gids Proportionaliteit (zie navolgend onder ‘b’) staat het de
aanbestedende dienst in beginsel vrij te kiezen tussen de openbare en de niet-openbare
aanbestedingsprocedure.
Opgemerkt wordt dat in geval van een omvangrijke, complexe opdracht in de regel een nietopenbare aanbestedingsprocedure wordt gevolgd (openbare aanbestedingsprocedure
disproportioneel).
Bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure kan de aanmeldingsfase reeds in een
vroegtijdig stadium worden opgestart (men kan volstaan met het introduceren van het werk/de
opdracht op hoofdlijnen, inclusief de vermelding van eventuele ‘bijzonderheden’); pas bij de
start van de inschrijvingsfase dient de uitvraag/vraagspecificatie beschikbaar te zijn.
Nationale aanbestedingsprocedure, openbaar of niet-openbaar.
Openbare versus niet-openbare aanbestedingsprocedure: zie voorgaand onder ‘Europese
aanbestedingsprocedure’, met dien verstande dat er ten minste drie partijen worden
geselecteerd en worden uitgenodigd om mee te doen aan de tweede fase.
Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.
Betreft een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste drie en in de regel
maximaal vijf ondernemers tot inschrijving wordt uitgenodigd.
Niet als zodanig in de Aw 2012 opgenomen, maar in bepaalde gevallen kan de aanbestedende
dienst ook kiezen voor een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.
Betreft een 1-op-1 gunning.

De te volgen procedure volgt uit de geraamde opdrachtwaarde (zie navolgend onder ‘b’).
Werken, diensten en leveringen
Daarnaast dient er onderscheid te worden gemaakt tussen een opdracht voor werken, voor diensten
en voor leveringen:
− ‘Werken’ betreffen in de regel opdrachten aan bouwkundig aannemers, installateurs (niet zijnde
onderhoudsopdrachten) e.d.;
− ‘Diensten’ betreffen in de regel opdrachten aan architecten/bouwkundig ontwerpers,
constructeurs, adviseurs E- en W-installaties, adviseurs bouwfysica en akoestiek, adviseurs
ecologie, adviseurs bouwmanagement, installateurs (zijnde onderhoudsopdrachten
gebouwgebonden installaties), schoonmaakbedrijven e.d.;
− ‘Leveringen’ betreffen in de regel opdrachten aan gebouwinrichters (losse inventaris, meubilair
etc.).
Bij een ‘gemengde opdracht’, zijnde een opdracht met zowel elementen van werken, diensten en/of
leveringen, moet worden gekeken naar wat het hoofdvoorwerp van de opdracht is. Indien de
diensten en leveringen werken slechts een bijkomstig karakter hebben ten opzichte van de werken,
is sprake van een opdracht voor werken. Opgemerkt wordt dat een ‘engineer & build-opdracht’ zich
in de regel als een werk kwalificeert.
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b. Gids Proportionaliteit (GP)
Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten moeten aanbestedende diensten, naast het nondiscriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, het beginsel van
proportionaliteit in acht nemen.
De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van
aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende
dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding
dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.
De Gids Proportionaliteit is in zijn geheel het richtsnoer dat is aangewezen in het
Aanbestedingsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voortvloeiende uit de Aw 2012) en
handvatten geeft voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel voor het gehele
inkoopproces, van voorfase (precontractueel) tot aan contractvoorwaarden (contractueel). In de
Gids Proportionaliteit zijn daarnaast voorschriften opgenomen. Op grond van de Aw 2012 geldt voor
deze voorschriften dat deze door de aanbestedende dienst dienen te worden nageleefd dan wel dat
afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken
(‘comply or explain’).
Keuze aanbestedingsprocedure
Boven de Europese drempelwaarden is een aantal procedures mogelijk, waarvan de openbare en
niet-openbare aanbestedingsprocedure de bekendste en meest gebruikte zijn. Onder de grenzen
voor Europees aanbesteden bestaan in principe geen wettelijk voorgeschreven procedures. Zowel
boven als onder de drempel is het van belang dat een procedure wordt gekozen, die aansluit bij het
onderwerp van de betreffende aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin
potentiële inschrijvers opereren.
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Naast het borgen van afdoende marktwerking/mededinging is het eveneens goed om bij de keuze
voor een aanbestedingsprocedure de lasten (administratief, aanbestedingskosten etc.) die deze
keuze met zich brengt voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers in ogenschouw te
nemen.
De Gids Proportionaliteit geeft middels figuren (enerzijds voor opdrachten voor werken en
anderzijds voor opdrachten voor leveringen en diensten) een handvat waarmee aan de hand van
de geraamde opdrachtwaarde (exclusief btw) de in beginsel te volgen aanbestedingsprocedure kan
worden bepaald.
Legenda:
− ‘Groen’: meest geëigende toe te passen aanbestedingsprocedure;
− ‘Rood’: aanbestedingsprocedure in beginsel niet toegestaan (motivering);
− ‘Oranje’: niet de meest geëigende toe te passen aanbestedingsprocedure (motivering).
− In casu relevante Europese drempels (exclusief btw, periode 2018-2019):
o Werken: € 5.548.000,-;
o Leveringen en diensten (decentrale overheid): € 221.000,-.
− Correctie figuren: zoals reeds aangegeven (zie voorgaand onder ‘a’) kan zowel bij de nationale
als de Europese aanbestedingsprocedure worden gekozen voor een openbare dan wel een
niet-openbare aanbestedingsprocedure.
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c.

‘Werken’: Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)
Met het Aanbestedingsbesluit is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 als verplicht richtsnoer
voor het aanbesteden van opdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarde
aangewezen.
Hoewel niet verplicht, verdient het aanbeveling, vanwege het praktische nut (de procedures zijn
volledig, gedetailleerd uitgeschreven) en bekendheid in de markt, het ARW 2016 ook toe te passen
bij Europese aanbestedingen van opdrachten voor werken. Het ARW 2016 voorziet expliciet hierin.
Aanbestedende diensten zijn eveneens vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten voor
diensten en leveringen.

d. Jurisprudentie op het gebied van aanbestedingsgeschillen 2.
e. ‘Diensten’: Richtsnoeren Levering en Diensten (2013)
Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de
Aanbestedingswet 2012 (tot 01 juli 2016). Hoewel de toepassing hiervan niet wettelijk is
voorgeschreven, kunnen de Richtsnoeren als spoorboekje worden gebruikt tijdens het
inkoopproces voor opdrachten voor leveringen en diensten.
Kanttekening: vanwege de herziene Aw 2012 per 01 juli 2016 worden de Richtsnoeren op dit
moment herzien.
f.

2

Gemeentelijk inkoopbeleid ( zie navolgende internet link:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Berkelland/CVDR478139.ht
ml)

O.a.: https://uitspraken.rechtspraak.nl/
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Selectie adviseurs
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de selectie van adviseurs plaats gaat
vinden. Dit is gebaseerd op het juridisch kader en de ingeschatte kosten voor de verschillende
adviesdiensten (zie hiervoor bijlage 4), waarbij uitgegaan wordt van één project (IKC en gymzaal).

Adviseur

○ Architect

○ Installatieadviseur

○ Constructeur
○ Overig

Procedure

Selectie en gunningcriteria

Meervoudig-onderhands

Aanbieding beste ‘PKV’

Meervoudig-onderhands

•

Prijsaanbieding

•

Planvisie

•

Presentatie

Aanbieding beste ‘PKV’
•

Prijsaanbieding

•
•

Visie op BENG, FB
Presentatie

Meervoudig onderhands

Prijsaanbieding

Meervoudig onderhands en/of 1 op 1

Prijsaanbieding

Selectie uitvoerende partij(en)
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de selectie van uitvoerende partners plaats
gaat vinden (Werken). Dit is gebaseerd op het juridisch kader en de ingeschatte bouwkosten (zie
hiervoor bijlage 4 en 4a), waarbij uitgegaan wordt van één project (IKC en gymzaal). De totale
ingeschatte bouwkosten bedragen circa € 5,2 – 5,4 miljoen inclusief btw.

Uitvoerende partij

○ Bouwkundig aannemer
(perceel 1)

Procedure

Selectie en gunningcriteria

Nationaal niet-openbaar

Selectiefase:
•

Uitsluitingsgronden

•

Geschiktheidseisen

•

Selectiecriteria referenties

Gunningfase
•

(Fictieve) prijsaanbieding

•

Plan van Aanpak

•

Presentatie

•

Beste ‘PKV’
(waardering n.t.b.)

○ Installateur E&W
(perceel 2)

Nationaal niet-openbaar

Selectiefase:
•

Uitsluitingsgronden

•

Geschiktheidseisen

•

Selectiecriteria referenties

Gunningfase
•

(Fictieve) prijsaanbieding

•

Plan van Aanpak

•
•

Presentatie
Beste ‘PKV’
(waardering n.t.b.)
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4.5

Betrokken partijen

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de betrokken partijen bij de ontwikkeling van het
Integraal Kindcentrum Het Simmelink.
Partij

Organisatie

Contactpersoon

Bevoegd persoon

Opdrachtgever
Opdrachtgever

Gemeente Berkelland

Dhr. R. Nijboer

Dhr. R. Nijboer

Gebruiker

Delta scholengroep

Dhr. P.A. Dooijeweerd Dhr. P.A. Dooijeweerd

Participanten IKC Het Simmelink
Onderwijsinstelling PO
Basisschool Het Simmelink

Mevr.

Kinderopvang – BSO

P.m.

Dhr. / Mevr.

Dhr. / Mevr.

Overheid
Gemeente Berkelland

Afd. Economische zaken

Mevr. S. Tankink

Mevr. S. Tankink

Adviseurs
Bouwprojectmanagement

SBM
Bouwvastgoedmanagement

Overige adviseurs

P.m., nader te selecteren

Uitvoerende partijen
Uitvoerende partners

P.m., nader te selecteren

L.
Holkenborg

klein Mevr.
L.
Holkenborg

klein

en Dhr. J. Huiskes en/of Dhr. J. Huiskes en/of
collega-projectleider
collega-projectleider
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5. Tijd
5.1

Stand van zaken

Voor een gedetailleerde overall-planning wordt verwezen naar Bijlage 6.

6. Kwaliteit
6.1

Uitgangspunten

Hieronder worden de functionele en technische uitgangspunten omschreven voor het te realiseren
Integraal Kindcentrum Het Simmelink te Eibergen.
6.1.1

Functionele kwaliteit: Visiedocument IKC Het Simmelink

Voor de ruimtelijke en functionele uitgangspunten wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit paragraaf
3.2.1., aangevuld met het de uitgangspunten uit het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen d.d.
april 2018, auteur M3V. Dit document is als bijlage 1 toegevoegd aan deze Startnotitie.
6.1.2

Kwaliteitskader, technisch

Voor de eisen aan de technische kwaliteit wordt onverkort aangesloten bij het wettelijke kader
Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw, onderwijs- en sportfunctie, hierna aan te duiden als BB) aangevuld met
Frisse Scholen 2015 Klasse B (Bijlage 8) en de eisen met betrekking tot energieneutrale gebouwen
(ENG). Hieronder worden de uitgangspunten beknopt omschreven
Bijna Energieneutraal gebouw (Beng) – wettelijke eisen
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de
omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale
Gebouwen (BENG).
BENG is gebaseerd op het principe ‘trias energetica’. Dit principe bestaat uit 3 stappen; hieronder lichten
we ze kort toe:
1. Beperk de energievraag. De energievraag wordt beperkt door hoogwaardig te isoleren en door in
hoge mate luchtdicht te bouwen. Hierdoor is het warmteverlies minimaal. Ook zonwering en
overstekken kunnen bijdragen aan het beperken van de energievraag.
2. Gebruik duurzame energie. Inzet van duurzame technieken als warmtepompen,
warmteterugwinning en zonnepanelen.
3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk in. De gebruikte fossiele brandstoffen
worden ingezet met de nieuwste technologie om zodoende efficiënt te worden gebruikt.
Op dit moment moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de wettelijke EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) eis.
Bij de huidige EPC kan een gebouw met een hoge warmtevraag en veel PV-panelen toch voldoen. Bij
BENG kan dit niet meer, omdat er ook eisen worden gesteld aan de maximale energiebehoefte voor
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verwarming en koeling en aan het maximaal primair fossiel energiegebruik. In 2020 moeten alle nieuwe
gebouwen voldoen aan de BENG-eisen, op 1 januari 2019 geldt dit al voor overheidsgebouwen.
Om aan BENG te kunnen voldoen worden er aan onderstaande aspecten eisen gesteld (parallel aan
de trias energetica).

1. Maximale energiebehoefte voor verwarmen en koelen
2. Minimaal aandeel hernieuwbare energie
3. Maximaal primair fossiel energiegebruik
Energie Neutraal Gebouw (ENG)
Gemeente Berkelland heeft de ambitie uitgesproken om bovenop de wettelijk verplichte eisen uit BENG,
het gebouw te willen laten voldoen aan eisen volgend uit ENG (Energie Neutraal Gebouw). Over het
eventuele voordeel of nadeel in exploitatiekosten van ENG ten opzichte van BENG zullen tussen
gemeente Berkelland en basisschool Het Simmelink nadere afspraken worden gemaakt. In de
bepalingsmethodiek voor een ENG-gebouw wordt alle energieverbruik ten behoeve van de
gebouwgebonden installaties opgenomen en op een duurzame wijze opgewekt (energie die benodigd
is voor verwarming, koeling en ventilatie). De energie benodigd voor de gebruikers (bijvoorbeeld voor
verlichting, computers, digiborden, enz.) wordt niet in de methodiek meegenomen.
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7. Risicomanagement
Op basis van de bevindingen uit de risicoanalyse (bijlage 6) per beheeraspect dient er zo nodig te
worden bijgestuurd, dan wel te worden geanticipeerd. Dit geschiedt middels het vaststellen en toedelen
van beheersmaatregelen (taakstellende specifieke3 actiepunten (‘SMART-geformuleerd’): waarom, wie,
wat, wanneer, waarmee, welke wijze etc.).
Beheersmaatregel (o.b.v. GOTIK-beheersaspecten)
Geld
1. Per fase stichtingskostenoverzicht actualiseren. Dit i.v.m.
sterke prijsstijgingen i.v.m. ondercapaciteit in de markt.
Organisatie & Informatie (& Communicatie)
1. Bereikbaarheid/verkeersveiligheid tijdens de bouw door

Risico
Eigenaar

Actiehouder

Opdrachtgever SBM

Opdrachtgever SBM

gescheiden verkeerstromen leerlingen-medewerkers/bouw.
Tijdig informeren/communiceren richting bewoners/
belanghebbenden/stakeholders.
Tijd
1. Tijdig betrekken van zowel adviseurs als uitvoerende partijen
met oog op capaciteit in de markt en levertijden.
Werken met vooropdrachten/directieleveringen.
2. Bestemmingsplan: uitgangspunt realisatie nieuwbouw geheel

Opdrachtgever SBM

Opdrachtgever SBM

binnen de bestemmingsfunctie ‘maatschappelijk’.
Tijdige afstemming met de gemeente.
3. Besluitvormingsmomenten opnemen in de planning/kritieke pad.
Partijen tijdig informeren (o.a. middels fasedocumenten en overleg/ Opdrachtgever SBM
beslisstructuur)
Kwaliteit
1. Geen bijzonderheden.

3

De reguliere actiepunten/werkzaamheden uit de volgende fase blijven onbeschouwd.
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Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 4a
Bijlage 5
Bijlage 6

: Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018
: Renovatiescan
: Programma van Eisen Frisse Scholen 2015
: IKC Het Simmelink Investeringskostenoverzicht
: Gymzaal Investeringskostenoverzicht
: IKC Het Simmelink overall-planning
: IKC Het Simmelink risicoanalyse

Startnotitie
32 - 38
F0-22-4/2

Bijlage 1. Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018
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IKC ’T SIMMELINK - RUIMTELIJK FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
april 2018

INHOUD
1. Inleiding
1.1 Situatieschets
1.2 Werkwijze
2. IKC Eibergen
2.1 Partners en organisatie
2.2 IKC Visie
3. Huisvesting
3.1 Ruimtebudget
3.2 Flexibiliteit
3.3 Ruimtebudget versus financieel budget
3.4 Huisvestingsvisie
3.5 Huisvestingsconcept
3.6 Ruimtestaat

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Referentiebeeld; open keuken aan aula

Ruimtestaat
Van visie tot IKC gebouw in
Eibergen 2017
Concept Vlekkenplan IKC
Simmelink Humanitas 18
september 2017

Referentiebeeld: groepsruimte leerteam 1

1 INLEIDING
Voor u ligt het ruimtelijk functioneel programma van eisen voor het nieuw te vormen IKC ‘t Simmelink te Eibergen. Dit document is een oplegger bij de reeds eerder opgestelde programma’s van
eisen:
•
Van visie tot IKC gebouw in Eibergen 2017 (zie bijlage 2)
•
Concept Vlekkenplan IKC Simmelink Humanitas 18 september 2017 (zie bijlage 3)
De visie van de beide organisaties en het onderwijs/pedagogisch concept zijn uitgewerkt in bovengenoemde documenten. Het doel van voorliggend document is om de eerder opgestelde
programma’s van eisen samen te brengen in één relatieschema met een omschrijving van de
ruimten en een ruimtestaat. De volgende onderdelen worden in dit document behandeld:
•
Partners en beoogde gebruikers van het IKC
•
Huisvestingsvisie, inclusief ruimtebudget en een overall beeld van de huisvesting
•
Huisvestingsconcept met relatieschema, omschrijving van de ruimten en de ruimtestaat.
PvE 1e fase De Regenboog en IKC De Schakel

Op dit moment zijn er twee basisscholen, basisschool De Regenboog en IKC De Schakel. Beide scholen vallen onder het bestuur van Stichting Delta. Medio 2019 gaan de scholen samen met Kinderopvang Humanitas verder als IKC. De beoogde locatie is de huidige locatie van IKC de Schakel; de Kettingsteeg 2b in Eibergen. Op basis van voorliggend document wordt een scenario-onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ofwel renovatie ofwel nieuwbouw op de huidige locatie.

Dit programma van eisen is tot stand gekomen in samenwerking met een stuurgroep, bestaande uit
afgevaardigden van de gemeente en de deelnemende partners. In een tweetal bijeenkomsten is de
visie aangescherpt en zijn de basisstukken vertaald naar een integraal huisvestingsconcept met een
relatieschema en ruimtestaat.
Bij het opstellen van de eerder opgestelde programma’s van eisen zijn de teams van de scholen betrokken geweest. Voorliggend document is in een teambijeenkomst getoetst bij de teamleden van
zowel de scholen als bij de kinderopvang.

PvE 1e fase Kinderopvang Humanitas
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2. IKC ‘T SIMMELINK
IKC ’t Simmelink zal verschillende gebruikers huisvesten. In voorliggend hoofdstuk worden de gebruikers kort benoemd. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het doel en de visie van het IKC.

IKC ‘t Simmelink biedt huisvesting aan twee scholen van Stichting Delta en aan verschillende producten van kinderopvang Humanitas.
Onderwijs
De huidige scholen De Regenboog en IKC De Schakel worden samengevoegd tot één school en
gaan verder onder een nieuwe naam. De huidige scholen hebben op dit moment gezamenlijk ongeveer 200 leerlingen. In verband met de verwachtte groei wordt de nieuwe huisvesting qua ruimtebudget gebaseerd op een leerlingaantal van 225. De leerlingen zijn verdeeld over twee leerteams. Leerteam 1 biedt onderwijs aan kinderen van circa 4 tot 7 jaar en leerteam 2 biedt onderwijs
aan kinderen van circa 8 tot 13 jaar. Binnen het leerteam werken leerkrachten samen, waarbij het
leerteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen in het betreffende leerteam. De kinderen worden begeleid door een team van 13 tot 14 FTE.
Opvang
Kinderopvang Humanitas zal in het nieuwe IKC drie verschillende producten aanbieden; kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO). Het kinderdagverblijf en de
peuteropvang maken gebruik van dezelfde ruimten. Er zijn 16 kindplaatsen beschikbaar en de kinderen worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De kinderen van de peuteropvang kunnen, onder begeleiding, gebruik maken van de ruimten van leerteam 1. Circa 30 kinderen van de
BSO maken, onder begeleiding van 3 medewerkers, gebruik van de ruimten van de school. In eerste instantie maken zij gebruik van de ruimten van leerteam 1 en van de centrale hal. In de toekomst kan dit, bij behoefte, uitgebreid worden naar de ruimten van leerteam 2.
Derden
Het IKC wil ook ruimte bieden aan initiatieven uit de buurt. Hierbij valt te denken aan een orthopedagoog, een huiswerkcoach, een weerbaarheid- of sociale vaardigheidstrainer, etc. Tevens kunnen
een logopedist, kinderfysiotherapeut of de bibliotheek gebruik maken van de ruimten in het IKC.
Het uitgangspunt is dat er geen extra vierkante meters worden gerealiseerd voor deze gebruikers.
4

Het doel van ‘t Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen van
0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische
aanpak en cultuur. Het IKC is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat
het zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk veranderende
omgeving. Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten
voor het gezamenlijke doel!
Gepersonaliseerd leren, leren op maat, differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en instructie op maat zij leidend.
Visie beelden uit het document “Van visie tot IKC gebouw in Eibergen 2017”.

Bijeenkomst 1e fase.

Bijeenkomst 1e fase.

Bijeenkomst 1e fase.
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3. HUISVESTING
In dit hoofdstuk zijn de afzonderlijke programma's van eisen vertaald naar één integraal programma
van eisen. Hierbij wordt eerst stilgestaan bij het beschikbare ruimtebudget en de gewenste flexibiliteit. Vervolgens wordt de huisvestingsvisie aan de hand van een relatieschema toegelicht. Het huisvestingsconcept beschrijft per gebied de benodigde ruimten met de beoogde activiteiten.

Het totale aantal vierkante meters voor het IKC is gebaseerd op de ruimtebehoefte van Kinderopvang Humanitas en van de scholen.
De ruimtebehoefte voor onderwijs wordt normatief berekend. Het wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte; BVO. In de kolom hiernaast staat deze term uitgelegd. Het ruimtebudget voor een
onderwijsgebouw is opgebouwd uit een vaste voet voor een hoofdvestiging (200m² BVO) en een
aantal vierkante meter per leerling (5,03m² per leerling). De ruimtebehoefte onderwijs voor het IKC
is gebaseerd op 225 leerlingen. Hiermee komt het ruimtebudget voor het onderwijsgedeelte op
1.332 m² BVO.
De ruimtebehoefte voor Kinderopvang Humanitas is gebaseerd op eigen referentieprojecten van
Kinderopvang Humanitas en bedraagt 166 m².

Ruimtebudget
Het ruimtebudget wordt uitgedrukt in
BVO, wat staat voor Bruto vloer oppervlak. Het bruto vloeroppervlak is het totaal aantal vierkante meter van een gebouw, inclusief de constructie, wanden,
installatieruimten, vides en verkeersruimten. Het ruimtebudget wordt door middel
van een verhouding van 1,4 teruggerekend naar functioneel netto vloeroppervlak.
Functioneel Netto Vloeroppervlak (FNO)
FNO staat voor Functioneel Nuttig Oppervlak. Dit is het aantal vierkante meter dat
functioneel gebruikt kan worden. Het is
de daadwerkelijk beschikbare ruimte
voor de primaire processen na aftrek van
de ruimte die nodig is voor de constructie, installaties (zoals toiletten), verkeersruimte, e.d

Voor de ruimtebehoefte bewegingsonderwijs wordt gerekend met het aantal normatieve klokuren. De berekening is gebaseerd op het aantal groepen met leerlingen jonger dan 6 jaar en het
aantal groepen met leerlingen ouder dan 6 jaar. Een school kan er voor kiezen om een speellokaal
te realiseren voor bewegingsonderwijs voor leerlingen onder de zes jaar. Indien deze keuze wordt
gemaakt, worden deze leerlingen niet meegenomen in de klokuurberekening. IKC ‘t Simmelink
heeft de keuze gemaakt om alle leerlingen bewegingsonderwijs aan te bieden in een volwaardig
gymlokaal. IKC ’t Simmelink realiseert geen speellokaal. Uit de klokuurberekening volgt een bezetting van 22 klokuren. Bij een maximale bezetting van 26 uur per gymlokaal komt hiermee de behoefte op 0,85 ofwel, 1 gymlokaal.
Op de volgende pagina zijn de tabellen met de berekeningen en uitgangspunten opgenomen.
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Ruimtebehoefte berekening en uitgangspunten
IKC ‘t Simmelink

BVO
norm

Aantal
kinderen
nieuwbouw

IKC Eibergen

241

Onderwijs
kinderen 4-8
kinderen 8-12
FTE
Vaste voet onderwijs

5,03
5,03
200

9
5
4

1
1
1

3,5
-

16
16
3

Buitenschoolse opvang 4-12
FTE

-

30
3

Sport
gymlokaal
Totaal m² BVO
gehanteerde BVO/FNO verhouding onderwijs
gehanteerde BVO/FNO verhouding sport
gehanteerde groepsgrootte onderwijs
gehanteerde groepsgrootte peuter- en kinderopvang
gehanteerde groepsgrootte buitenschoolse opvang
Totaal m² FNO onderwijs en opvang
Totaal m² FNO sport
Totaal m² FNO gebouw

leeftijd
<6 jaar
6-8 jaar
> 8 jaar
Totaal aantal klokuren
Behoefte gymlokaal

2.225

225
127
98
14

Opvang
Peuter- en kinderopvang 0-4
FTE

Bewegingsonderwijs

Aantal
groepen

Ruimte
budget
(m² BVO)

1.332
639
493
200

• Vaste voet per hoofdvestiging: 200 m²
BVO
• Aantal m² BVO per leerling: 5,03 m²

Uitgangspunten verordening
bewegingsonderwijs

166

455
455
1.953

455

Uitgangspunten verordening
onderwijshuisvestging:

• Max. aantal klokuren per gymzaal: 26
• Maximaal aantal klokuren per groep
leerlingen van 6 jaar en ouder: 1,5
• Indien geen speellokaal voor kinderen
jonger dan 6 jaar: 3,75

1,4
1,2
25
16
30
1.070
379
1.449

200

leerlingen

aantal
leerlingen
76
51

aantal
groepen
3,0
2,0

klokuren indien
wel speellokaal
0,0
3,0

klokuren indien
geen speellokaal
11,4
3,0

98

5,0

7,5
10,5
0,41

7,5
22,0
0,85
7

Bij eventuele nieuwbouw van IKC ‘t Simmelink dient rekening gehouden te worden met flexibiliteit.
Een gebouw wordt gebouwd voor een lange periode van zeker 40 tot 50 jaar. In deze periode kunnen leerlingenaantallen wijzigingen en er kan sprake zijn van verdere onderwijsvernieuwing. Het
gebouw dient hierop in te in te kunnen spelen door de nodige flexibiliteit in constructief, architectonisch en technisch ontwerp.
In de constructie van het gebouw kan op verschillende manieren rekening gehouden worden met
flexibiliteit. Zo dient de draagconstructie van het gebouw opgebouwd te zijn uit een balken- en
kolommenstructuur (zo min mogelijk dragende wanden). In verband met mogelijke uitbreiding
dient de dakconstructie geschikt te zijn voor een extra bebouwingslaag. De draagstructuur inclusief fundering dient hier uiteraard op berekend te zijn. Ook de techniekruimten dienen van voldoende afmeting te zijn om eventueel aanvullende installaties voor een extra verdieping te kunnen
plaatsen.
Bij het architectonisch en technisch ontwerp van het gebouw moet rekening gehouden worden
met uitbreiding, inkrimping of wijziging van het programma. Denk hierbij aan onderwijskundige
wijzigingen of inhuizen van extra/andersoortige gebruikers. Bij uitbreiding dient het gebouw als
één geheel te blijven functioneren; er mag geen sprake zijn van postzegeluitbreiding. Bij inkrimping
geldt dat gebouwdelen functioneel en technisch op zichzelf staand moeten kunnen functioneren.
Waarbij alle ruimten en het gebouw nog steeds blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Qua beeld dient de eenheid behouden te blijven.

Het ruimtebudget is vastgesteld op basis van 225 leerlingen. De basisfinanciering door de gemeente voor de nieuwbouw is echter gebaseerd op 200 leerlingen. Alle partijen zijn zich hiervan bewust
en de gemeente en Delta zien kansen om het aanvullende financieringsvraagstuk van een passend
antwoord te voorzien door ook te kijken naar een koppeling van exploitatie en beheer van het
nieuwe gebouw (onderwijsvoorziening en gymnastieklokaal) waarbij ook de publieke functie van
het gebouw en het thema duurzaamheid, nadrukkelijk in ogenschouw zullen worden genomen)

KNX structuur
Ten behoeve van de flexibiliteit kan een
KNX structuur in het gebouw opgenomen
worden. Hiermee kunnen alle ruimten op
eenvoudige wijze aangepast worden aan
veranderend gebruik.
Een KNX bekabelde infrastructuur geeft
signalen door volgens het communicatieprotocol KNX (ISO/IEC 14543). Met dit
protocol wordt de aansturing van alle
(delen van) installaties en apparaten geautomatiseerd en met elkaar gekoppeld.
Het gaat daarbij om alle elektrotechnische, installatietechnische en werktuigbouwkundige installaties; van verlichting
tot verwarming, van beveiliging
(bewaking, toegangscontrole, gebouwzonering) tot ventilatie, maar ook audio en
video, slimme energiemeters en zonwering.
Door middel van een taster of app op de
smartphone van een leerkracht of beheerder kunnen de installaties per ruimte
bediend worden. Het doel van het toepassen van KNX is om naar de toekomst
productonafhankelijk te blijven. Ofwel:
niet van één product afhankelijk bij uitbreiding of aanpassing van het systeem
maar kunnen kiezen uit een brede range
van leveranciers met producten die kunnen communiceren via het KNX-protocol.
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De huisvestingsvisie geeft een overall beeld van de gebieden die op basis van de visie en de organisatie in de nieuwe huisvesting moeten ontstaan. Vanuit de individuele relatieschema’s uit de eerder
opgestelde programma’s van eisen is een beeld gecreëerd van de huisvesting. De volgende gebieden dienen gerealiseerd te worden in de nieuwe huisvesting. (Let op: De getekende relatieschema’s zijn geen plattegronden!)
1. Centrale hal
2. & 3. Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang
4. Leerteam 2
5. Gymzaal
6. Buitenruimte

Relatieschema begane grond; leerteam 1

In onderstaand beeld is weergegeven hoe de onderlinge relaties zijn. De centrale hal vormt het
hart van het gebouw. Daaromheen liggen de andere gebieden, waarbij leerteam 1 en de kinderopvang één gebied vormt vanuit de centrale hal. De kinderopvang heeft in verband met regelgeving
wel een eigen deelgebied binnen leerteam 1. In voorliggende paragraaf worden alle deelgebieden
omschreven.

Relatieschema begane grond; centrale hal

Relatieschema verdieping; leerteam 2
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1. Centrale hal
De centrale hal vormt de entree voor alle gebruikers van het gebouw. Zowel de kinderen voor de
school als de kinderen voor de opvang met hun families komen via de centrale hal het gebouw binnen. Vanaf de centrale hal worden de drie hoofdgebieden ontsloten; op de begane grond
“leerteam 1 & kinderopvang” en de “gymzaal” en op de verdieping, via een tribunetrap, het gebied van “leerteam 2”. De entree van het IKC is uitnodigend en biedt subtiel doorzicht wat er binnen gebeurt. Bezoekers van het gebouw mogen zeker tweemaal het ‘wauw’-effect hebben; eenmaal als ze het gebouw benaderen en vervolgens bij binnenkomst in de centrale hal.
De centrale hal is een hoge, lichte ruimte voor ontmoeten, ontspannen, leren en spelen. De ruimte
heeft een goede akoestiek en voldoende daglicht. Gezamenlijke functies zijn gepositioneerd in de
centrale hal. Deze functies zijn verder uitgeschreven in de paragraaf huisvestingsconcept.

Overzicht deelgebieden

2. & 3. Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang
Vanuit de centrale hal kan men naar het gebied van de jongste gebruikers; 0 tot en met circa 7 jaar.
De allerjongsten gaan naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang. De kinderen vanaf 4 jaar
gaan naar leerteam 1. Het gebied van de kinderopvang is in verband met regelgeving af te sluiten
met een codeslot. Gedurende de dag kunnen de kinderen van de kinderopvang onder begeleiding
gebruik maken van de faciliteiten van leerteam 1. Dit betekent dat ze samen met kinderen van leerteam 1 in de verschillende speel- en ontdekhoeken kunnen leren en spelen.
Het gebied van leerteam 1 wordt na schooltijd gebruikt door kinderen van de BSO.
4. Leerteam 2
Kinderen vanaf 8 jaar gaan naar leerteam 2. Dit gebied zit op de verdieping en is middels een tribunetrap verbonden met de centrale hal. De ruimten in leerteam 2 zijn gedifferentieerd en afgestemd
op het gepersonaliseerde onderwijsaanbod. In paragraaf 3.3 worden de ruimten nader omschreven.

Referentiebeeld gedifferentieerde werkplekken

5. gymzaal
Vanuit de centrale hal is de gymzaal bereikbaar. In een nieuwbouwsituatie is de gymzaal gekoppeld
aan de centrale hal. Bij voorkeur ligt de toegang van de gymzaal zo dicht mogelijk bij de entree van
de centrale hal, zodat de gymzaal ook toegankelijk is voor avondgebruik zonder het hele gebouw
open te hoeven stellen. In de gymzaal krijgen alle kinderen van IKC ‘t Simmelink bewegingsonder-

Referentiebeeld gedifferentieerde werkplekken 10

wijs. De kinderen van de opvang kunnen ook gebruik maken van de gymzaal. Hiervoor dienen nadere afspraken te worden gemaakt.
6. Buitenruimte
De buitenruimte is zo groot mogelijk en opgedeeld in verschillende gebieden. De buitenruimte
voor kinderopvang en peuteropvang is een afgeschermd gebied en afgestemd op de wet- en regelgeving. De buitenruimte is gekoppeld aan het gebied van “Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang”.
In de volgende paragraaf worden de ruimten in de verschillende deelgebieden beschreven.
Referentiebeeld voor de centrale hal

Referentiefoto’s Kindcentrum “het Talent” aan de Asterstraat in Asten
Referentiebeeld voor d e centrale al

Referentiebeeld voor leerplein en overgang groepsruimten

Referentiebeeld voor de centrale hal

Referentiebeeld leerplein
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Op basis van de beoogde activiteiten en het aantal gebruikers is elk gebied onderverdeeld in ruimten. In deze paragraaf worden deze ruimten en de onderling van belang zijnde relaties omschreven. De teksten worden ondersteund door een getekend relatieschema aan het einde van deze
paragraaf.
1. Centrale hal
De centrale hal wordt toegankelijk gemaakt door de entree. Naast de entree bevindt zich een receptie/administratieruimte. Tevens is er een garderobe en een sanitaire groep voor zowel kinderen
als volwassenen. Het sanitair voor volwassenen is uitgevoerd als miva-toilet.

Knusse leesplekjes in de centrale hal

In de centrale hal bevinden zich tevens de medewerkersruimten. Er is een teamruimte, twee overlegruimten en twee kantoren (waarvan één voor directie en één voor de IB-er). Met uitzondering
van de kantoren kunnen de ruimten door alle medewerkers van het IKC gebruikt worden. De overlegruimten kunnen ook door derden gebruikt worden. Uiteraard gaat dit op afspraak. De kantoren
en overlegruimten zijn semi-transparant richting de aula.
De meest levendige ruimte in de centrale hal is het leerplein. Dit is de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor alle medewerkers, bezoekers en kinderen van het IKC. Kinderen uit de leerteams
kunnen gedurende de dag gebruik maken van leerplein. Zo is er een geborgen ingerichte leesplek
en een tribunetrap. De tribunetrap dient enerzijds als leer- en chillplek en anderzijds als tribune als
er voorstellingen zijn. Op het leerplein is een (verrijdbaar) podium aanwezig. Deze moet zo gepositioneerd worden dat er vanaf de tribunetrap goed zicht is op het podium, zonder verkeersstromen
te verstoren.

Keuken aan aula, ook voor de allerkleinsten

Aan leerplein zit ook de teamkamer met een keuken. De keuken zit op de overgang tussen de aula
en de teamkamer en is ook toegankelijk vanaf beide kanten. Zo kan er bijvoorbeeld met een groepje kinderen gekookt worden en is er tevens een uitgifte mogelijk bij voorstellingen. De keuken is
voorzien van een koffiecorner.
2. Peuter- en kinderopvang
De peuter- kinderopvangruimte is middels een codeslot toegankelijk vanuit leerteam 1. De ruimten
zijn dicht bij de centrale hal gepositioneerd, zodat ouders niet ver het gebouw door moeten. Direct
bij binnenkomst is een buggyruimte. De groepsruimte is ruim en geschikt voor 16 kindplaatsen. De
Semi transparante kantoorruimte
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groepsruimte heeft een directe connectie naar buiten, naar de slaapkamers en naar de verschoonruimte. In de groepsruimte is een pantry. De groepsruimte is dicht bij het leerplein van leerteam 1.
3. Leerteam 1
Kinderen van 2 tot en met 7 á 8 jaar kunnen terecht in leerteam 1. De allerjongsten horen bij de peuteropvang, maar kunnen ook in de themahoeken op het leerplein spelen, leren en ontdekken. Leerteam 1 omvat meerdere jaargroepen. In het leerteam werken de leerkrachten samen aan het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. In leerteam 1 leren, werken en spelen de kinderen in
gedifferentieerde ruimten. Instructies vinden in kleine groepen plaats. Elke leerlinggroep begint en
eindigt zijn dag in de basisgroep. De rest van de dag verspreiden leerlingen zich, afhankelijk van het
programma, over de verschillende ruimten van het leerteam.

!

Themahoek bouw op het leerplein, leuk voor BSO!

Leerteam 1 heeft 5 basisgroepen rondom een leerplein. Elke basisgroep is door middel van een zo
breed mogelijke transparante schuifpui of brede deur verbonden met het leerplein. Elke basisgroep in leerteam 1 heeft een directe verbinding met de buitenruimte. Zowel in de basisgroep als
op het leerplein wordt groepsoverstijgend gewerkt. Een goede akoestiek, voldoende daglicht en
contact met buiten zijn van belang voor het gebruikscomfort op het leerplein.
Op het leerplein zijn lockers voor alle kinderen van leerteam 1 geïntegreerd in meubilair of wanden.
Voor het opbergen van spel- en leermaterialen dient bergruimte te zijn. De voorkeur gaat uit naar
bergruimte middels verdiepingshoge kastenwanden. Deels kunnen de kastenwanden op de scheiding tussen groepsruimte en leerplein en deels in de groepsruimten zelf.
Na schooltijd maken de kinderen van de BSO gebruik van het leerplein van leerteam 1. De inrichting
moet hiervoor passend gemaakt kunnen worden. De BSO heeft een aparte bergruimte aan het
leerplein.

Ruimtehoge opbergruimte in de wand, ook voor BSO

4. Leerteam 2
Ook leerteam 2 is activiteitengericht ingedeeld. Alle werkplekken zijn functioneel en geschikt gemaakt voor een bepaalde activiteit. Zo zijn er plekken waar kinderen rustig kunnen werken, plekken waar kinderen kunnen overleggen en samenwerken en plekken waar kinderen instructie kunnen krijgen. Leerkrachten van leerteam 2 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen in het
leerteam.

Samen leren en werken in themahoeken
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Leerteam 2 bestaat uit vijf groepsruimten rondom een leerplein met themahoeken. Alle groepsruimten zijn op een transparante manier verbonden met het leerplein. Op het leerplein zijn verschillende soorten werkplekken.
Naast de groepsruimten zijn er twee kleinere ruimten aan het leerplein gekoppeld. Deze zijn, net
als de gespreksruimten in de centrale hal op een semi-transparante wijze met het leerplein verbonden. De ruimten kunnen gebruikt worden als werkkamers voor medewerkers, maar ook als samenwerkingsruimte of stiltewerkruimte voor de kinderen.
Het leerplein is verbonden met de aula met een tribunetrap. Deze trap is een onderdeel van de onderwijsruimte en kan ingezet worden om korte instructies te geven of als plek waar kinderen kunnen samenwerken.

Transparante schuifdeuren - connectie deelgebieden

5. Gymzaal
De gymzaal is door middel van een portaal verbonden met de centrale hal. De gymzaal bestaat uit
één zaaldeel met de nodige kleed- en doucheruimten. De gehele gymvoorziening dient apart toegankelijk te zijn bij avondgebruik.
6. Buitenruimte
De buitenruimte bestaat uit verschillende gebieden. Er is een afgebakend gebied voor het kinderdagverblijf en de kinderopvang, grenzend aan de groepsruimte. Deze is minimaal 70m². De buitenruimte voor de overige kinderen is zo ruim mogelijk en minimaal 3m² per kind. De buitenruimte is
natuurlijk en op activiteiten ingericht. De kinderen van zowel leerteam 1 als leerteam 2 en de BSO

Verschillende leerplekken voor de oudere kinderen

Samen leren

Tribunetrap naar centrale hal
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maken gebruik van dezelfde buitenruimten. Onderdelen van de buitenruimte zijn een zandbak, een
survival gebied, een voetbalveld en een chillplek. De verschillende gebieden met activiteiten liggen
zo gepositioneerd dat zij qua leeftijd in volgorde aaneensluiten.

In bijlage 1 is de volledige ruimtestaat van alle deelgebieden bijgevoegd. De ruimtestaat omschrijft
per gebied de typen ruimten, het aantal van elk type ruimte, de verwachte bezetting van de ruimte
en de afmetingen. Tevens geeft de ruimtestaat aan welke ruimten op begane grond niveau gerealiseerd moeten worden en welke partners gebruik maken van de ruimte.
Survival

Chill -en buitenles plek

Afgeschermd gebied voor de allerkleinsten

Zandbak met natuurlijke materialen

Blote voeten pad

Survival
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Ons kenmerk
O045-EIB-IKC

Algemeen

norm

aantal kinderen IKC

241

aantal FTE onderwijs

14

PvE

verschil

Centrale hal
Aula verkleind van 130 m² FNO naar 110 m² FNO
Leerteam 2

aantal FTE peuter‐ en dagopvang

3

Extra groepsruimte toegevoegd

aantal FTE buitenschoolse opvang

3

Alle groepsruimtes 45 m² FNO (ook leerteam 1)

bruto/netto verhouding onderwijs

1,4

bruto/netto verhouding sport

1,2

Leerplein vergroot naar 80 m² FNO (gelijk aan leerplein leerteam 1)

ruimtebehoefte BVO (incl. sport)

1.953

1.953

0

Multifunctionele ruimte/ extra groepsruimte

ruimtebehoefte FNO

1.449

1.449

0

Deze kan toegevoegd worden als de gemeente besluit meer m² te realiseren ten behoeven van

vereiste m² BVO laag 0

830

de IKC functie. Deze zouden wellicht bekostigd kunnen worden vanuit de m² die gehuurd worden

aanvullend gewenste m² BVO laag 0

606

door Kinderopvang Humanitas op basis van medegebruik.

groepsgrootte onderwijs

25

aantal groepen onderwijs

9

groepsgrootte peuter‐ en dagopvang

Deze kan ook toegevoegd worden als er uitgegaan wordt van 10 tot 15 meer leerlingen. Dit betekent
namelijk 36 m² FNO of 54m² FNO extra ruimtebudget.

16

aantal groepen peuter‐ en dagopvang

Kinderopvang Humanitas

1

groepsgrootte buitenschoolse opvang
aantal groepen buitenschoolse opvang

Inzichtelijk gemaakt welke m² op basis van privé gebruik zijn en welke op basis van medegebruik
Let op: voor de wettelijke 3,5 m² FNO per kind worden ook de ruimten van de Peuter‐ en Kinderopvang
meegerekend.

30
1

Oppervlakte BVO laag 0 Oppverlakte (PvE)

Deelgebieden
vereist

1
2
3
4
5

Centrale hal
Peuter‐ en Kinderopvang
Leerteam 1
Leerteam 2
Gymzaal
totalen

6

Buitenruimte

220
155
0
0
455
830
77
907

vereist incl.
gewenst
323
155
503
0
455
1.436
759
2.195

m² FNO

m² BVO

231
111
359
369
379
1.449

323
155
503
517
455
1.953

757
2.206

14
1.967

m² opvang m² opvang
o.b.v.
o.b.v.
privé‐
mede‐
gebruik
gebruik

m² opvang
totaal

0

39

39

155

0

155

11

18

30

0

0

0

0

0

0

166

57

224

77

82

159

1

Centrale hal

Entree
1
entree
1
receptie/adminsitratie
1
garderobe
1
sanitaire groep leerlingen/kinderen
1
toilet medewerkers (uitgevoerd als miva)
Medewerkersruimten
1
teamruimte
2
overlegruimte
1
kantoor directie
1
kantoor IB
Algemene ruimte
1
pantry/koffiecorner
1
leerplein, gemeenschappeljike ruimte
waarvan tribunetrap
berging onder tribunetrap
waarvan leesruimte

aantal max. pers./
groepen
ruimte
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
1
‐
‐
‐
20
4
2
1
‐
‐
‐

totaal
pers.
‐
1
‐
‐
‐
20
8
2
1
‐
‐
‐

m² FNO
15
10
8
4
4
40
8
10
8
6
110
40
20
40

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

41

57

15
10
8
4
4

21
14
11
6
6

74

104

40
16
10
8

56
22
14
11

116

162

6
110

8
154

2

Peuter‐ en Kinderopvang

aantal max. pers./
groepen
ruimte

totaal
pers.

m² FNO

Leerteam 1

5
1

basisgroep
leerplein
‐ themahoeken
‐ garderobe/lockers
sanitaire groep leerlingen/kinderen
toilet medewerkers
bergruimte
bergruimte BSO

1
1
2
1

laag 0 wens

57
+
+
+
+
+
0
‐
‐
‐
‐
162
+
+
+
+
+

0,0
‐
‐
‐
‐
‐
104
+
+
+
+
0
‐
‐
‐
‐
‐

220

104

laag 0 vereiste

laag 0 wens

106
+
+
+
+
+
49
+
+
+
+
‐
0
+
+
‐
+

0
‐
‐
‐
‐
‐
0
‐
‐
‐
‐
+
0
‐
‐
+
‐

155

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

‐
‐

+
+

alle
10,0

alle

1,4

alle

1,4

alle

1,4

school

1,4

2,0

alle

1,4

2,0

alle

1,4

5,0

alle

1,4

8,0

alle

1,4

alle

1,4

alle
alle
alle

323

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

gebruikers

106
1,0

16

16

59
3
6
5

59

83

1,4

3,5

PO‐KDO
PO‐KDO

12,4
4,5

17
6

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO
PO‐KDO

49

‐

‐

‐

15
12
3
3
2

15
12
3
3
2

21
17
4
4
3

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO

1,4

alle

1,4

alle
alle
alle
alle
alle

111

3

1,4

laag 0 vereiste

alle

231

Peuteropvang ‐ Kinderdagopvang
1
groepsruimte
waarvan pantry
2
slaapruimte
1
verschoonruimte
incl. 2 toiletten
Secundaire ruimten
1
garderobe en buggyruimte
1
bergruimte algemeen
1
bergruimte voedingsmiddelen/luiers
1
wasruimte (gecombineerd met werkkast)
1
toilet medewerkers
Op basis van medegebruik
1
entreehal
1
overlegruimte
1
teamruimte
1
toilet medewerkers

1,4

gebruikers

aantal max. pers./
groepen
ruimte
3,0
25
‐
42

totaal
pers.
75
42

m² FNO
45
100

155

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
225
315
1,4
1,8
100
140
1,4
2,4

school ‐ BSO

‐
‐
‐
‐

8
2
8
8

8
2
16
8

11
3
22
11

359

503

1,4

school ‐ BSO

1,4

alle

1,4

School

1,4

BSO

Direct zicht op de entree en gemeenschappelijke ruimte.
Voor gasten en personeel, gekoppeld aan teamruimte
Vier toiletten voor kinderen en leerlingen
Eén toilet voor gasten en personeel
Gekoppeld aan garderobe en pantry/koffiecorner. Besloten plek
Transparant, maar af te schermen
Transparant, maar af te schermen
Transparant, maar af te schermen
Deels op hoogte kinderen, ook voor bezoekers, toegankelijk vanuit teamkamer
Lichte (daglicht!!), open ruimte gekoppeld aan speellokaal, waarbij speellokaal als toneel dient.
Ten behoeve van voorstellingen, maar ook om op te chillen, leren en werken
Ruimte inzetten t.b.v. berging
Deel van de ruimte inrichten om rustig te werken, met boeken. Ook voor gasten.

OPMERKINGEN

Voorzien van buitendeur naar buitenspeelruimte.
Ook goed zicht op groepsruimte vanuit verschoonruimte.
per slaapruimte,3x hoogslaper 98*60cm en 3x hoogslaper 127*60cm. Positie aan de gevel.
Afmeting 2x2,25m. Verschoontafel/trap/wasbakje warm water.
Twee toiletten met schaamschotjes en wasbak koud water.
Dicht bij entree

OPMERKINGEN
Instructieruimte, met deuren direcht naar de buitenspeelruimte
Gezamenlijk met de ruimten van de Peuter‐ en Kinderopvang in te zetten voor de BSO, 30 kinderen.
Garderobe of lockers in te zetten om verschillende zones op het leerplein te maken.

‐

‐
‐
‐
‐

Hoofdentree, overzichtelijk en veilig.

Leerplein transparant gekoppeld aan basisgroepen, bijvoorbeeld met grote schuifdeuren.

‐

‐
‐
‐
‐

OPMERKINGEN

‐
‐
‐
‐

+
+
+
+

0

503

Vier toiletten, gekoppeld aan toilet medewerkers
Eén toilet, gekoppeld aan toiletruimte leerlingen/kinderen
Gekoppeld aan toiletruimte, of ingezet als ruimtescheiders op leerplein
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Leerteam 2

5
1

basisgroep
leerplein
‐ themahoeken
‐ garderobe/lockers
kleine werk‐/ overlegruimte
sanitaire groep leerlingen/kinderen
toilet medewerkers (uitgevoerd als miva)
bergruimte

2
1
1
2

5

Gymzaal

1

gymvoorziening incl. kleedkamers
waarvan zaal

aantal max. pers./
groepen
ruimte
3,0
25
‐
42

1
1
1
1

Buitenruimte
buitenruimte peuter‐ en dagopvang
buitenberging peuter‐ en dagopvang
buitenruimte leerteam 1 & 2, BSO
buitenberging leerteam 1 & 2, BSO

verkeersruimte
werkkasten
technische ruimte

45
100

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
225
315
1,4
1,8
100
140
1,4
2,4

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

‐
‐

‐
‐

school

‐
‐
‐
‐

6
‐
‐
‐

aantal max. pers./
groepen
ruimte
25

12
‐
‐
‐

totaal
pers.
25

8
8
4
8

m² FNO
379
252

totaal
pers.
16

225

m² FNO
70
6
3
6

totaal
pers.

369

517

m² FNO

1,4

1,3

‐
‐
‐
‐

0

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

+
+

‐
‐

455

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

PO‐KDO

+
+
‐
‐

‐
‐
+
+

77

682

school

1,4

school

1,4

school

school

455

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
70
4,4
6
7
1,2
675
6
7
1,2

14

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

PO‐KDO
school ‐ BSO
school ‐ BSO

Indien bij groei ingezet wordt voor BSO onvoldoende ruimte voor 30 kinderen!
Garderobe of lockers in te zetten om verschillende zones op het leerplein te maken.

‐
‐
‐
‐

school

1,4

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
379
455
1,2
15,2
0
0
1,2

757

16
max. pers./
ruimte

22
11
6
22

379

25

aantal max. pers./
groepen
ruimte
1,0
16

16
8
4
16

OPMERKINGEN
Voorzien van screens, met digiborden.
Leerplein transparant gekoppeld aan basisgroepen, bijvoorbeeld met grote schuifdeuren.

‐

1,0

Tarra

m² FNO

‐

0,0

6

totaal
pers.
75
42

In te zetten voor leerlingen of medewerkers. D.m.v. schuifdeur te betrekken bij leerplein
Vier toiletten, gekoppeld aan toilet medewerkers
Eén toilet, gekoppeld aan toiletruimte leerlingen/kinderen
Gekoppeld aan toiletruimte, of ingezet als ruimtescheiders op leerplein

OPMERKINGEN
KLVO geeft andere eisen heeft de gemeente hierover iets aangegeven in de verordening?

OPMERKINGEN
Aangrenzend aan de groepsruimte. Dit is bewust meer dan de wettelijke 48 m²
Minimale ruimtebehoefte. Meer is wenselijk. Gewenste voorzieningen: voetbalveld, grote zandbak,
survival, chillruimte, collegetribune (geen zitkuil), veel groen, tuinkas.

Huidige schooladressen:
Basisschool De Regenboog Lariksweg 25, 7151 Eibergen
IKC De Schakel
Ketterinksteeg2b, 7152 BG Eibergen
Directeur: Linette Klein Holkenborg- Gebbinck

“Van visie tot gebouw”.
Linette Klein Holkenborg – Gebbinck & teams van beide scholen
i.s.m. Marijke Bertu, adviseur KPC Groep
Februari t/m juni 2017
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1 INLEIDING
Huidige situatie en ontwikkelingen:
Wat is er aan vooraf gegaan, waar staan we nu en wat gaat er komen?

Op dit moment zijn er 2 basisscholen: de Regenboog en de Schakel. Vanaf
medio 2019 gaan we samen als IKC verder in een nieuw gebouw en met een
nieuwe naam. De scholen horen bij de Stichting Delta. Dit is een stichting met
6 scholen in Eibergen en Groenlo en de overige 20 in Arnhem en omgeving.
Beide Delta- scholen zijn gelegen in Eibergen en werken nauw samen.
Sinds 2012 zijn we gestart om ons onderwijs anders inhoud en vorm te geven.
Dat proces loopt nog steeds en gaan we de komende jaren nog verder
uitwerken. Het feit dat we nu de kans krijgen om in een nieuw gebouw aan de
slag te gaan maakt het mogelijk om ook het gebouw vorm te geven, passend
bij onze manier van onderwijs.
Schoolontwikkeling en teamscholing op beide scholen lopen vrijwel parallel.
Maar elke school heeft tegelijkertijd de ruimte om vanuit haar specifieke
context eigen keuzes te maken bij de implementatie van ‘Onderwijs Anders’:
inhoudelijk en procesmatig.

Het leerstofjaarklassensysteem en de leeftijd van een kind zijn niet langer
leidend in hoe wij ons onderwijs willen organiseren. De ontwikkeling van
ieder kind staat in onze scholen centraal. Door ons onderwijs anders te
organiseren willen we nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft. We
merkten dat het differentiëren werd bemoeilijkt door het jaarklassensysteem.
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Stip op horizon
Een gemeenschappelijke stuurgroep, bestaande uit de directeur, ib-ers en
bouwcoördinatoren, opleider in de school en een externe adviseur van KPC
Groep, ondersteunt sinds augustus 2013 de vernieuwingsprocessen op beide
scholen. Analyseren, plannen, evalueren, bijsturen vormen een continuproces.
Stapsgewijs zijn IKC De Schakel en De Regenboog bezig het primair proces
anders te organiseren en het onderwijs te differentiëren naar
onderwijsbehoeften en naar de talenten van leerlingen.

De stip op de horizon?
Vanaf 2019 één IKC in een
nieuw gebouw in Eibergen
Simmelink.

Beide scholen zijn hard op weg naar ‘de stip’ om nog meer dan nu onderwijs
op maat te realiseren. Onderwijs dat past bij de ontwikkeling van ieder kind. In
de afgelopen tijd zijn er diverse veranderingen doorgevoerd. Zo werken de
scholen in plaats van met een traditioneel rapport met een portfolio. De ’10
minuten-gesprekken’ hebben plaats gemaakt voor ouder-kind gesprekken.
Niet langer wordt gepraat óver het kind maar mét het kind. Aan de ouder-kind
gesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden gaan persoonlijke kind
gesprekken vooraf met iedere leerling.
Kinderen komen op onze scholen om te leren; het gaat om hun toekomst. Het
kind is zoveel mogelijk eigenaar van zijn of haar leren. We willen kinderen
bewust maken van die attitude. We maken hiervoor gebruik vanaf dit
schooljaar van de CED leerlijnen Leren Leren en Sociaal Gedrag. Kinderen
hebben hun eigen interesses en leren ook op hun eigen manier. We willen
daarop aansluiten en oog hebben voor verschillen.
Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn we in de bouwen gaan werken met een
w.o. methode met meervoudige intelligentie: Vier Keer Wijzer. Kinderen
worden hiermee gestimuleerd zelf vanuit hun eigen interesses en leerstijl op
ontdekking en onderzoek uit te gaan rond verschillende thema’s. We voeren
over hun leerervaringen in de middag reflectiegesprekken.
Vanaf augustus 2017 willen we in plaats van bouw de benaming leerteam
gaan invoeren. Zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 7 – structuur en
groepsindeling.
Lerende organisatie
Cruciale factor om onderwijs anders te organiseren is een
lerende organisatie waarin professionals samen
onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. Dat betekent met
en van elkaar leren; samen organiseren; instructies
verdelen; spreken over gedrag van kinderen. Kortom
samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen.
We zijn op weg naar een professionele leergemeenschap.
In dit proces van ontwikkelen en veranderen heeft de directeur vooral een
ondersteunende rol. Onder meer door te zorgen dat alle betrokkenen
participeren. Teamleden zijn mede-eigenaar van de veranderingen.
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Veranderen is natuurlijk nooit een lineair proces van A naar B. Je moet oog
hebben voor weerstanden door deze als leidinggevende te benoemen en
bespreekbaar te maken. Communicatie en echte dialoog zijn belangrijke
voorwaarden om te komen tot echte verbinding. Met teamleden maar ook in
de relatie ouders. Ouders moeten weten waar kinderen recht op hebben,
waar wij verantwoordelijkheid voor zijn en wat ouders kunnen doen om hun
kind te laten groeien. Die wederzijdse verwachtingen moeten helder zijn.
In het nieuwe gebouw zullen we gaan samenwerken met nieuwe partners.
Onze huidige partner voor kinderopvang is Humanitas. Zij zal ook onze partner
blijven in het nieuwe gebouw. Onze samenwerking wordt vanaf augustus 2017
geïntensiveerd als we gaan werken vanuit 1 team. Daarnaast zijn we met
mensen in gesprek om nieuwe mogelijkheden in beeld te krijgen.
Toekomstige partners:
Orthopedagoog, huiswerkcoach, weerbaarheidstrainer, sociale
vaardigheidstrainer, faalangst-reductie trainer
Mogelijke partners waar we nu mee in gesprek zijn:
Logopedist
Kinderfysiotherapeut
Bibliotheek
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2 WERKWIJZE KPC GROEP
Bij het begeleiden van scholen en eventueel partners in opvang en
opvoeding die een ontwerp voor een nieuw gebouw willen maken, hanteert
KPC Groep het volgende schema:

Onderwijskundige opzet
A

B

C

Gebouw
A

C

Het uitgangspunt hierbij is dat de school en haar partners niet moeten uitgaan
van de mogelijkheden en beperkingen die een gebouw heeft om op basis
daarvan een ontwerp te maken. Men loopt dan de kans om over een aantal
jaren te moeten vaststellen dat de ontwikkelingen in de maatschappij en het
onderwijs, opvoeding en opvang om weer een ander gebouw vragen. De
beste manier om een zo duurzaam mogelijk gebouw te ontwerpen is om
samen vast te stellen welk onderwijs en opvang men over 5 tot 10 jaar zou
willen hebben.
Op basis van die toekomstige vorm van onderwijs en opvang wordt het
toekomstige gebouw ontworpen. Uiteraard realiseert men die gewenste vorm
van onderwijs niet van de ene op de andere dag. Men kijkt dus altijd welke
vernieuwingen direct in het nieuwe gebouw worden toegepast als eerste stap
op weg naar het toekomstmodel. We noemen dit denken van A (nu) over C
(5-10 jaar) naar B (morgen). Daarbij hoort de werkwijze ‘Van visie tot gebouw’.
Deze werkwijze is uitgewerkt in een aantal fundamentele stappen, die hierna
zijn weergegeven.
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2.1 Stappenplan KPC Groep
Stap 1 – Ontwikkelingen
Nadenken over ontwikkelingen in onderwijs en samenleving is de eerste stap in
elk ontwerpproces. Elke school zal deze ontwikkelingen op haar eigen manier
analyseren en wegen.
Stap 2 – Uitgangspunten
Formuleren van uitgangspunten die resulteren uit de analyse en weging van
de ontwikkelingen met het oog op het onderwijs op school over acht à tien
jaar.
Stap 3 – Activiteiten
Vaststellen van toekomstige activiteiten van leerlingen en leerkrachten /
pedagogisch medewerkers: welke activiteiten wil je als school/ IKC
bevorderen en welke wil je terugdringen?
Stap 4 – Scripts
Alle activiteiten zijn onderdeel van een onderwijs- en educatief proces en
vinden plaats in bepaalde volgorde en groeperingsvormen: onderwijsscripts.
Een onderwijsscript geeft aan hoe de schooldagen van leerlingen en
leerkrachten verlopen. In het kader van de IKC-ontwikkeling wordt het script
van de dag met IKC-focus opgesteld.
Stap 5 – Werkvormen, groeperingen en tijdsverhoudingen
Standaardiseren van werkvormen die de school / het IKC wil onderscheiden
en aangeven welk deel van de tijd aan de verschillende genormeerde
werkvormen ze wil besteden. Zo kan het aantal benodigde werkplekken voor
elke soort werkvorm worden vastgesteld.
Stap 6 – Ruimtes
Pas zodra de stappen 1 t/m 5 doorlopen zijn, kan een voorzichtige inschatting
van de benodigde ruimtes worden gemaakt.
Stap 7 – Vlekkenplan
Opstellen van een globaal ‘vlekkenplan’ (officieel een ‘ruimte-relatie-schema’
geheten) waarmee een architect verder kan.
Stap 8 – Kinderen denken en doen mee (optioneel)
Kinderen wordt gevraagd hoe hun ideale school eruit ziet en zij gaan in
groepjes aan de slag rond het onderwerp ‘Mijn droomschool’. De kinderen
presenteren de resultaten aan het team. Deze worden meegenomen in de
plannen.
Stap 9 – Ouders en omgeving
Het betrekken van de ouders en leerlingen, gericht op inspraak- en meedoenstructuren komt in deze stap aan de orde.
Stap 10 – Start in het nieuwe gebouw
Belangrijke mijlpalen moeten gemarkeerd worden. Door een zorgvuldige
planning en feestelijke activiteiten zal hier aandacht aan besteed worden.
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Stap 11 – Terugblik
Deze notitie eindigt met een terugblik op de stappen en een evaluatie van
het traject.
Bij deze werkwijze gaan we ervan uit dat de inrichting van een gebouw, of dat
nu alleen een schoolgebouw is of een gebouw waar ook opvangactiviteiten
plaatsvinden, sterk bepaald wordt door de activiteiten die erin plaats moeten
vinden. De activiteiten worden afgeleid van de onderwijskundige en
educatieve uitgangspunten van de school en de opvang, die op hun beurt
weer samenhangen met maatschappelijke, onderwijskundige en
pedagogische ontwikkelingen.
Zijn de gewenste activiteiten van personeel en leerlingen/kinderen eenmaal
bekend, dan worden de ruimtesoorten bepaald. Essentieel is de
onderverdeling in monofunctionele en multifunctionele en algemene ruimtes.
Tegelijk moet de vraag beantwoord worden welke ordening van personeel en
groepen leerlingen via welke dagindeling het gebouw zo efficiënt mogelijk
gebruiken.
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3 IDEALEN VOOR ONS IKC
3.1 Impact van indeling en inrichting op educatie en onderwijs
Een doordachte indeling en inrichting van een IKC gebouw verhoogt de
kwaliteit van opvang, educatie en onderwijs. Recht doen aan de
verschillende manieren van leren van kinderen, passend onderwijs, het slim
benutten van ruimtes en anders organiseren van onderwijs zijn daarvoor
leidend.
Traditiegetrouw bestaan scholen uit lokalen en gangen met vaak een ruime
aula als gemeenschappelijke ruimte voor grote ontmoetingen. In de lokalen
wordt onderwijs gegeven, de gangen zijn voor de verkeersruimte. De grote
aula staat vaak het grootste gedeelte van de dag leeg. Dure vierkante meters
die onderbenut worden. Deze indeling functioneert bij het werken met één
lokaal voor een klas van zo’n 25 kinderen met één leerkracht. Kortom,
klassikaal onderwijs. De kinderen hebben meestal een vaste plek waar ze de
hele dag aan een tafel zitten.
Alle kinderen kunnen de leerkracht en het bord zien vanaf hun tafeltje. In het
klaslokaal vinden nagenoeg alle onderwijsactiviteiten plaats. Veelal doen
kinderen dezelfde activiteit op hetzelfde moment. Kinderen met een andere
aanpak krijgen een aparte plek in de klas of op de gang.
Deze tijd vraagt om recht te doen aan verschillen tussen kinderen (passend
onderwijzen) en om ruimte te geven aan de ontwikkeling van talenten en
excellentie. De indeling van het traditionele schoolgebouw staat daar haaks
op. Er is dus grote behoefte om ons gebouw anders in te delen en in te richten
zodat het gebouw onderwijs en educatie faciliteert.
Om te komen tot een verantwoorde indeling van het nieuwe gebouw werkt
het om met het onderwijsteam na te denken over hoe de ideale
onderwijssetting eruit ziet. Vragen als: Wat is onze visie op onderwijs?, Hoe leren
kinderen het beste? en Wat zegt de wetenschap daarover? moeten
beantwoord worden. Een ander belangrijk aspect is of het gebouw met
meerdere partners gedeeld kan worden, zodat er mogelijkheden ontstaan om
ruimtes te delen. Dit levert namelijk faciliteiten op die alleen niet mogelijk
waren geweest. Zo kan bijvoorbeeld de doe- en ontdekruimte zowel in de
schoolse als de naschoolse tijd gebruikt worden, de speelzaal voor drama-,
muziek- en dansactiviteiten, de stilteruimte om alleen te kunnen werken of je
even terug te trekken.
Functionele werkplekken waar kinderen activiteiten kunnen doen, passend bij
de soort activiteit werkt effectief. Stilwerken vraagt een andere ruimte dan
samenwerken of een onderzoekje doen. Er zullen altijd enkele kinderen zijn die
wel een eigen werkplek met tafel en stoel nodig hebben. Dat kan gerealiseerd
worden en afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind kan deze
werkplek ingericht worden.
Van leerstofjaarklassen naar gepersonaliseerd
leren!
Door ontwikkelen tot een professionele
leergemeenschap!
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3.2 Startactiviteit ‘droom IKC’
Elk teamlid heeft nagedacht over haar ideale IKC. Inhoudelijk van belang, om
van daaruit de vertaalslag te kunnen gaan maken naar de wensen die
daaraan gekoppeld kunnen worden ten aanzien van het toekomstige
gebouw. Bezoeken aan nieuwe IKC gebouwen in de buurt en door hier samen
over na te denken, elkaar te inspireren en ideeën te delen leren we elkaar nog
beter kennen en krijgen we samen zicht op de gewenste toekomst in ons
nieuwe IKC en ‘stip aan de horizon’.
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Mijn droom IKC in Eibergen stel ik me zo
voor…

Ik zou willen
dat… …

Inhoudelijk:
Een wijkfunctie. Interactie. Inspelen op kalender en gebeurtenissen in wijk
/ stad / land. Ouderen in de wijk.
Allemaal leren verantwoordelijkheid te dragen / te nemen voor het hele
gebeuren en voor elkaar en elkaars spullen.
Bouwoverleg met meerdere collega’s zodat je elkaar kan
enthousiasmeren.
Plaats voor bruisende activiteiten én rust.
Thematisch werken met alle vakken inbegrepen (in ieder geval een
aantal malen per jaar) met alle groepen. Ontdekkend leren
(spreekbeurten / presentaties). Onderzoekende houding.
Veel vieren met elkaar. Trots zijn op wat je bereikt hebt.
Leespromotie.
Veel aandacht voor veel natuurbeleving. (Basis van alle leven). Respect
ervoor.
Kinderen nemen verantwoording in eigen leren, hebben invloed op de
leerstof.
Vrije opdrachten a.d.h.v. een “leidraad”.
Eigen krachten leren kennen.
Reflecteren. Ook leerkrachten.
Leerstof op meerdere manieren aanbieden.
Nieuwsgierigheid mag van mij centraal staan.
Een school waarbij talent vanuit het kind wordt benaderd.
Spelen!
Ontwikkelen op een manier die passend is.
Prikkelende / onderzoekende omgeving in en om school.
School is geen eiland maar hoe zoeken we de verbinding met de wijk
waarin deze school staat.
Vanuit hart van het kind.
Leerkrachten die de vaardigheden ontwikkelen om aan te sluiten bij
bovenstaande punten.
Muziek / dans. Yoga. Met vakdocent muziek / gym.
Hoe denk jij? / Hoe denk ik?
Vele handen en veel materiaal keuze, vele handen maken licht werk.
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Leerstof die bij het kind past.
Groep doorbroken werken.
Veel digitale leermiddelen en v
Veel concreet materiaal.
Vakleerkrachten.
Leerkrachten die zich specialiseren op één vak.
Goede wifi-verbindingen.
Kunnen en mogen onderzoeken, onderzoekend leren!
Groep doorbrekend werken. Doorlopend / groep doorbroken.
Professionaliseren op basis van kwaliteit en talenten.
Optimale doorgaande lijn van start opvang tot eind basisschool.
School en ouder maken samen verslag (rapport) over het kind met veel
input van het kind.
0 - (16) jaar.
Rust / ordelijk.
Bewegen, jong / oud.
Portfolio.
Ruimte voor nieuwsgierigheid en onderzoekend leren.

Ten aanzien van het gebouw
- Niet alleen een IKC, maar ook jongeren- of ouderencentrum. Voor de hele
buurt.
- Combinatie van “bedrijven” in één gebouw.
- Groene omgeving (milieubewust).
- Véél daglicht! Goede ventilatie. Grote lichte ruimtes. Licht , warmte (wel
en niet kleurrijk).
- Screens voor de ramen en lichtkoepels. Licht / donker d.m.v. screens.
- Kastruimte. Opbergruimtes!
- Conciërge.
- Open centrale ruimte. Groot midden “plein”, hal.
- Twee wc’s voor leerkrachten.
- Keuken die goed is ingericht/ Kantine / eet plek.
- Ramen die open kunnen en naar buiten opengaan.
- Speelruimte. Speelzaal / lokaal.
- Een open school zonder “drempels”. Veel contact met ouders e.d.
- Behoud van de grote gezamenlijke hal.
- Gezamenlijkheid van alle geledingen in uitstraling en aankleding..
- Gezellige bibliotheek met leesplekken in de hal of een speciale ruimte (evt.
met leensysteem) m.b.v. ouders. Leesruimte.
- Vrije werkplekken, verplaatsbaar.
- Vrije lees/leerplekken.
- Veel plekken om samen te werken.
- Lokalen als werkplekken (samenwerken – stilte – muziek enz.).
- Ateliers/ hobbyruimte.
- Onderzoekslab en onderzoekende omgeving binnen en buiten.
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- Mensen met beperking.
- ‘Stille” ruimtes (geluid / hol).
- Nieuw meubilair (praktisch, voor elke ruimte eigen meubilair) (hoog
meubilair).
- Open en gesloten ruimtes. Podium. Ruime hal.
- Veilige / afgeschermde speelplaats kleuters, onderbouw, veel
bewegingsmogelijkheden.
- Flexibele ruimtes en werkplekken. Werkplekken die je kunt afschermen.
- Snappets / iPad.
- Veel werkplekken en tussenruimtes.
- Automatische ventilatie / licht / zonnepanelen.
- SPEELZAAL en gymzaal (intern).
- Aantrekkelijk en ondernemend schoolplein.
- Centrale hal / ruimte. Open ruimte / grote hal.
- Onderbouw en bovenbouw “gescheiden”.
- Werkruimten buiten de groepen en stilte ruimtes.
- Verschuifbare wanden, open muren, flexibele ruimtes.
- Meerdere ingangen. Interactieve gangen.
- Gedurfd!
- Mooie warme kleuren licht.
- Vast podium.
- Tussenruimtes.
- “Open” lokalen door bijv. grote ramen! Grote lokalen. Leerpleinen.
- Mogelijkheden rondom school optimaal gebruiken.
- Techniekruimte.
- Muziek “geluid” ruimte.
- “Open” teamruimte
luchtig/ademend
- Buitenruimte / lokaal.
- Voldoende wc’s.
- Douche i.v.m. brandgevallen etc.
- Computerruimte met een “open” werksfeer.
- Genoeg gelegenheid om werk en materialen te tonen.
- Ruimtes / lokalen die aansluiten op de open ruimte / hal.
- Vrolijke uitnodigende kleuren, mits dit niet druk en afleidend is, licht /
ruimtelijk.
- Computers / laptops/ iPad / snappets met de nodige werkplekken in en
buiten de klas.
- Plekken om zelfstandig te werken.
- Ruimte voor instructiegroep.
- Groot groen attractief schoolplein met voldoende bewegingsruimte.
Natuurlijke materialen.
- (Thema) hoeken. Ontdekhoeken. Zithoeken.
- Werkruimtes voor leerlingen. Rust ruimtes. Handvaardigheidslokaal.
- Multifunctionele ruimtes voor buurtbewoners.
- Werken met natuurlijke materialen.
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Dit sprak ons aan bij Kind centrum Los Hoes in Haaksbergen
1. Wat is de eerste gedachte die bij je opkomt als je ‘t kind centrum
betreedt?
Goede sfeer, gezellig en knus, open en je voelt je welkom
Groot, toch warm, open en kleurrijk – aansprekend
Opgeruimd, duidelijke werkplekken, vriendelijk, geborgen
Mooi nieuwbouw. Fris, opgeruimd & ruimtelijk
Open, licht, veel ruimte, wauw! Open ruimtes en groot.
Veel glas, lawaai? Structuur door bijvoorbeeld rooster
2. Hoe is de entree? Eén grote ingang en/of meerdere kleinere? Wat
roept dit bij je op?
Op welke wijze heeft de architect een scheiding gemaakt tussen de
basisschool en openbare ruimtes zoals bv. een gymzaal,
gemeenschapsruimte enz.?
Wanden gemeenschapsruimten zijn flexibel/ lockers /
schuifdeuren
Meerdere (kleine) ingangen (9x). geeft rust, prettig
Speelzaak die volledig open kan
Hoog/helder/veel daglicht
Na kleine gang een open hal, openheid
3. Op welke wijze heeft de basisschool (en kind partners) de link
gemaakt tussen visie en de indeling en organisatie van het gebouw?
‘The leader in me’ – duidelijk herkenbaar overal uitgewerkt
Meerdere links en visie 7 ‘habits’
Open klaslokalen, open ruimtes
Veel ouders in en om school. Kiezen, samen delen
4. Waar vergadert men? Waar drinkt het team koffie/thee? Worden
deze ruimtes voor meerdere doeleinden gebruikt?
In de leerruimtes
Nieuwe school
Teamkamer voor rust
Geen ruimtes bij de ingang
Multiruimtes
In de kleuterruimte (2x). Door veel te hoge leerlingenaantal was de
teamkamer nodig als lokaal
5. Vraag aan een medewerker en een leerling wat hij/zij geweldig
vindt aan het gebouw. Wat zou hij/zij graag willen veranderen aan
het gebouw ? Waarom?
(doel van deze
vraag is om voordelen en knelpunten in het gebouw helder te
krijgen)
Geweldig:
Glazen wanden(2x), open ramen (2x), mentor wc bij de kinderen
Openheid(3x), transparant, open ruimtes
Veranderen
Luchtcirculatie (2x), geen open gangen (d.m.v. lockers wel)
Meer bergingen, techniek: verwarming en koeling
Fijn om de open ruimtes af en toe te kunnen sluiten
IKC en te weinig leerkrachten voor de ruimtes
6. Op welke wijze maakt de basisschool gebruik van ruimtes binnen,
maar ook rondom het gebouw?
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Instructie, alle ruimtes worden benut, buiten eten, gras- en
speelvelden, naar de gymzaal
7. Maakt de basisschool gebruik van leerpleinen? Zo ja, op welke wijze
zijn deze pleinen vorm gegeven? Hoe wordt aan leerlingen de
mogelijkheid geboden om hierbij te differentiëren? Welke afspraken
en verwachtingen worden hierbij gehanteerd?
Ze noemen het paleizen/ Veel open ruimtes, veel gedifferentieerd,
dit kan door de open ruimtes ook makkelijk
Tafels met instructie groepen
Gebruik maken van aanbod of workshops
Je wordt uitgenodigd tot…
8. Welke ideeën qua inrichting kun je meenemen uit de verschillende
klaslokalen? Heeft de leerkracht een bureau? Waar bevindt die zich?
Hebben de leerlingen laatjes of een kastje voor hun spullen? Zijn er
stilwerkplekken in de klas?
Eigen lades kinderen (5x)
Bureau v.d. leerkracht (2x), Wel een bureau in ‘afgesloten’ lokalen
Lockers(2x) eigen verantwoording. Altijd alles netjes
Werkplek kiezen
Stilte ruimtes
9. Hoe bieden de leerkrachten in samenwerking met kindpartners
sturing aan de leerlingen gedurende de dag? Hoe weten de
leerlingen wat van hen verwacht wordt?
Elke dag is hetzelfde , vaste structuur (2x)
Sommige leerlingen worden ingepland
Door hele gebouw wordt dezelfde taal gesproken, dezelfde
regels
Geen continurooster, overblijf uitbesteed aan SKE
Aan de hand van doelen
Planbord
Leerlingen zelf verantwoordelijk: leren meteen vanaf de
eerste dag
7 habits komt overal terug
Doelen bespreken. Dan zelf verantwoordelijk
10. Werkt de basisschool met projectonderwijs (of thematisch
onderwijs)? Welke materialen/methodieken worden gehanteerd?
Hoe lang loopt een thema? Op welke wijze geven zij dit
organisatorisch en praktisch vorm? Op welke wijze maken
leerkrachten en leerlingen hierbij gebruik van de voorzieningen van
het gebouw?
Thematisch volgens geen methode. Twee leerkrachten bereiden om
de beurt voor en houden het thema bij.
Topondernemers & Kansrijke taal
Ja, mooi! Veel a.d.h.v. leerlijnen
Workshops n.a.v. doelen aanbod doen.
Gemiddeld 4 weken. Daarna een week geen thema. leerkrachten
bereiden dat voor.
11. Is er sprake van gezamenlijke verantwoordelijk voor een grotere
groep kinderen en/of voor het onderwijs/de inhoud (evt. in relatie
met het leerplein)? Hoe worden diverse kwaliteiten en interesses
ingezet? Wat kost dat de mensen en wat levert het ze op?
Eigen mentorgroep (2x)
16

Per bouw overleg 1 tot 2x per week (kind/organisatorisch)
Kinderen worden in beeld gebracht. Opvallende zaken, maar
beperkt naar: ‘wat is nou echt belangrijk’
Lees/rekenspecialisten
Inzet kinderraad
Veel vraag aan leerling of ze kunnen beargumenteren of ze een
verandering willen
Breed uitzetten van enquêtes
Kost veel tijd. Veel duo partners
12. Op welke verschillende wijzen is er sprake van een hechte
samenwerking met de verschillende kind partners uit het
kindcentrum? Benoem concrete voorbeelden.
BSO / KDV /Ouders /Peuters en kleuters gaan op bezoek bij
elkaar
13. Hoe ziet een dagindeling eruit (rooster)?
Vaste tijden voor elk vak, in verband met groep overstijgend
onderwijs. Geeft ook rust, je weet wat er komt.
Hele dag planning met alle vaste + keuzemogelijkheden. Vol,
maar overzichtelijk
Blokken van 3 kwartier (2x) en buitenspelen met eetmoment
Onderbouw: start + einde in de klas. Daartussen 5 kiesmomenten
van 3 kwartier
Bovenbouw: voor de pauze in de eigen klas. Rekenen/lezen/…
Na de pauze kansrijke taal. ’s Middags WO-tijd, topondernemers
Planbord en rooster op site, kiezen, vaste structuur
14. Eventuele andere opmerkingen/aantekeningen van dingen die je
opgevallen zijn:
Mentor wc bij de gewone wc’s
Het handen geven bij binnenkomst!
Het gemak waarmee kinderen je als ‘vreemde’ aanspreken
om wat te vragen of te zeggen.
Je moet de vakken en lessen goed op elkaar afstemmen
Autonomie van Bloom(2x) – voordat er gelezen wordt geeft
de leerkracht een aantal vragen. Bloomkaartjes voor 4x wijzer
8.20 u inloop met ouders. Kinderen geven leerkrachten een
hand. Schriftje voor afspraken (BSO, tandarts etc.)
‘Kiss & Ride’, makkelijk bereikbaar
Veel open ruimtes, hierdoor hoor je de ander praten. Soms
lastig, raak ik mijn eigen verhaal kwijt
Vieze muren. Laklaag erover?
Meerdere werkruimtes zou fijn zijn
15. Wat zijn absolute aanraders om te verwezenlijken in ons kind
centrum?
Flexibele wanden, glazen wanden en lockers (2x)
Ouders binnen de school
Mentor wc bij de bouwen (2x), op meerder plekken toiletten
Transparantie (2x) (openheid) en duidelijkheid in afspraken
voor allen
Bergingen (3x) en kastruimte en speelzaal, grote keuken
Taalgebruik richting kinderen (win-win situatie/no deal)
Positiviteit , ‘The leader in me’
Reflecteren/ feedback geven aan elkaar
Kinderen laten kiezen, zelf verantwoordelijk zijn voor leren
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Dit spreekt ons aan bij Kind Centrum Los Hoes in
Haaksbergen vanuit de Pijlers Onderwijs Anders!
Inrichten van de leeromgeving
Zelfstandigheid leerlingen (3x). iedereen weet
wat gedaan moet worden.
Lichte, open ruimtes (10x), ateliers/paleizen
Dagstructuur. Instructiemomenten niet langer
dan 45 min.
Berging per unit/bouw (2x)
Vaste instructieplekken (3x) (niet per sé bij
digibord)
Duidelijke werkplekken, (
7x)(zelfst./samenwerk/instructie/stilte
werkplek) en plekken voor
materialen/activiteiten.
Gezellige ‘huiselijke‘ uitstraling van ruimtes en
meubilair (3x).
Manier van vragen (Bloom)
Thema Tafels
Inpandige gym/theaterzaal.
Eigen momenten van eten
Lockers (4x)
Hogere tafel met middenpoot en krukjes
Eigen keuze in werkplek (2x)
Ruimtes die afgesloten kunnen worden (3x),
rustige plekken
Vakleerkrachten
Sfeervol (3x) Veel dingen aan de muur en in
de ruimtes, gezellige kleuren
Eindstuk groep 8
Veel hoekjes om wat te doen
Vakdocent gym, elke dag gym

Dit wil ik niet of heb ik
vragen over…

Ik kan me
voostellen dat het
soms ook fijn is dat
de ruimte wel
’afgesloten’ kan
worden
Verschillende
meubilair
Bij kleuters geen
verschillende
ateliers?
Wel rommelig door
zoveel
verschillende
stoelen/tafels

Taken en rollen personeel
Samen werken / ontwikkelen (3x)
Gezamenlijke verantwoordelijkheid (3x)
en verdelen van taken
Samen verantwoordelijk voor overleg
over ‘gedeelde’ leerlingen.
Gebruik maken van elkaars talent (2x)
Vaste (korte) overleg moment ’s
ochtends (7x). Samen starten
Onderbouw specialist o.a. voor taal en
rekenen.
Taallijst met kinderen die bij je moeten
komen. Laatste keer kinderen die nog niet
geweest zijn.
Ontwikkelthema’s (4x)

Een leerkracht
verantwoordelijk
voor een vak
spreekt mij niet
aan. Eenzijdig
Wil wel Graag
een duidelijker
beeld van hoe
vorderingen
gesignaleerd
worden en in
administratie
komen als
leerlijnen per
leerling
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Vakleerkrachten (2x) en d.m.v. mapjes in
de ateliers
Vakspecialist geeft mentor info (2x)
Kind gesprekken onder schooltijd
Feedback geven en ervoor open staan;
Gesprekken durven aangaan
Thuisgroep blijft behouden

Gezamenlijke
verantwoordelijk
heid: kan
iedereen dat?

Organisatie
Leerlingen bepalen zelf waar ze gaan
zitten
Weektaak/planbord: elke dag
‘hetzelfde’. Instructie tijd, werktijd/
zelfstandig werken etc.(4x) Blokken van 3
kwartier
Afstemming lezen/rekenen/spelling. Wel
in basisgroep instructie hierover.
Regels en afspraken: spreek dezelfde
taal. Geen regels maar
’omgangsafspraken’ (2x)
Structuur van de dag (3x) 3
kiesmomenten: Vaste instructie en
keuzemomenten (interesse, aandacht,
verantwoordelijkheid) voor kind.
Structuur van de les/activiteit
Veel feedback geven aan elkaar
Kind zelf verantwoordelijk maken voor zijn
leerproces
Kansrijk aanbod taal (2x)
Rust bij kinderen en open houding om je
iets te vragen of te vertellen.
Instructie halen bij jouw niveaugroep.
Label bij elk werkstuk in je portfoliomap
Inzetten van anderen: kinderen,
stagiaires, ouders, onderwijsassistenten, rters
Werken met leerlijnen (2x): bedachte
leerlijn door school zelf
Betrokkenheid/inzet ouders/vrijwilligers
(6x)
Motivatie door eigen keuze
Bij binnenkomst een hand geven (2x)
Overleg plannen
Eigen mentorgroep op vast moment
Instructie groep 4 ontwikkelen voor
middenbouw
Weekplanning, workshops
Je kunt en hoeft als leerkracht niet alles te
weten.

Heeft groep 3
geen
dagprogramma
?
Mooi rooster.
Hoe werkt het in
de praktijk?
Theoretisch
kader bouwen.
Wat is ons
gedachtengoed
?
Geen weektaak
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Inhoud van onderwijs
Zelfstandigheid, structuur en
verantwoordelijkheid (4x). Leerlingen
weten wat er van ze verwacht wordt,
duidelijke regels / afspraken, spreek
dezelfde taal
Werken met doelen: ‘Doelgerichte’
instructie
Op de middag wo en creatief/gym: zoals
nu.
1 einddoel per les. Rest van de opdracht
minder focus
Woensdag gymprogramma in de eigen
groep.
Positiviteit richting de leerling.
Differentiëren
Veel computers en iPads
‘the leader in me’ (hoor je ook bij
kinderen terug)
Taalkansrijk wo.
Cursus van de vakken zoals rekenen,
spelling (?)
Vrij blok voor gym
Inzet SLO doelen (2x)
Structuren zijn duidelijk. Dit vergroot de
mate van zelfstandigheid

Hoe gaat dat
met
leesinstructie en
rekeninstructie
aan kinderen die
dagelijks nodig
hebben door de
ouders
Zelf beslissen
fruitmoment?
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4. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

In deze tijd hebben we te maken met een aantal specifieke aspecten, waar
we ook in ons dagelijkse onderwijs aandacht aan willen besteden. In de
huidige maatschappij hebben leerlingen andere vaardigheden nodig dan
jaren geleden.
Aspecten die aandacht behoeven:
Social media/ ICT
Gepersonaliseerd leren
Zitcultuur/ meer bewegen
Burgerschap/ normen en waarden
Krimp
21e -eeuwse vaardigheden
Passend onderwijs
Ouderbetrokkenheid
Creativiteit en talentontwikkeling
Attitude van kinderen/ executieve functies
Duurzaamheid
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Social media en ICT
Het team vindt het van groot belang om in te spelen op de moderne
ontwikkelingen op het gebied van ICT en multimedia. Alles wordt visueler en
snelheid en informatie zijn belangrijk.
Het leren omgaan met de steeds veranderende ICT-toepassingen moet een
plek krijgen binnen het onderwijs, waarbij de volgende aspecten van belang
zijn:
leren maken van keuzes;
verantwoordelijk gedrag bij de
toepassingen;
gebruik van internet en de
consequenties daarvan.
In didactische zin gaat het dan om:
inoefenen van basisvaardigheden;
toepassen van kennis in de dagelijkse
praktijk;
kinderen informatie leren opzoeken.
effectieve leertijd door directe feedback/ zelfcorrigerende programma’s /
Snappet

Gepersonaliseerd leren
Om aan te kunnen sluiten bij de talenten en interesses van de kinderen is het
noodzakelijk dat we geen hapklare leerstofbrok erin proppen. Differentiatie
binnen het leerstofjaarklassensysteem is onmogelijk vanuit de focus Passend
Onderwijs en als het gaat om eigenaarschap van de leerlingen bij het leren.
Het toepassen van kennis, zelf kennis op kunnen zoeken en het leergedrag van
kinderen staan centraal.
De ICT mogelijkheden geven volop ruimte om hierop in te steken.

Zitcultuur/ bewegen
Waar kinderen vroeger in bomen klommen zien we dat nu veel te weinig. Te
weinig bewegen ligt op de loer door allerhande digitale uitdagingen. Dit heeft
consequenties voor de gezondheid, hersenontwikkeling en overgewicht. We
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zien dit op school terug in de afname van de motorische ontwikkeling van
kinderen.
Wij willen kinderen vaker laten bewegen door beweging-tussendoortjes in te
lassen, binnen of buiten, waardoor het leren toeneemt. Er is door de school
ook een judotrainer aangetrokken, zijn er yogalessen en is er wekelijks
pleinsport. Ook de peuters en kleuters krijgen wekelijks bewegingsonderwijs
van een vakdocent.

Burgerschap/ normen en waarden
Actief Burgerschap is geen apart vakgebied of vak op het lesrooster. Onder
de noemer Actief Burgerschap passen allerlei activiteiten - systematische en
spontane, geplande en tussen de regels door - die te maken hebben met de
bereidheid en bekwaamheid actief deel te nemen aan de samenleving en
daar actief een bijdrage aan te leveren. De school zien wij als een
samenleving in het klein, waar kinderen kunnen oefenen en zich competenties
eigen maken die horen bij een democratische houding. De leerkrachten
hebben hierin een voorbeeldfunctie naar leerlingen en ouders.
Onder 'goed burgerschap' verstaan wij dat leerlingen in hun gedrag
waardering en respect voor anderen tonen met als grondhouding gelijkheid
met verscheidenheid. Dit wordt praktisch gemaakt door zich met oog voor
elkaar positief te uiten naar anderen en zichzelf, gezamenlijk verantwoordelijk
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te zijn voor spullen en omgeving en
verantwoord om te kunnen gaan
met andere leeftijdsgroepen en
ouderen.
Dit willen we terugzien in hun gedrag,
waarbij waardenbesef en inzicht
moeten blijken.

Krimp
Een groot deel van het Nederlandse onderwijs heeft al te maken met een
dalend aantal leerlingen vanwege minder geboortes en dit zal de komende
jaren nog verder toenemen. Dit geldt ook in de Achterhoek en de gemeente
Berkelland. Onderwijsinhoudelijk heeft dit consequenties. Het werken met een
combinatieklas gaat over in het werken met een ‘drie-groepen combiklas’. Dit
vraagt een andere organisatie. Op kleine scholen is sprake van een hoge(re)
werkdruk. Op onze scholen hebben we vanuit Onderwijs Anders inmiddels hier
al op geanticipeerd, door af te stappen van het leerstofjaarklassensysteem.
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21e -eeuwse vaardigheden
We verstaan hieronder: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen
kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij
te dragen aan de 21e -eeuwse samenleving.
Hoewel er brede overeenstemming bestaat over het belang van aandacht
voor 21e -eeuwse vaardigheden in het onderwijs, is men het minder eens over
welke vaardigheden het meest belangrijk zijn. Er zijn meerdere opsommingen
en uitwerkingen, elk met een eigen accent en prioritering.
De benoemde ontwikkelingen zullen op de één of andere manier zichtbaar
moeten zijn in het gebouw en het handelen van het personeel in de toekomst.
Uiteraard kan niemand echt in de toekomst kijken. We realiseren ons terdege
dat de ontwikkelingen in tijd snel gaan en nauwelijks bij te houden zijn.

Afbeelding: model Kennisnet – SLO
Passend onderwijs
Elk kind is welkom op de basisscholen. Het onderwijs moet aansluiten bij wat
kinderen nodig hebben, ongeacht vermogens of al dan niet aanwezige
beperkingen. Scholen moeten kunnen beargumenteren als ze niet het
onderwijs kunnen bieden voor dit specifieke kind en heeft de verplichting om
op zoek te gaan naar een school die wel tegemoet kan komen aan de
onderwijsbehoefte van dit kind. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het
samenwerkingsverband en ouders. Door ons onderwijs anders te organiseren
zijn we flexibel en kunnen we veel kinderen onderwijs bieden.
Ouderbetrokkenheid
Voor onze scholen geldt dat ouders onze partners zijn. Zij kennen hun kind als
geen ander. Leerkrachten en intern begeleider gaan op huisbezoek om van
ouders te horen wie hun kind is, wat hun kind nodig heeft en om een goede
start te kunnen maken op school. Dat is het vertrekpunt. Ouders worden
betrokken bij het onderwijs vanuit inloopmogelijkheden, kijkmomenten tijdens
instructie, afsluitingen van cultuur, prestentaties van Vier Keer Wijzer en bij
vieringen/feesten.
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Creativiteit en talentontwikkeling
Iedereen beschikt over een of meerdere talenten. Het ontwikkelen van
talenten bij alle kinderen (en pedagogisch medewerkers, leerkrachten en
leidinggevenden) richt zich op het in beeld krijgen van dat waar je goed in
bent. Hoe kunnen we talenten inzetten en gebruiken in ons huidige onderwijs?
Hoe kunnen we gaan zorgen voor een zo optimaal mogelijke doorgaande
ontwikkeling? Kortom: aandacht besteden aan ‘zo ben ik en dit kan ik al en zo
wil ik worden’!

Attitude van kinderen/ executieve functies
Opvoeding begint thuis. Kinderen hebben recht op grenzen, rust en structuur
en wij volwassenen moeten hen dit bieden.
Om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren moeten kinderen in
staat zijn om hun gedrag te sturen, Niet iedereen kan dit even goed. Vooral
jonge kinderen zijn hier nog niet zo sterk in en moeten en mogen dit leren.
Vanuit school werken we samen met ouders om kinderen te leren weerstand
te bieden aan impulsen, efficiënte plannen te
maken, om te gaan met veranderingen, actief
het geheugen te gebruiken, inzicht te hebben
in eigen gedrag en houding en effectief om te
gaan met emoties. Dit zijn de executieve
functies.
Vaardigheden zoals aankijken wanneer je met
iemand praat wordt ingeslepen door hen erop
te wijzen en dit gedrag te trainen. In de eerste
levensjaren begint dit thuis, bij de
kinderopvang, op school leggen we de basis
en dit zet zich voort in de puberteit, eigenlijk
een leven lang leren.
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Wanneer een kind moeite heeft met een van deze vaardigheden heeft dat
soms grote gevolgen, niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor iedereen in
de omgeving. Ook hebben de executieve functies veel invloed op het
functioneren op school. Het is noodzakelijk om samen met ouders hierin op te
trekken.

Duurzaamheid
Duurzaamheid in het onderwijs, met aandacht voor het milieu en onze
energiebronnen, is een essentieel thema. Dat duurzaamheid in het onderwijs
een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare
planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar was al een
constatering van jongerenorganisatie en politieke partijen. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en je kan er niet vroeg genoeg mee
beginnen. Jong geleerd, oud gedaan.
Vanuit de Stichting Delta wordt er actief werk gemaakt van groene energie
door het plaatsen van zonnepanelen.
Ouders stimuleren we om hun kind lopend of fietsend naar school te komen.
We doen mee aan schoolfruit, we zetten in op meer bewegen buiten de
gymlessen om en laten kinderen lopen of fietsen naar excursies en dergelijke.
Hiermee stimuleren we gezond gedrag.
Yogales
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5 BETROKKENHEID VAN DE BUURT, DE MR, DE OUDERS EN DE KINDEREN
Draagvlak onder alle geledingen is van belang, ook in de omgeving van het
nieuwe gebouw.
Het nieuwe gebouw zal ook een wijkfunctie krijgen.
Op 27 maart is er een informatieve avond voor ouders en buurtbewoners
geweest over de wensen en ideeën voor het nieuwe gebouw. Alle
aanwezigen hebben informatie gekregen en hun inbreng gegeven. Dit is
uitgewerkt in een apart document.
Ook het bedenken van een naam voor ons IKC zal met inbreng van ieders
ideeën gekozen worden.
De MR is van meet af aan betrokken geweest bij alle stappen in het reeds
doorlopen proces en de stappen die we nog gaan zetten. Zij zijn enthousiast
en denken constructief mee als vertegenwoordiger van alle ouders.
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De ouders zijn al vroegtijdig meegenomen in het proces.

Arnhem, 10-02-2012

Beste ouders/verzorgers van leerlingen op de Schakel en de Regenboog in
Eibergen,
Langs deze weg willen wij graag reageren op de passage in de nieuwsbrief
van VCO, waarin wordt gesproken over de bestuursstandpunten om te
komen tot 1 basisschool in Eibergen. Deze nieuwsbrief is uitgedeeld aan de
ouders van de leerlingen op de 3 PC-scholen in Eibergen en kan mogelijk
leiden tot allerlei misverstanden op de beide scholen van Delta.
Met de gemeente Berkelland hebben de afgelopen maanden alle
schoolbesturen basisonderwijs uit deze gemeente gesproken over de
toekomstige ontwikkelingen van leerlingenstromen. De komende 10 jaar is
duidelijk zichtbaar, dat het aantal leerlingen dat de basisschool zal gaan
bezoeken sterk zal dalen. Ook voor de dorpskern Eibergen is dit op langere
termijn het geval en daarbij is gebrainstormd over ideeën over de toekomst
van de basisscholen qua levensvatbaarheid. Het standpunt van de 3
besturen (PC, RK en openbaar) is daarbij dat op termijn het heel goed
denkbaar is dat alle drie de denominaties uitkomen op 1 school in Eibergen,
zodat er 3 gezonde, levensvatbare basisscholen in Eibergen overblijven. We
hebben het hier over een situatie die in principe (conform prognose) realiteit
zal worden na 5 tot 10 jaar.
Afgesproken is – om de nodige onrust c.q. verwarring te voorkomen – dat
ouders over dit standpunt op een later tijdstip geïnformeerd zouden worden
en dan ook door de 3 besturen samen. Dit is door deze nieuwsbrief van VCO
dus helaas niet gebeurd.
Het bestuursstandpunt van Delta is op de korte termijn: handhaving van de
Regenboog en de Schakel als 2 gezonde, levensvatbare, kwalitatief goede
basisscholen in Eibergen. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om
anders te willen. Op het moment dat de situatie zich zal wijzigen, dan zullen
onze scholen c.q. u als ouders uiteraard enkele jaren voorafgaande aan
deze beslissing uitvoerig geïnformeerd worden en zal een gedegen
stappenplan aan u worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Delta,
Ruud Beekhuizen
Robert Hilhorst
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Bij alle ontwikkelingen zijn de ouders geïnformeerd, zodat ze zich betrokken
voelen en meegroeien in het hele proces. Op de info avond van 27 maart
2017 hebben de ouders te kennen
gegeven dat ze de avond als prettig
ervaren hebben. Er is heldere informatie
gegeven en ze voelden zich gehoord.
De ouders van de Regenboog vinden
het jammer dat het schoolgebouw gaat
verdwijnen van de plek waar het nu
gesitueerd is. Dit is heel begrijpelijk. Men is
tevreden over het onderwijs, de kleine
groepen en de sfeer. Het feit dat hun
kind verder van huis moet gaan om naar
de basisschool te kunnen is voor hun
jammer. Men wil een school dicht bij huis.
Hemelsbreed gaat het om 1 km. extra.
De grote weg die nu nog door Eibergen
loopt lijkt nu een belemmering. Voor 2019
is de nieuwe rondweg echter klaar
waardoor de verkeersdrukte in Eibergen
sterk zal afnemen.
Ouders blijven we meenemen in het
proces.

Via de plaatselijke krant is er regelmatig aandacht besteed aan de
onderwijskundige vernieuwingen en toekomstige nieuwbouw.
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De kinderen weten ook dat er een nieuw gebouw zal komen. Zij hebben al
gedroomd over het nieuwe gebouw en ook hun wensen zijn duidelijk.

Wensen kinderen voor het hart van het Simmelink
Veel licht
Nieuw spel
Bouwklas

II

Planbord/kiesbord

II

Kluisjes

IIIII IIIII IIIII IIIII III

Roze stoelen/roze vloer/roze tafels
Langer naar school
Poppenkasteel/poppenhoek

IIIII

Eigen computer/tablet

IIIII IIII

Tractoren/vrachtwagens/motoren
Meer boeken
Dinohoek
Extra stiltelokalen
Blokken
Doktersspullen
Verdiepingen
Discolamp/discohoek
Constructiemateriaal
Nieuwe stoelen
Speelkamer
Spelletjes

III

Letterlijn
Lego
Chilblok

IIIII

Groene ruimte
Kleine lokalen
Treinbaan
Aparte kamers
Hond in de klas
Atelier
Technieklokaal

II

2 verdiepingen + lift

IIIII IIIII IIIII
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Meer natuur

II

Huisje
Extra leerkrachten
Bibliotheek

IIII IIIII

Computerzaal

II

Knutselhoek
Bloemetjes
Kleuren. Leeshoek met zitzak. Jongens bij elkaar. Blauwe school
Schilderen
Veel te kiezen
Lampen
Kralenplank
Kast met kleurspullen
Tosti op vrijdag/lunch
Verkleedhoek
Gamehoek
Proeflokaal
Lab voor experimenten
Binnen voorstelling om de 3 uur
Bijlessen/toekomstlessen
Glazen kasten voor mooie dingen
Filmhal/hoekje

II

Xbox

II

Constructiemateriaal
Manege
Een eetzaal voor tussen de middag
Gymzaal + klimwand + discoverlichting

IIIII

Een speelkamer voor de bovenbouw
Podium

II

Een grote hal

Stoel met kussens

Klimtouwen

Veel groen buiten

Foampit (ballenbak)

Duits na schooltijd

IIII

Grote banken
Plastic hoek
Natuurlessen
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6 ONDERWIJSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN
Om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen
moeten de school en de opvangorganisatie een aantal op de toekomst
gerichte uitgangspunten hanteren. Het team is zich ervan bewust dat het
gebouw toekomstbestendig moet zijn. Het onderwijs over 5-10 jaar
is niet meer het onderwijs van nu of 10 jaar geleden. Kansen moeten benut
worden en anders organiseren van het onderwijs is het uitgangspunt. Het team
heeft een kijkje genomen bij IKC ’s in de omgeving, die ook gesitueerd waren
in een nieuw toekomstbestendig gebouw. Aan de hand van kijkwijzers is er
gericht gekeken naar allerlei aspecten en deze zijn daarna geordend vanuit
de 4 pijlers van Onderwijs Anders:
inrichting van de speelleeromgeving
taken en rollen van het personeel
organisatie
inhoud van het onderwijs
Deze aspecten geven richting voor de uitwerking van de onderwijskundige
uitgangspunten voor de toekomst, waarbij de visie en missie de basis vormt
voor het toekomstige IKC.
Waar ons IKC voor staat…
1 organisatie
1 visie
1 beleid

Kinderen bij ons
ontdekken spelen en werken samen leren
bewegen vragen proberen oefenen luisteren
ontwerpen groeien overleggen helpen
complimenteren waarderen

Uitgangspunten
Ons integraal kind centrum (IKC) omvat één organisatie voor leren en
ontwikkelen. Het is een voorziening voor kinderen van 0 tot 16 jaar, waarbij een
uitgebreid dagprogramma wordt geboden. Dit is geen doel op zich, maar
een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat het zich
optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk
veranderende omgeving.
Vanuit kinderopvang en onderwijs vormen we bondgenoten die zich met hart
en ziel inzetten voor één gezamenlijk doel: een veilige, inspirerende omgeving
creëren, waarin kinderen van nul tot zestien jaar zich optimaal kunnen
ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische aanpak en
cultuur. Vanuit gezond ondernemerschap zijn we steeds op zoek naar nieuwe
kansen en steeds kijkend naar het rendement van ons handelen om voor de
kinderen het optimaal mogelijke te realiseren. Vanuit gericht personeelsbeleid
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ondernemen we activiteiten om de eenheid van het team te versterken
middels gerichte teambuilding, scholing en het faciliteren van informele,
collegiale ontmoeting.
Ons team en de kinderen hebben behoefte aan een inspirerende ontwikkelen leeromgeving
en herkenbare speel- en werkplekken. Ons IKC wil inspelen op de
basisbehoeften van de kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Er moet ruimte zijn voor verschillende activiteiten van een ieder.
Onze IKC visie en missie
Onze huidige visie op ontwikkelen en leren van de Schakel en de Regenboog
kunnen in elkaar worden geschoven. Inmiddels is er al 5 jaar hard gewerkt aan
het in de praktijk handen en voeten geven aan onze gezamenlijke
uitgangspunten.

37

De doorgaande lijn met de voorschoolse periode wordt nu op IKC de Schakel
al inhoud gegeven door overleg met de peutercoördinator/ leerkracht van
groep 1. Zij stemt inhoudelijk de thema’s af met de peuteropvang. Ook
feesten worden zoveel mogelijk samen gevierd. Het leerlingvolgsysteem sluit
naadloos op elkaar aan. Er was al een warme overdracht en gaat nu vele
malen gemakkelijker omdat je in hetzelfde gebouw zit.

De toekomst vanaf augustus 2017
Vanaf augustus 2017 is er op alle ochtenden een peutergroep op IKC de
Schakel. Zo willen we alle kinderen en ouders uit de wijk breed bedienen.
Studenten van Pabo Iselinge en studenten van het Graafschap College gaan
samen in overleg en voeren samen opdrachten uit en leren met en van
elkaar. Dit is de start van de nieuwe opleiding van pedagogische medewerker
Kind centrum.
Na de basisschoolperiode is continuïteit en een inhoudelijke doorgaande lijn
naar het VO minstens zo belangrijk. Vanuit de samenwerking met de VO
school ’t Assink werken we toe naar een doorgaande lijn. Na een ronde van
oriënterende gesprekken met de bestuurder en locatieleider is er ook van de
kant van het VO belangstelling om meer samen te gaan werken. De leerlingen
van ’t Assink blijven hun onderwijs in hun eigen gebouw volgen. Bij elkaar op
bezoek gaan en vast ook fysiek voelen en wennen aan de nieuwe
toekomstige situatie kan de drempel verlagen. De rol van de huiswerkcoach
zal de stap naar het VO kunnen vergemakkelijken.
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Dit spreekt ons aan na ons bezoek aan IKC de Bosmark in Dinxperlo
Pijler Onderwijs Anders

Dit spreekt ons aan!

Inrichten van de leeromgeving
•
•
•
•
•

•
•

(Vaste plekken) materialen
Uitnodigende leerrijke
omgeving?
Open ruimte/ gesloten
ruimte/ flexibel
Vaste instructieplekken bij
digiborden?
Waar instructieplekken,
samenwerkplek,
stilwerkplek?
Sfeervol?
Individuele werkplekken

Vergaderruimte in de bouw,
MR, OR, spreekkamers.
Conciërge / ontvangst.
Tafels met bankje voor
instructie.
Keuken.
Kladdertafel nodigt uit tot
creativiteit.
Verrijdbare kapstokken.
Taken en rollen personeel
•
•

•

•
•

Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Overleg en
samenwerkmomenten
(vaste momenten);
Een leerkracht
verantwoordelijk voor een
vak?
Ontwikkel thema’s?
Overzicht houden: wie
houdt bij wat kinderen
gedaan hebben?

Opvang onder-, midden-,
bovenbouw.
Fijn kleurgebruik.
Open / hal.
Prettige akoestiek.
Leerplein.
Warme kleuren.
Vier mini laptops.
Wisborden.
Tafels – organische vormen.
Per unit personeelstoilet.
Water in de klas.
Wifi is belangrijk.
Niet te veel / te weinig kasten.
Mooie kleuren.
Open én gesloten ruimtes.
Individuele werkplekken en aparte
groepjes.
Veel ruimte.
Wél leerstofjaarklassensysteem.
Vloerbedekking !!
op grond spelen
/ werken.

16 groepen, 18 lokalen, 400
leerlingen.
Werken als één team, 45 mensen.
Samen starten 8:00.
45 (team) vergaderruimte / koffie.
Unitvergaderingen / loopt makkelijk
bij elkaar naar binnen.
Leerkrachten geven alle vakken.
Ontwikkelthema’s bereiden ze samen
voor.
Vaste thema’s t/m groep 3 samen.
Overleg en samenwerkingsvormen
voornamelijk binnen de
paralelgroepen.
Groep 3 los van rest ob (bleek bij
navraag niet waar).
Groep 3: gp aanpassing na ieder
thema VLL!!
Na iedere kern ouders informeren.
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Organisatie
Zelfstandigheid in
doorgaande lijn
• Weektaak/ planbord?
• Regels en afspraken
leerlingen en
leerkrachten/ assistent
zichtbaar?
• Externe hulp bij
implementatie
• Basisgroepen
• Instructie
• Inzetten van anderen:
kinderen,
stagiaires, ouders
• Vooraf plannen
• Informeren ouders
(meenemen in het proces)
• Ochtend en
middagprogramma
•

Aparte vergaderruimtes / binnen de
units.
Spreekruimte binnen units.
Stagiaires op planbord i.v.m. velen.
Pauzeruimte waar iedereen
samenkomt.
Aparte vergaderruimte.
Vier units / allen eigen wc’s,
opbergruimtes.
Doorgaande lijn door heel IKC.
Instructie in de klas, daarna “vliegen”
ze uit.
Organische vormen tafels.
Lichtstraat – natuurlijk licht oranje groen.
Schuine daken.
Uitgangspunt v. namen boeken van
E. Castle.
Rode dag bij kinderopvang.
Rode dag op weektaak groep 8.
Onderwijsassistenten. Breed
inzetbaar.
Basis is leerstofjaarklassensysteem,
overal inloop.
Groep 1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Leesonderwijs groep doorbroken, de
groep als uitgangspunt, vandaaruit
groep doorbrekend
Sportcoach BSO geeft gymlessen.
08.30 – 14.00 uur vijf dagen.
Ochtend spelling taal rekenen
Gym tekenen muziek.
Opvang.
Zonnekinderen.
Sportcoach.
Natuurcoach jeep.
Bolle buiken / babycoach.
Organische vormen.
Koffiehoek en zolder en Lift!
Welkomst tv!
welkom jarigen.
Unitruimtes per unit.

Inhoud van onderwijs
•
•
•

Zelfstandigheid van de
kinderen
Differentiëren: inplannen
zwakke en sterkere kinderen
Op de middag WO en
creatieve vakken en gym

1 ingang voor met sleutel verder niet.
Scholen waar zij zijn wezen kijken.
Van alle stromingen wat.
Kessel IKC, Blaricum IKC, Uden IKC,
Ettenleur IKC, DOK12 Amersfoort
IKC = unit onderwijs
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•
•

Inventariseren
mogelijkheden ICT
Keuzes maken op gebied
van doelen en
tussendoelen/ methode
gebruik
Leerlijnen
methode
lestaken
Project basis met vo
Luxe gebouw

Ib org. inzet onderwijsassistent.
Grootste deel van de dag in lokaal.
Leerplein en klein leerplein.
Verw. + verl. instructie.
Eigen units / eigen magazijn / ingang
toilet.
Oudere kinderen lezen voor.
Zonnekinderen + “Bosmarkmodel”.
De groep als basis
leerstofjaarklassensysteem
wél groep doorbrekend
thema’s / feesten
materiaal
RT’er voor zwakke leerlingen.
Spreekkamers!
Prikkelarm mooi.
Leerpleinen – lokalen iets kleiner
individueel / tweetallen.
Extra ruimte vergader / werkruimte
Leerruimte – toetsgespreksruimte.
Speellokaal voor peuters, groep 1 /2 ,
rest gymlokaal buiten gebouw.
Laptops etc.
4 units met eigen ruimte / ingang
kleinschaligheid behouden
16 groepen, 18 lokalen, 400
leerlingen.
2 groepen BSO.
2 groepen dagopvang.
2 groepen peuteropvang.
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6.1 WAT IS NU SUCCESVOL, WAT ZIJN VERBETERPUNTEN EN WAT GAAN WE IN
DE TOEKOMST MEER OF MINDER DOEN?
Een positief pedagogisch klimaat is uitgangspunt en voorwaarde om te
kunnen leren. De positieve sfeer in de school wordt door ouders gewaardeerd
en geeft meer kans op succes!
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Dit willen we behouden:

Dit zijn punten van aandacht:

Succesvol

Verbeterpunten

Inhoudelijk
Rustige werksfeer
Coachende leerkrachten met
pedagogische kwaliteiten
Betrokken en bevlogen
leerkrachten, onderwijsassistent en
stagiaires!
Veel complimenten en aandacht
voor ieder kind.
Hardwerkende en gezeglijke
leerlingen.
In kleine instructiegroep aan de
slag met de leerkracht
Portfolio mappen
Samenwerkende leerlingen op de
middag.
Ruimte voor eigen creativiteit en
probleemoplossend denken
Structuur bij het leren en er valt
wat te kiezen
Doelgerichtheid in de bovenbouw

Inhoudelijk
Heldere instructie met
succescriteria, m.n. ook op de
middag
Lesdoel benoemen en
zichtbaar maken (Aan het eind
van de les heb je geleerd
dat…/ kun je…/ weet je …)
IGDI aanhouden en versterken
met betrekking tot feedback
en evaluatie, lesdoel behaald?
Doorgaande lijn van jaargroep
2 naar 3.

Speelleeromgeving/gebouw
Optimaal gebruik van diverse
ruimtes
Tijd en ruimte voor beweging

Speelleeromgeving/gebouw
Instructie ruimte voor het
(digi)bord
Taalrijke en rekenrijke
speelleeromgeving versterken
Data muur inrichten
Met structuur en gericht leerrijke
info ophangen/ zichtbaar
maken
Picto’s / labels, ook in Engels
Creatieve hoek/ atelier
Theater in nieuwe gebouw!
Stilteruimte sfeervol en stil

Meer of minder in de toekomst
Differentiëren en tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen is het
streven, waarbij het werken vanuit de basisgroep het uitgangspunt is.
Groepswerk en presentaties van resultaten door de leerlingen vinden we
belangrijk, waarbij het eigenaarschap van het leren steeds meer bij de
leerlingen komt te liggen.
De (speel)leeromgeving is hierop aangepast en de diverse (leerteam)ruimtes
hebben een eigen invulling. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
te bewegen en samen even te ontspannen.
De rol van ICT zal in de toekomst nog groter worden. We hebben Snappet
aangeschaft voor de kinderen in leerteam 8-12. Er zijn (mobiele) digiborden.
Instructies op niveau zijn het uitgangspunt dus klassikale instructie momenten
zullen minder voorkomen.
We stappen echt af van het leerstof jaarklassensysteem. Rust, structuur en
regelmaat en routines blijven bovenaan staan en zijn de doorgaande lijnen.
Voor de kinderen moet het voorspelbaar zijn wat er gaat gebeuren. Dit
betekent een veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten.
Het is een geweldig mooie uitdaging om deze fundering van het onderwijs in
het nieuwe gebouw inhoud en vorm te gaan geven!
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6.2

WAT WILLEN DE OUDERS IN DE TOEKOMST MEER OF MINDER ZIEN?

Vanuit het laatste oudertevredenheidsonderzoek zijn er een aantal aspecten
die aandacht behoeven.
- Men wil graag dat leerlingen buiten eten bij mooi weer.
- Het is fijn als er een gymzaal/ speellokaal inpandig in het gebouw
aanwezig is.
- Ruimte in de groepsruimtes is van belang, ook voor
bewegingstussendoortjes.
- Bewegingshoek met uitnodigende materialen.
- Goede ventilatie.
- Er moeten op het speelplein diverse plekken zijn waar bewegen en
spel mogelijk is.
- Schone toiletten.
Ouders zijn nu vooral tevreden over de sfeer, het voorbeeldgedrag van de
kinderen, regels en afspraken van de school, de overdracht naar een
volgende leerkracht en de huisbezoeken die leerkrachten en de intern
begeleider afleggen. Het welkom zijn op school en activiteiten kunnen
meebeleven is van belang. Deze aspecten zullen we moeten koesteren en
behouden.
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7 STRUCTUUR EN GROEPSINDELING
We gaan uit van zo’n 300 leerlingen en er zullen 12 jaargroepen moeten
passen in het nieuwe gebouw.
7.1 Indeling vanuit leerteams
Een leerteam omvat meerdere jaargroepen. In ons leerteam wordt
samengewerkt door leerkrachten, waarbij het leerteam verantwoordelijk is
voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in dat betreffende
leerteam.
Vanuit onze onderwijs organisatie is het logisch om uit te gaan van 2 leerteams
en wel:
Leerteam 2-7 = peuters, jaargroep 1 t/m 3 = 2 t/m 7-8 jarigen
Leerteam 8-12 = jaargroep 4 t/m 8
= 8 t/m 12-13 jarigen
De doorgaande lijn van jaargroep 2 naar 3 blijft aandachtspunt in ons traject
om het onderwijs anders te organiseren. We willen af van het gegeven dat
kinderen in groep 3 opeens een groot deel van de dag aan hun tafel moeten
zitten. De 6-7 jarigen leren en werken ook in hoeken en vanuit kleine instructie
groepen. Dat betekent dus dat de differentiatie die er al is in jaargroep 1-2
doorgezet wordt in jaargroep 3.
Wanneer we onderwijs op maat willen bieden kan het dus ook zo zijn dat
sommige kleuters al kunnen lezen voor aanvang van jaargroep 3. Ons
onderwijsaanbod zullen we hierop af moeten stemmen. Het is nog een
gegeven uit de vorige eeuw dat het leren begon op de lagere school, dus in
de huidige jaargroep 3. In deze tijd gaat het om gepersonaliseerd leren:
onderwijs op maat, differentiatie, afgestemd op de onderwijsbehoeften,
instructie op maat is leidend!

45

8 SCRIPT: EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN KIND
Het team van de Regenboog heeft nagedacht over hoe een dag van een
kind er uit kan zien en wat daarbij een gewenst rooster zou zijn. Alle activiteiten
zijn onderdeel van een onderwijsproces en vinden plaats in een bepaalde
volgorde en groeperingsvormen: onderwijsscripts. Deze dagopzet is
richtinggevend voor het script van de dag voor het toekomstig IKC.
Een onderwijsscript geeft aan hoe de schooldagen van kinderen,
pedagogisch medewerkers
en leerkrachten verlopen.
Doel: kunnen werken in een leerteam vanuit een gelijkluidende dagstructuur
waarin alle activiteiten geplaatst kunnen worden. Het is belangrijk dat dit
schoolbreed op elkaar is afgestemd om een flexibele onderwijsorganisatie te
realiseren.
8.1 Dagstructuur - Script van de dag
Script dag van een kind op de Regenboog schoolbreed 2017
lkr. = leerkracht / oa = onderwijs assistent
Tijd

Wat
Welke activiteit
groep 1-8

8.20

inloop
in kring boek lezen, samen kletsen,
thematafel bekijken
Bel gaat!
Iedereen naar binnen
dagopening
kring/ verjaardag/ Engels/ zingen/ kanjer
training
5 woorden dictee (groep 4 t/m 8)
werkblok 1
werken met ontw. materiaal

8.25
8.30

8,40
8.50

taal zelfstandig/ instructie/ verl. instr.
10.00

10.15

10.30

taal/ voorlezen/ digitaal prentenboek
jeugdjournaal
+ fruit eten
Pauze

Wie
Taak en
rol
personeel
lkr. + oa
start
samen

lkr. + oa

basishonk
lokaal

basishonk
lokaal

Lkr.

oa
lkr.
oa
( lkr.
pauze!)
lkr.
(oa
pauze!)

bewegingsonderwijs
buitenspel (1-2)
werkblok 2
rekenwiskunde instructie/ zelfstandig/ verl.
instr

Waar
Kwaliteit
van de
ruimte

oa
lkr.

zelfst. w.
ruimte
bij digibord
basishonk
lokaal
buiten
schoolplein
Zelfstandig
werk
ruimte
zelfst. w.
ruimte
bij digibord
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11.15

12.00
12.30
13.15

werkblok 3
Estafette (3x per week)
Schrijven
Spreekbeurt / muziek/ …
lunchen
buitenspel
bloktijd

14.15

(stil)lezen / voorlezen/ tutor lezen
schoolbreed
4x Wijzer (3x per week)
Cultuur (1x per week) en wisselend gym
dag afsluiting / evalueren

14.30

naar huis/ BSO

13.30

oa
lkr.

lkr.
lkr.
lkr.
lkr.

basishonk
lokaal

Groep doorbrekend dagrooster voor leerteam 2 tot 7 jarigen
Blok Inloop en bloktijd (doelen KIJK!); vraag? Nader bespreken; alleen
Start in de eigen groep vinden leerkrachten fijner. (MAX 30 min)
groep doorbrekend werken:
Blok Instructie in de jaargroep met Kleuterplein; 15/20 min
Blok Werkles: kleine groepsactiviteiten rekenen groep doorbroken;
(doelen uit KIJK en Kleuterplein) en in hoeken; vak adopties hierbij een
optie; een leerkracht voor taal en rekenen en eigen reken en taallokaal;
Buitenspelen
Melkdrinken en kring basisgroep
Blok Werkles: kleine groepsactiviteiten taal groep doorbroken (doelen uit
KIJK en Kleuterplein) en in hoeken
Tussentijdse reflectiekring in basisgroep, eten en buitenspelen
Blok Werkles: themabreed werken en groep doorbroken doelen uit KIJK en
Kleuterplein)
Reflectiekring in de basisgroep
Naar huis
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Script dag van een kind op IKC Eibergen - Leerteam 2-7
lkr. = leerkracht / oa = onderwijs assistent
Tijd

Wat

Wat

Wat

Wie

Waar

Welke

Welke activiteit

Welke activiteiten

Taak en

Kwaliteit

activiteit

groep 1-2

groep 3

rol

van de

personeel

ruimte

peuters
8.20

inloop

inloop

lkr. + oa

in kring boek lezen,

in kring boek lezen,

start

samen kletsen,

samen kletsen,

samen

thematafel bekijken

thematafel

basishonk

bekijken
woorddictee
8.30

9.00

zelfstandig werken

zelfstandig werken

dagopening

dagopening

kring/ verjaardag/

kring/ verjaardag/

Engels/ zingen/

Engels/ zingen/

kanjer training

kanjer training

werkblok 1

werkblok 1

werken met ontw.

rekenen of taal

lkr. + oa

basishonk

oa

materiaal/
9.00

planbord

instructie

9.20

rekenen of taal

zelfstandig

9.40
10.00

10.15

lkr.

verl. instr.
taal/ voorlezen/

taal/ voorlezen/

digitaal

digitaal

prentenboek

prentenboek

( lkr.

fruit eten

fruit eten

pauze!)

pauze buiten

pauze buiten met

lkr.

leerteam 8-12

oa
basishonk

(oa
pauze!)

10.30

bewegingsonderwijs

werkblok 2

buitenspel (1-2)

rekenen of taal

10.50

werkblok 2 (3-4)

instructie

11.10

rekenen of taal

zelfstandig

oa ->1-2
lkr.-> 3-4

verl. instr.
11.00

musische ontw.

11.15

muziek/ (zang)spel

11.30

werkblok 3

12.00

werkblok 3

taal – kleine kring -

extra instructietijd

woordenschat

(taal/schrijven/rek.)

lunchen

Lunchen +

lkr.

buitenspel
12.30

buitenspel

bloktijd

13.15

schoolbreed

schoolbreed

(voor)lezen

(stil)lezen /

tutor lezen

voorlezen/ tutor
lezen

13.30

VierxWijzer

VierxWijzer
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14.15
14.30

dag-afsluiting

dag-afsluiting

evalueren

evalueren

naar huis/ BSO

naar huis/ BSO

basishonk

8.2 Inlooptijd
Tijdens de inloop komen de kinderen, al dan niet met hun ouder(s) binnen.
Vanaf 8.20 uur is de deur open. Kinderen kunnen in alle rust samen (met de
ouder) een boekje lezen, er ligt materiaal klaar of de kinderen kiezen wat. Om
8.30 verlaten de ouders de school en start de les.
8.3 Basisrooster
Omdat alle activiteiten zich binnen de leerteams afspelen, is het vooralsnog
van groot belang om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Er kunnen dan
ook groep overstijgende activiteiten plaatsvinden. Ook vindt roostering plaats
op basis van werkblokken waarbinnen instructies van dat betreffende vak
plaatsvinden. Kinderen verwerken over het algemeen lesstof zelfstandig
tijdens de werkblokken. Dit kan individueel zijn, maar ook samen.
In de ochtend volgt na een gemeenschappelijk startmoment in de basisgroep
al dan niet in de kring een werkblok, waarna de ochtendpauze volgt. Na de
ochtendpauze is het tweede werkmoment. Na de lunchpauze wordt er in de
hele school gewerkt aan thematische wereldoriëntatie en komen de
creatieve vakken aan bod aan de hand van VierxWijzer. De dag wordt altijd
afgesloten in de basisgroep waarbij er teruggeblikt kan worden op het
geleerde van die dag met bijvoorbeeld een reflectiekring.
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9 WERKVORMEN EN GROEPERINGEN
Uitgangspunt voor de indeling van een IKC gebouw is het type activiteit dat
uitgevoerd wordt. Welke werkvorm hoort daarbij, hoeveel kinderen doen deze
activiteit maximaal tegelijkertijd in die ruimte en in hoeveel procent van de
tijd? De functies van de ruimte volgen indirect uit de lijst met activiteiten. Het
team heeft op de studiedag van 7 juni 2017 bepaald welke kwaliteit deze
ruimte nodig heeft.
Onder kwaliteit van ruimte verstaan we:
De gewenste grootte van de ruimte (hoeveel kinderen werken er
maximaal op één moment);
de gewenste verbinding met andere ruimtes: visueel open (bijv. glas) of
meer gesloten (belangrijk in verband met toezicht);
is het gewenst dat deze ruimte direct in verbinding staat met een andere
ruimte: willen we de ruimte auditief open of is een auditief gesloten ruimte
praktischer (belangrijk in verband met geluidsrijke activiteiten);
is een rijke uitdagende inrichting gewenst of juist een meer prikkelarme
inrichting;
welke eisen vraagt deze ruimte ten aanzien van opruimen en schoonmaak
(een doe- en ontdekruimte stelt andere eisen dan een stilwerkruimte).
Zo krijgt men scherp welke ruimtes er nodig zijn, met welke kwaliteiten. Op
deze manier wordt het gebouw ingedeeld met ruimtes naar functie.
De volgende werkvormen en activiteiten onderscheiden we om activiteiten
van kinderen te ordenen en zicht te krijgen op soorten activiteiten en
aantallen kinderen. Tijdens de bijeenkomsten is dit aan de orde geweest en dit
heeft als leidraad gediend om scherp te krijgen wat de grootte en de functie
van de ruimtes in het gebouw zouden kunnen zijn.
Werkvorm

Activiteit

Individueel
(onafhankelijk)
werken

Doe: oefenen, construeren, creëren, inrichten,
experimenteren, spelen, bewegen, zelfexpressie
Zit: oriënteren, begrijpen, toepassen, informatie
zoeken, verwerken, oefenen
Doe: samen oefenen, construeren, creëren,
spelen, sporten, dans, drama, rollenspel, muziek
maken
Richtlijnen geven, uitleg, begeleiding/coaching,
geleide discussie / kring

Samenwerken

Instructie grote
groep
> 12
Instructie kleine
groep
< 12
Presentatie
Ontmoeten

Richtlijnen geven, uitleg, begeleiding/coaching,
geleide discussie / kring
Voordracht, opvoering, tentoonstelling
Socialiseren, recreëren, rusten, eten, vieren
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Hieronder is het schema weergegeven wat aangeeft hoeveel kinderen een
bepaalde activiteit doen, vanuit welke werkvorm. Het is belangrijk dat het
team nog verder nadenkt over hoe vaak de ruimte gebruikt zal worden, in
uren per week, in uren per maand, dan wel het aantal keer per jaar of in een
percentage van de totale week van een kind.

Werkvorm

Zelfstan
dig
werken
Doe
Zit

Samenwerken
Doe
Zit

1-2

X

X

X

2-6

x

X

x

Aantal

Instructie

Presentatie
/
demonstrat
ie

Ontmoeten

x

x

x

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

Basisgroep
Presentatie
s
Thema act.

kleine
groep
6-12

x

X

x
Kleine
groep

12-20

x

X

12-30

x

X
x
Leerteam 2-7
Op middagen

30-80

>80 tot
300 lln.
(en
ouders
&
peuters)

X
In
leertea
m

X
Vanuit
leerteams
Bij 4xWijzer

X
In
leertea
m

Groep
doorbroken
activiteiten

x

x

Korte
instructie
X

Met
basisgroep
X

Korte
instructie
vanuit
leerteam

In
leerteams

Informeren
Informatie
avonden

x
Afsluiting
van thema
door alle
leerlingen,
2x p. jaar

X
Basisgroep
Leerteams

3x p. jaar
met
peuters en
alle ouders
15 x met
alle
leerlingen
en soms
ook peuters
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Tubantia 27-6-2017
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10 LEEROMGEVING: INDELING EN INRICHTING GEBOUW, RELATIE VAN RUIMTES,
VLEKKENPLAN
Een goed doordacht en rijk ingedeeld en ingericht gebouw werkt gedrag
regulerend. Een rijke speelleeromgeving daagt kinderen uit om te ontdekken,
onderzoeken en te leren. Een inrichting per ruimte waarbij zichtbaar is welke
activiteiten er plaatsvinden en waar geen overbodige spullen staan, zorgt
voor rust. Materialen die zichtbaar en gemakkelijk op te ruimen zijn, zorgen
voor overzicht en orde.
10.1 Vlekkenplan
Op basis van de onderwijskundige en pedagogische visie en met behulp van
alle beschikbare ingrediënten is er door de teamleden een vlekkenplan
gemaakt.
In het kader van passend onderwijs moet bij de realisatie van het gebouw
rekening gehouden worden met het gebruik door kinderen met een
lichamelijke beperking. Ruimtes moeten daarom drempelloos zijn en
toegankelijk zijn voor mindervaliden. Een oprijstrook voor de rollator en een
aangepaste keuken met het oog op wijkactiviteiten hebben onze aandacht.
Gezien de verdiepingen moet er een lift in het gebouw aanwezig zijn.
In het vlekkenplan hierna zijn de wensen van de teamleden weergegeven.
Dat is slechts de grafische weergave.
Zie voor een toelichting op dit vlekkenplan en de beschrijving van de wensen
ten aanzien van ruimtes de legenda met de verklaring van de verschillende
kleuren en vlekken.
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Schetsontwerp leerteam 2-7 jaar

54

Schetsontwerp leerteam 8-12 jaar

Ontvangsthal en personele ruimtes
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Specifieke aandachtspunten bij de ontvangsthal
aandacht voor akoestiek, lichtinval en ventilatie
balustrade om de hal boven
muziek materiaal in bieb

57

11 WENSEN TEN AANZIEN VAN RUIMTES IKC EIBERGEN
Het team heeft ten aanzien van het nieuwe gebouw de volgende
uitgangspunt geformuleerd:
In het kader van passend onderwijs moeten ruimtes ook toegankelijk zijn
voor mindervaliden (drempelloos), met een toilet die geschikt is voor
mindervaliden. Uiteraard moet er een lift komen als er sprake is van
meerdere verdiepingen.
Multifunctionele ruimtes waar dit kan, zodat zo effectief mogelijk alle
mogelijke oppervlaktes ingezet kunnen worden.
Overzicht ruimten
Ruimte

Beschrijving

Onderwijsruimten
Leerteam ruimte

Er zijn 2 leerteams:
- Leerteam1 voor 2-7 jarigen
- Leerteam 2 voor 8-12 jarigen
Leerteam 1 & 2 een aparte ingang/ plein, zodat tijdens buitenspel geen
kinderen voor ’t raam spelen van een ander leerteam.

W

Werkruimte

Functie: instructielokaal, basisgroep

Basisgroep-

Capaciteit:30? leerlingen

ruimtes

Faciliteiten Leerteam 1:
- jaargroep ruimte groot (3x)
- buitendeuren/ openslaande deuren, ook direct naar
pleinruimte en uitgangen waarbij we elkaar niet storen
- binnen brede schuifdeuren van basisgroep 1-2 naar
basisgroep 1-2, die in de spouw schuiven
Faciliteiten Leerteam 2 : licht/ screens (moet donker kunnen worden),
ventilatie door ramen die open kunnen, doorkijk op volwassen hoogte.
-

digi-borden (verrijdbaar en vast)/ computers / Snappet

-

wasbak ( op leerling hoogte)

-

lockers

-

elke basisgroep moet afsluitbaar zijn en open kunnen

-

plek om werk van de leerlingen tentoon te stellen sp /ws/
tekeningen, VierxWijzer

D

pvc vloer met houtstructuur, stoer.

Doe-ruimte /

Functie: verwerkingsruimte en centrale werkruimte/ hal

leerplein

Capaciteit:150 – 300 lln.?

leerteam 1 ->leerteam 2
leerteam 1<- leerteam 2

Faciliteiten Leerteam 1:
- gemeenschappelijke ruimte voor leerteam 2-7 (ruim genoeg
voor alle kinderen)
- centraal hart/ aula voor iedereen
- vide, overzicht op de centrale hal
- leeshal (bieb)
- daglicht in de centrale hal
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Ruimte

Beschrijving

Faciliteiten Leerteam 2:
- podium
- plek om werk van de leerlingen tentoon te stellen
- multimedia plek, computers, camera’s, I-padds, etc.
- tafels met vak voor eigen lade
- apart handenarbeid lokaal
- apart textiele vorming lokaal
S

Stilteruimte

Functie: Stilte ruimtes/ gespreksruimte, meerdere verspreid over het
gebouw voor Leerteam 2, en bieb (beneden)
Kwaliteit: geluidsarm/geluidswerend
Faciliteiten:
Capaciteit: voor … personen?
Aantal werkplekken per ruimte:
Gesprekstafels en stil werken van kinderen; meubilair dat voor
volwassenen en voor kinderen geschikt is?

DK

Speellokaal/ doe-

Functie: bewegingsactiviteiten, muziekruimte en voor dans en drama

ruimte voor peuters

Kwaliteit: geluid dempend

en kleuters

Capaciteit: … lln. tot … lln. ?
Faciliteiten Leerteam 1:
-

grote spiegelwand, zodat kinderen zien wat ze doen

-

audiomateriaal (aansluiting), geluidsboxen die
weggewerkt zijn

B

Buitenruimte

-

ruimte voor klein gymmateriaal/ berging

-

weggewerkte lampen

-

op de begane grond

Technieklokaal apart-> buiten, hele jaar te gebruiken
Wensen voor het speelplein vanuit Leerteam 1:
- zandbak, bomen, bosrijk, struiken en gras
- survival plek
- voetbalveld(en)
- klimmogelijkheden
- water(speel)plek, dus ook buitenkraan
- schommels
- wip (balans wip, geen wipkip)
- letterrups/ cijferrups (op tegels)
- hinkelhok met cijfers/ letters (woord hinkelen)
Wensen voor het speelplein vanuit Leerteam 2:
- moestuin/ kas
- uitdagende activiteiten in een groene omgeving, zoals
survival, uitnodigend om te verstoppen, boomtikkertje,…
- voetbalveld, combineren met sportveld gymzaal
- géén beweegwijs, ruimte voor eigen creativiteit!
- goede fietsenrekken (e.v. in kelder, met oplaadpunt E-bikes)
- groene uitstraling, stoer
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G

Ruimte

Beschrijving

Gymzaal

Wensen vanuit Leerteam 2:
- groot, meer ruimte om het veld
- volop diverse materialen
- e.v. combineren met theater/ podium (uittrek- of
uitschuifbaar?)
- e.v. vast aan school

Algemene ruimten
1

Personeelsruimte

Op de begane grond in centrale hal/ ontvangstruimte, nabij keuken,
locker/ garderobe
Functie: Alleen voor personeel (ontspannen)
Kwaliteit: geluidsarm
Faciliteiten: comfortabel meubilair, keukenblokje met vaatwasser,
wasbak en keukenkastjes
Mogelijk met deur naar buiten?
Aantal: 1
Omvang: .. personen?

2

Keukentje

Raakvlak met leerplein
Op kind hoogte (deels?)!
Diepvries/ koelkast/ vaatwasser/ oven/ wasmachine/ kookplaat

3

Directieruimte/ ib

Functie: werkruimte voor management team

kamer

Aantal: in 1 of 2 ruimtes met spreekruimte ertussen
Faciliteiten: glas, met luxaflex erin
Omvang… personen?
Ook ruimte voor administratie?

4

Werk/spreek-

Boven en beneden gespreksruimte

kamer interne beg.

5

7

Hal/

Receptie, met hoofdentree

entree

Per Leerteam een eigen entree?

Berging - opruimen

Voorraad ruimte, opberg/ opslag werkstukken
Per leerteam, ruim werkmagazijn, ook om werkt te laten drogen.
Magazijn voor Leerteam 1 en 2, Kerst, Pasen, etc.

8

Berging /

In deze ruimte, gymzaal.

speellokaal

9

Berging /

Nabij leerteam 1

buitenspelmateriaal
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Ruimte

Beschrijving

Werkkast

Schoonmaak materialen, warm water/ keukenblok, …

Reproruimte

Nabij werkmagazijn, per leerteam boven en beneden.

Sanitair leerlingen

Volgens normen, met wasbakken en warm water, lage toiletblokken en
wasbak voor PSZ en o.b., halve deuren.
Leerteam 1:
-

zweefkasten voor reserve kleding?

-

toiletten apart? Niet door ruimte waar gewerkt wordt,
WC. binnen & buiten ingang/ uitgang

Leerteam 2:
-

boven en beneden toilet units, 1 voor kinderen (wel
meisjes/ jongens) en 1 voor volwassen

Sanitair personeel

Volgens normen inclusief invalidetoilet.

Doucheruimte

Met omkleedruimte en warm water, douche verstelbaar, volgens GGD
eisen, nabij toiletruimte Leerteam 1, ook toegankelijk voor rolstoel.

Garderobe

Nabij de hal/ entree, met lockers

personeel
Garderobe

Lockers bij elke basisgroep.

leerlingen
Berging fietsen

Met oplaadpunten voor E-bikes??! Een fietsruimte e.v. onder Leerteam
2, e.v. onderkelderd.

Serverruimte

Aandachtspunten ten aanzien van de duurzaamheid van het gebouw
zonnepanelen, waterzuivering, mosdak/ met sedumplantjes
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12 TERUG- EN VOORUITBLIK
Het veranderproces van het leerstofjaarklassensysteem naar onze manier van
werken met Onderwijs Anders is boeiend. We zijn gestart in 2011 toen de
huidige directeur als interim begon op beide scholen. Er is enorm veel werk
verzet en ontwikkeld, waardoor er een hecht team is ontstaan dat bergen kan
verzetten. Natuurlijk zijn er altijd kartrekkers in een veranderproces. Er zijn
mensen die meer tijd nodig hebben om de verandering te kunnen overzien. Er
zijn mensen die afhaken. Dat zijn natuurlijke processen. De huidige teamleden
kijken uit naar de nieuwe situatie en kunnen niet wachten tot het nieuwe
gebouw hun werkomgeving zal worden. Het feit dat beide schoolteams als 1
team verder gaan is geen grote verandering aangezien zij elkaar al goed
kennen en nauw samenwerken. Dit komt het onderwijs ten goede.
Dat we een nieuw gebouw mogen ontwerpen is een kans die we met beide
handen aangrijpen. Dat het gebouw een buurtfunctie zal krijgen biedt ruimte
voor nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bieb en een
nieuwe sportruimte. Het zal een ontmoetingsplek en leerplek worden voor de
bewoners van de wijk ’t Simmelink.
De contacten met kinderen, ouders en wijkbewoners zullen worden verstevigd.
We gaan rustig en planmatig door op de ingeslagen weg, vol verwachting en
vertrouwen in een prachtig, doelmatig, sfeervol en fantastisch nieuw IKC in
Eibergen.
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Concept Vlekkenplan IKC ’t Simmelink te Eibergen
september 2017

Kinderopvang Humanitas wil in IKC ’t Simmelink kinderopvang aanbieden voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 12 jaar. Er wordt geopteerd voor 1 groepsruimte voor kinderen van 0 tot 12 jaar en
medegebruik voor Buitenschoolse Opvang (BSO) kinderen. Momenteel zijn er in “De Schakel” een
peuteropvang (16 kindplaatsen) en een BSO (30 kindplaatsen). Dit aantal kindplaatsen zetten wij
graag voort, echter integreren wij hierin ook de kinderopvang voor 0-2 jarigen. Op deze wijze kan
ouders een totaalpakket aan kinderopvang worden geboden.
Het vlekkenplan zoals reeds geformuleerd in de notitie “Welkom, IKC ’t Simmelink Eibergen”, zien wij
graag aangepast als volgt:

begane grond
leer/ontwikkelteam
0-12 jarigen

medegebruik
BSO 30
kinderen
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Natte
cel

Slaapka
mer(s)

Kinderopvang Humanitas wil de kinderopvangactiviteiten centreren op de begane grond.
Voor personeelsruimte, kantoorruimte, reproruimte en spreekkamer t.b.v. oudergesprekken e.d. wil
Kinderopvang Humanitas graag aansluiten bij de ruimtes die ook gebruikt worden door het IKC/school
e
team. (Ruimtes voornamelijk op de 1 verdieping)
Uiteraard zal Kinderopvang Humanitas voldoen aan de wettelijke eisen.
2

Eisen op het gebied van aantal m ’s:
Binnen groepsruimte: min. 3,5 m2 netto oppervlakte per kind
Buiten speelruimte: min. 3 m2 netto oppervlakte speelruimte per kind. Kinderopvang Humanitas
hanteert 70 m2 voor 16 kinderen. (I.p.v. wettelijk 48m2)
Binnenruimte:
T.b.v. 30 kindplaatsen BSO 4-12 jarigen: medegebruik in school, gebruik van het leerplein
leerteam 2-7 jaar (dus wel aanpasbaar ook op oudere BSO kinderen) bijv. om daar te eten en
te drinken. Verder medegebruik van bijv. atelier/hal/keuken/gymlokaal/ keuken
(kookactiviteiten) en medegebruik toiletgroep leerlingen. Voor de oudere kinderen moet er
bekeken worden hoe zij gebruik kunnen maken van ruimtes van school, die aansluiten op hun
e
ontwikkeling. Wellicht gebruik maken van ruimten op de 1 verdieping. In verband met
mogelijke groei (>30 kindplaatsen) rekening houden met flexibele m2. In totaal is er 90 m2
nodig voor 30 kinderen.
1 groepslokaal voor exclusief gebruik door maximaal 16 kinderen van 0 tot 12 jaar. In de
ruimte een pantry.
Slaapkamer(s).
Voor KDV/POV: evt. gebruik speellokaal
Toilet/verschoongroep kdv/pov.
Sanitaire ruimte/verschoonruimte kdv/POV:
Afmetingen: 2m bij 2,25m.
Voorzien van twee toiletten met schaamschotjes en wasbakje met koud water.
Verschoontafel/ trap/wasbakje met warm water (hoog/laag systeem).
Slaapkamers
Hoogslapers 3 stuks van 98 bij 60cm / 3 hoogslapers van 127 bij 60cm.

Groep

Ruimte

Aantal

Kdv – Verticale
groep

Groepsruimte

1

Slaapruimte
Verschoonruimte
Toiletten
Pantry
Totaal

2
1
2
1

Kp/ruimte
16

M² /
kp
3,5

Gem/groep

Totaal M²

56

56

12,4

12
4,5

72,5

Secundaire ruimten
Ruimte reserveren voor garderobe en buggy’s op de gang
Binnenbergruimte
Bergruimte voor Voedingsmiddelen/luiers
Wasruimte KDV/ is te combineren met werkkast schoonmaak
Spreekkamer (voor oudergesprekken, in gemeenschappelijk gebruik)
Personeelskamer (in gemeenschappelijk gebruik)
Personeels/volwassen toilet (eventueel MiVa toilet in nabijheid van groepslokaal, kan in
gemeenschappelijk gebruik met leerkrachten)
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Secundaire ruimten
KDV

Ruimte
Entreehal
Gang
Buggyruimte
Garderobe KDV/BSO
Kantoorruimte
Personeelsruimte
Toiletten
Wasruimte KDV/werkkast
Bergruimte
voedingsmiddelen/ luiers
Totaal

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M² / kp

M²

Nader te bepalen
(i.v.m.gezamenlijk
gebruik)
3
3

Buitenruimte:
Voor de geïntegreerde groep van 0-12 jaar (KDV/Peuteropvang/BSO): omheinde ruimte
aangrenzend aan de groepsruimte en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
Buitenbergruimte voor 0-4 jarigen.
Totaal behoefte buitenruimte 70 m2, met een buitenberging van minimaal 2 bij 3m.
Voor BSO (minimaal 30 kindplaatsen): medegebruik schoolplein. Belangrijk hierbij is: een
buitenkraan, een buitenbergruimte (evt. gemeenschappelijk gebruik) en de situering van de
buitenruimte. (Deze in overleg met Kinderopvang Humanitas.).
Buitenterrein
Kdv- babygroep
Buitenberging
Totaal

Ruimte

Aantal
16

Kp/ruimte
1

M² / kp
3

Gem/groep
48

Totaal
70
6
70

Overige ontwerpgegevens en aandachtspunten voor de inrichting / indeling:
Groepsruimte Kinderdagverblijf dienen op de begane grond gehuisvest worden.
Groepsruimtes Kinderdagverblijf dienen over direct aangrenzende buitenruimte te beschikken.
Groepsruimtes voorzien van buitendeur.
Slaapkamers dienen aan de buitenleven te zijn gesitueerd, i.v.m. Spui en
ventilatiemogelijkheden (ventilatie kinderopvang bouwbesluit 2012).
Een slaapruimte waarin 12 kinderen slapen moet een capaciteit hebben van 6.5 l/s per
persoon.
Een slaapkamer moet een capaciteit hebben van 12 x 6.5 l/s = 78 l/s.
Slaapkamers voor een verticale groep bestaat uit 2 kamers. Grote slaapkamers dienen
minimaal geschikt te zijn voor de groepsgrootte. Slaapkamers dienen direct naast of in de
groepsruimte te zijn gesitueerd.
Vanuit de verschoonruimtes, sanitaire voorzieningen en pantry is zicht op de groepsruimte (4
ogen principe).
Garderobes mogen niet in de activiteitenruimte van de kinderen zijn gesitueerd.
De entree en eventuele buggyruimte dienen naast elkaar te zijn gesitueerd en gescheiden van
de activiteitenruimten van de kinderen.
Code slot op entreedeur.
Buitenkraantje.
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Zie t.z.t. voor een uitgebreide beschrijving van de benodigde ruimten: het Technisch Programma van
Eisen Kinderopvang Humanitas en de wettelijke eisen voor gebruik van ruimten in de Kinderopvang.
(O.a. Bouwbesluit,verder rekening houdend met Innovatie Kwaliteit Kinderopvang, en overige zaken
m.b.t 4 ogen principe, deursafes, codesloten etc.)

Aan bovenstaande beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend: het verplicht
Kinderopvang Humanitas tot niets, aangaande huur/afname van ruimten in het te ontwikkelen
gebouw van IKC ’t Simmelink. Het betreft een globale omschrijving, de gedetailleerde eisen
zullen in het nader vorm te geven traject en bij het meer definitief worden van de plannen
worden gecommuniceerd door Kinderopvang Humanitas.
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en achtergrond

Vanaf medio 2019 gaan basisschool De Regenboog en IKC De Schakel (beide scholen vallen onder
het bestuur van Stichting Delta) samen met Kinderopvang Humanitas verder als IKC ‘t Simmelink. De
beoogde locatie hiervoor is de huidige onderwijslocatie aan de Ketteringsteeg. Deze onderwijslocatie,
gelegen in de Eibergse wijk ’t Simmelink, bestaat uit drie nagenoeg identieke schoolgebouwen voor
primair onderwijs en één gymzaal. De vier gebouwen zijn gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen
gerenoveerd.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2a is
niet meer in gebruik en staat momenteel leeg.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2c,
waarin nu IKC Juliana is gehuisvest, zal op korte
termijn eveneens leeg komen te staan i.v.m.
vergevorderde fusie-/nieuwbouwplannen van de
school op een andere locatie in Eibergen.
Hierdoor zal aan de Ketterinksteeg een
onderwijslocatie ontstaan met veel leegstand en
slechts 1 onderwijsinstelling (IKC de Schakel).
De onderwijslocatie in haar huidige vorm heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 3750 m2 bruto
vloeroppervlak (bvo) inclusief de gymzaal.
Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek, de renovatiescan. Voor de
toekomstige IKC ’t Simmelink is er een ruimtelijk functioneel programma van eisen vervaardigd (bijlage
2). Op basis van de hierin omschreven ruimtelijke, functionele en (op hoofdlijnen) technische eisen en
wensen dient in beeld te worden gebracht of de huidige gebouwen middels renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. In de volgende paragraaf worden de uitgangspunten voor het onderzoek omschreven.
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1.2

Uitgangspunten - toetsingskader

Bij de renovatiescan wordt gekeken in welke mate de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit behaald wordt en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder worden
deze uitgangpunten beschreven.
Ruimtelijk programma
Als toetsingskader voor het ruimtelijk programma is aangesloten bij de normen zoals vastgesteld in de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, aangevuld met de uitgangspunten voor de
kinderopvang. Het totaal aan ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1827 m2 bvo.
Functioneel programma
Naast de hierboven omschreven ruimtelijke behoefte wordt gekeken in welke mate gewenste
functionele kwaliteit gerealiseerd kan worden. Als toetsingskader wordt hiervoor het Ruimtelijk
Functioneel Programma van Eisen, februari 2018 gehanteerd. Waarbij de criteria in deze rapportage
gekoppeld worden aan de prestatie indicatoren uit de NEN 8021.
Technisch programma
Voor het technisch toetsingskader wordt aangesloten bij het bouwbesluit 2012 (niveau nieuwbouw),
aangevuld met de kwaliteitseis Frisse scholen Klasse B. In het kader van dit onderzoek zijn de
kwaliteitseisen voor BENG niet meegenomen, een en ander besloten en vastgesteld in de stuurgroep.
Financieel toetsingskader
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangpunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mag bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van
tenminste 40 jaar.

1.3

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht of en in welke mate, door middel van renovatie,
de in het programma van eisen vastgestelde ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit gerealiseerd
kan worden in één van de bestaande locaties en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn.
Dit inzicht dient verkregen te worden door onderzoek te doen naar:
1. de benodigde aanpassingen om te komen tot de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteit;
2. de technische kwaliteit van de bestaande gebouwen;
(op hoofdlijnen, bouwkundig en installatietechnisch)
3. de benodigde aanpassingen met het doel de gewenste technisch kwaliteit te behalen;
(bouwbesluit 2012 nieuwbouw, Frisse Scholen Klasse B)
4. de te verwachten investeringskosten voor de renovatie.
De eindconclusie van het onderzoek zal een bijdrage leveren aan de besluitvorming of renovatie dan
wel nieuwbouw gepleegd moet worden ten behoeve van het te realiseren IKC ’t Simmelink.
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2. Ruimtelijke programma
2.1

Ruimtebehoefte

Uit het ruimtelijk Programma van Eisen blijkt dat, op basis van 200 basisschoolleerlingen en 16
kindplaatsen bij de kinderopvang, de totale ruimtebehoefte voor IKC ’t Simmelink ca. 1827 m2 bvo
bedraagt. De volledige ruimtestaat is opgenomen in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
uit februari 2018. Hieronder wordt een beknopt overzicht weergegeven.
Deelgebied

Centrale hal
Peuter- en kinderopvang
Leerteam 1
Leerteam 2
Gymzaal

2.2

Functioneel
Nuttig
Oppervlak
(m2)
226,0
111,0
339,0
304,0
379,0
1359,0

Bruto
Vloer
Oppervlak
(m2)
316,0
155,0
475,0
426,0
455,0
1827,0

Ruimtelijke analyse

Om de totale ruimtebehoefte zo efficiënt mogelijk te realiseren heeft het de voorkeur het IKC te
concentreren in één van de drie onderwijsgebouwen. De omvang en structuur van de drie gebouwen
zijn nagenoeg gelijk en hebben per gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 1185 m2. Dit betekent
dat wanneer men het volledige programma binnen één gebouw wenst te realiseren dat er naast de
renovatie van een gebouw tevens een uitbreiding gerealiseerd dient te worden van ca. 187 m2 bvo.
Aangevuld met de vierkante meters voor bewegingsonderwijs.

2.3

Deelconclusie

Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan geconcludeerd worden dat het totale
programma qua omvang past binnen één van de bestaande onderwijsgebouwen, mits aangevuld met
een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan op de normering en is er geen sprake van
een over- of ondermaat.
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3. Functioneel programma
3.1

Functionele behoefte

De onderwijskundige kwaliteit van het gebouw, ofwel de functionaliteit, moet aansluiten bij de
onderwijskundige visie van de gebruikers. Uit deze onderwijskundige visie is een huisvestingsvisie
afgeleid welke is vertaald in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018.
Visie op het IKC
Het doel van IKC ‘t Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen van
nul tot dertien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische‐ en didactische
aanpak en cultuur. Het IKC is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat het
zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk veranderende omgeving.
Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten voor het
gezamenlijke doel!
Gepersonaliseerd leren, leren op maat, differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en
instructie op maat zijn leidend.

3.2

Functionele analyse

Met het doel de functionaliteit en gebruikskwaliteit van de onderwijsgebouwen inzichtelijk te maken is
voor dit onderzoek aansluiting gezocht bij de prestatie-indicatoren uit de NEN 8021. Aan de hand van
deze indicatoren, hieronder opgesomd, zijn de huidige onderwijsgebouwen en de onderwijslocatie
beoordeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen
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3.2.1

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid
In het PvE staat m.b.t. de toegankelijkheid omschreven dat men de wens heeft om een levendige
centrale hal te realiseren toegankelijk voor alle gebruikers. Vanuit deze wens is gekeken naar de huidige
gebouwen. De oriëntatie van de afzonderlijke gebouwen is als voldoende te beschouwen. Klaslokalen
zijn per gebouw gesitueerd rondom een centrale hal, wat deels aansluit bij de behoefte. De gebouwen
zijn voldoende toegankelijk voor mindervaliden. Echter, de hoofdentrees van de gebouwen zijn matig
zichtbaar doordat ze diep terug liggen ten opzichte van de voorgevels.
Ontsluiting
De schoolgebouwen en gymzaal liggen centraal in de wijk Simmelink en het perceel is goed bereikbaar
te voet, per fiets en met de auto. Meerdere voet- en fietspaden bieden vanaf verschillende zijden
toegang tot de percelen.
Stalling
Het perceel en de nabije omgeving bieden beperkte mogelijkheden voor het stallen van voertuigen
tijdens de haal- en brengmomenten. Bij de herinrichting van het perceel zal op dit aspect een
verdiepingsslag moeten plaatsvinden. Het totale perceel is echter van voldoende omvang om hier een
goede oplossing voor te vinden.
3.2.2

Comfort

Licht
De klaslokalen hebben voldoende daglicht. De hoeveelheid daglicht in de rest van het gebouw is beperkt
doordat lichtstraten en daklichten zijn dichtgezet tijdens eerdere renovaties.
Lucht
De ventilatie in de gebouwen is zeer gering. De onderwijsruimten zijn enkel voorzien van
ventilatieroosters, waardoor op natuurlijke wijze lucht wordt toe- en afgevoerd. De sanitaire ruimten
worden afgezogen middels mechanische ventilatie.
Temperatuur
Tijdens de inspectie, een winterse dag met sneeuw, was het gebouw aangenaam warm. Door de
beperkt aanwezige thermische isolatie kan het gebouw in de zomer sterk opwarmen.
Geluid
Met betrekking tot de wering van geluid van buiten het gebouw zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
De wering van geluid binnen het gebouw is niet beoordeeld, aangezien er geen onderwijsactiviteiten
plaatsvonden op het moment van inspectie.
Bediening
De gebouwen zijn voorzien van een zeer beperkte technische installatie. Er is dan ook geen sprake van
individuele regelbaarheid of regelbaarheid met onderscheid naar geveloriëntatie.
Uitzicht
Alle onderwijsruimten beschikken over voldoende zicht op buiten en zijn vrij van obstakels.
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3.2.3

Duurzaamheid

Energielabel
Voor de schoolgebouwen is geen energielabel afgegeven. Afgaand op de leeftijd van het gebouw scoort
het gebouw op deze indicator vermoedelijk laag. Om te voldoen aan frisse scholen klasse B zal het
gebouw een energielabel van minimaal A+++ moeten hebben.
Herwinbare energiebronnen
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van herwinbare energiebronnen.
Voor een nadere analyse en voorstellen waarop de duurzaamheid van de gebouwen kunnen worden
verbeterd wordt verwezen naar hoofdstukken 5 en 6 Technisch programma.
3.2.4

Flexibiliteit

Indeling
Een groot deel van de gebouwen is opgebouwd uit dragende binnenwanden waardoor de interne
flexibiliteit zeer beperkt is.
Omvang
De locatie beschikt over de mogelijkheid om groei en krimp op te vangen. Door de positionering van de
klaslokalen rondom de centrale hal zijn de gebouwen lastig uit te breiden. De functionaliteit van een
eventuele uitbreiding wordt bepaald door het aanbrengen van een heldere routing en een duidelijke
structuur in het gebouw. Dit is lastig te realiseren binnen de huidige setting.
3.2.5

Ruimtegebruik

Ruimtebenutting
De afmeting van de bestaande onderwijsruimten zijn erg royaal (60 m2) en afgestemd op klassikaal
onderwijs. De onderwijskundige visie en bijbehorende huisvestingsvisie van het IKC gaat uit van
kleinere groepsruimten (45 m2) voor korte instructie, aangevuld met een kleine werk- en overlegruimte
rondom een leerplein waar wordt samengewerkt.
3.2.6

Representativiteit

Architectuur
De gebouwen zijn gelijktijdig ontworpen en gebouwd. Hierdoor straalt de onderwijslocatie, bestaande
uit verschillende losse gebouwen, toch eenheid uit. De bebouwing, de materialisatie en het kleurgebruik
zijn kenmerkend voor de bouwperiode begin jaren tachtig.
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Verschijning
De bijdrage van de gebouwen aan de bebouwde omgeving is voldoende. Het perceel heeft de uitstraling
van een primaire onderwijslocatie.
3.2.7

Veiligheid

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van de gebouwen in de omgeving is voldoende geborgd. Omwonenden zijn bekend
met de gebruikers en maken, buiten schooltijden, gebruik van de aanwezige speelvoorzieningen op het
terrein.
3.2.8

Voorzieningen

Voorzieningen
De in de gebouwen aanwezige voorzieningen zijn voldoende voor de huidige gebruikers, echter is het
centrale “hart” in het gebouw, waarin ontmoeting centraal kan staan, onvoldoende om als volwaardig
IKC te functioneren en faciliteren.
Sport
De aanwezige gymzaal kent een matige technische kwaliteit. De gymzaal wordt goed onderhouden,
echter zijn de kwaliteitseisen voor nieuwbouw heden ten dage aanzienlijk hoger. De afmeting van de
gymzaal is met 10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO, welke adviseert een minimale
zaalafmeting van 22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.
ICT
De kwaliteit van de ICT-voorzieningen hebben we tijdens de inspectie onvoldoende kunnen beoordelen.
Sanitair
In aantallen zijn er voldoende toiletten aanwezig in de gebouwen. De grotere toiletgroepen zijn aan
weerszijde van de gemeenschapsruimten gepositioneerd.

CONCEPT

11 - 28
F0-22-4/2

3.3

Deelconclusie

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Hieronder wordt per prestatie indicator de beoordeling weergegeven:
Prestatie indicator
Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen

Beoordeling renovatiescenario t.o.v. nieuwbouwkaders
Goed
Matig
Slecht
Slecht
Slecht
Voldoende
Goed
Voldoende
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4. Technische kwaliteit – Bestaande gebouwen
4.1

Nulmeting

De schoolgebouwen en de gymlokaal zijn in 1980 gebouwd. In en aan de gebouwen zijn in de afgelopen
jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd. De exacte perioden waarin deze diverse werkzaamheden
hebben plaatsgevonden is ons niet (geheel) bekend.
•

De Ketterinksteeg 2a (7-klassige basisschool)
Deze locatie is buiten beschouwing gelaten. (Opname)gegevens van deze school ontbreken,
doordat de school op het moment van inspectie leegstond en niet toegankelijk was.

•

De Ketterinksteeg 2b (9-klassige basisschool, IKC de Schakel)
Deze locatie is enkele malen gerenoveerd (laatst gedocumenteerde renovatie 2010). Tot de
renovatiewerkzaamheden behoorden onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame
verlichting, nieuwe vloerbedekking, nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CVverwarmingsinstallatie (bouwjaar 2005). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met
hoogrendements-beglazing aangebracht en geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2c (8-klassige basisschool, IKC Juliana)
Deze locatie is eveneens enkele malen gerenoveerd. Het gebouw is daarnaast recent intern
verbouwd respectievelijk uitgebreid met 2 lokalen. Tot de renovatiewerkzaamheden behoorden
onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame verlichting, nieuwe vloerbedekking,
nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CV-verwarmingsinstallatie (bouwjaar
2013). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met hoogrendements-beglazing aangebracht en
geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2d is een gymlokaal en is recent gerenoveerd. Bij deze renovatie zijn de
kleedruimten en sanitaire ruimten aangepast. De sanitaire ruimten zijn voorzien van nieuwe wand-,
vloer- en plafondafwerking en de kleedruimten van nieuwe vloer- en plafondafwerking. De gymzaal
zelf is niet gerenoveerd.
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4.2

Bouwkundige gebouwdelen

De schoolgebouwen en het gymlokaal bestaan uit één bouwlaag en zijn voorzien van een plat dak. Op
basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen als
volgt worden omschreven:
Gebouwdeel

Beschrijving

Fundering

Strokenfundering

Buitenwanden

Conditie
op

vaste

zandlaag.

Geen

zettingscheuren

Niet

waargenomen in binnen- en buitenmetselwerk.

geïnspecteerd

Schoonwerk gemetseld binnen- en buitenspouwblad met steenwol

Redelijk

isolatie, Rc<1,3 m2K/W. Dakdragend. Plaatselijk laat voegwerk los of
ontbreekt. Metselwerk op diverse plaatsen verweerd met groene
aanslag.
Binnenwanden

Schoonwerk gemetselde binnenwanden, gesausd. Dakdragend.

Goed

Begane grondvloer

Ongeïsoleerde

Niet

Plat dak

systeemvloer,

Rc<1,3

m2K/W

(grenswaarde

Bouwbesluit). NB beperkte vloerbelasting!

geïnspecteerd

Houten balklaag i.c.m. gelamineerde liggers opgelegd op metselwerk.

Niet

Constructieve kwaliteit (o.a. doorbuiging) van dakconstructie niet

geïnspecteerd

beoordeeld i.v.m. systeemplafonds.
Het dakbeschot bestaat uit houtwolcement-platen.
Buitenkozijnen

Hardhouten buitenkozijnen met HR++-beglazing (2010). Deuren

Redelijk

massief hardhout, ramen aluminium. Incidenteel kaal, ongeschilderd
hout. Waterslagen incidenteel niet goed sluitend waardoor lekkage
kan ontstaan.
Binnenkozijnen

Hardhouten binnenkozijnen/puien met enkele beglazing. Deuren

Goed

gevuld met karton/hardboard.
Dakopeningen

Daklichten uit zicht onttrokken door systeemplafonds. In verband met

Niet

weersomstandigheden (sneeuw) niet geïnspecteerd.

geïnspecteerd

Binnenwand-

Metselwerk in lokalen, verkeersruimten en personeelsruimten is

Redelijk

Afwerking

gesausd. Met name in lokalen plaatselijk vervuild.
Sanitaire ruimten zijn betegeld. Geen RVS hoekbeschermers,

Redelijk

inwendige hoeken niet gekit. Voegwerk redelijke kwaliteit.
Buitenwand-

Paneelvulling

in

buitenkozijnen

van

geschilderd

multiplex.

afwerking

Schilderwerk goed.

Vloerafwerking

Lokalen, verkeersruimten en hal v.v. linoleum. Met name in lokalen

Goed
Redelijk

forse gebruikssporen zichtbaar (krassen, diepe deuken) die mogelijk
niet te repareren zijn.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Personeelsruimten v.v. naaldvilt vloerbedekking. Weinig sporen van

Goed

schade.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Sanitaire ruimten v.v. gietvloer. Weinig sporen van schade.

Goed

Plintafwerking d.m.v. gietvloer opgezet op bestaand wandtegelwerk.
Plafondafwerking

Systeemplafond met uitneembare plafondpanelen. Akoestische

Goed

geluidsisolatiewaarde onbekend. NB: plenumhoogte beperkt!
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Dakafwerking

Opbouw en samenstelling niet bekend. Door sneeuwval was het dak

Niet

niet toegankelijk. De dakrandafwerking lijkt echter redelijk nieuw,

geïnspecteerd

hetgeen de indruk wekt dat de dakafwerking recent is gerenoveerd. Of
daarbij extra isolatie is aangebracht is onbekend.
Vaste inrichting

Keukeninrichting in personeelsruimten bestaande uit onderkasten en

Goed

bovenkast van gemelamineerde spaanplaat. Recent geplaatst.
Werkbladen in lokalen Ketterinksteeg 2b van gemelamineerde

Slecht

spaanplaat.
Keukenblokje in lokalen Ketterinksteeg 2c van gemelamineerde

Goed

spaanplaat.
Zonwering
Terreinafwerking

4.3

Sanitairwanden in kindertoiletten zonder vingerknelbeveiliging.

Goed

Handbediende screens in lokalen Ketterinksteeg 2b.

Goed

Handbediende uitvalschermen in lokalen Ketterinksteeg 2c.

Goed

Verharding van betontegels. Kwaliteit door sneeuwval niet te

Niet

beoordelen.

geïnspecteerd

Installatietechnische gebouwdelen

De werktuigbouwkundige installaties zijn veelal weggewerkt in bouwkundige constructies en daarom
visueel niet te beoordelen. De elektrotechnische installaties zijn meest uitgevoerd als een opbouw
(’in zicht’) -installatie. Voor zowel de werktuigbouwkundige installaties als de elektrotechnische
installaties geldt dat deze installaties en installatie-onderdelen na een gebruiksduur van bijna 40 jaar
over het algemeen sterk verouderd zullen zijn en derhalve op korte termijn vervangen moeten worden.
Op basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen
als volgt worden omschreven:
Installatiedeel

Beschrijving

Conditie

Hemelwaterafvoer

De primaire afvoeren (standleidingen) zijn ingemetseld en daardoor

Slecht

niet bereikbaar. Kwaliteit niet beoordeelbaar.
Er zijn verder geen secundaire afvoeren (noodoverlopen) aanwezig
waardoor de kans op waterophoping op het dak aanwezig is in geval
van verstopte afvoeren (instortingsgevaar).
Warmteopwekking

De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2b is in 2005

en -distributie

vervangen door een HR++-installatie en daarmee ruim over de helft

Matig

van haar theoretische levensduur.
De installatie (opgesteld vermogen >130 kW) is geïnstalleerd in een
brandwerend

uitgevoerde

stookruimte.

Doorvoeringen

in

de

brandscheidingen zijn echter niet brandwerend afgewerkt.
De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2c is in 2013

Goed.

vervangen door een HR++-installatie. Nieuwbouw-kwaliteit.
De installatie (opgesteld vermogen = 130 kW) is geïnstalleerd in een
niet brandwerend uitgevoerde stookruimte. Op basis van opgesteld
vermogen is dit toegestaan.
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Ventilatie/

Lokalen en personeelsruimten v.v. natuurlijke ventilatie (toe- en

luchtbehandeling

afvoer). Ventilatieroosters in buitenkozijnen veelal vervuild waardoor

Zeer slecht

verminderde capaciteit en gezondheidsklachten.
Sanitaire ruimten zijn v.v. mechanische afzuiging. Aanvoer van

Slecht

ventilatielucht op natuurlijke wijze.
Elektrotechnische

Opbouwinstallatie, met sterk verouderde groepenkast met bakelieten

installatie

smeltzekering. NEN 3140 keuringsrapport niet aanwezig op locatie.

Verlichting

Met

het

vervangen

van

het

systeemplafond

zijn

Zeer slecht

nieuwe

Goed.

Brandbestrijdings-

Brandslangshaspels worden jaarlijks gekeurd. Verplichte markeringen

Goed.

installatie

ontbreken incidenteel.

Brandveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed.

Inbraakveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed

installatie

T.p.v. Ketterinksteeg 2b sommige lokalen niet beveiligd.

hoogrendements-armaturen geplaatst van type TL8.

Installatie

4.4

Deelconclusie

Op basis van de visuele beoordelingen van de bouwkundige hoofdelementen kan geconcludeerd
worden dat de onderhoudstoestand over het algemeen redelijk tot goed is. Er is geen sprake van
achterstallig onderhoud welke goed gebruik van de gebouwen op korte termijn kan belemmeren. Op
basis van de visuele beoordeling van de technische installaties kan geconcludeerd worden dat hierbij
een aantal aspecten er zeer slecht aan toe zijn, waaronder in het bijzonder te benoemen de
ventilatie/luchtbehandeling en de elektrotechnische installaties. De staat van onderhoud van de gymzaal
is te beoordelen als redelijk tot goed. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de gymzaal zelf functioneel
sterk verouderd is.
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5. Technische kwaliteit - Bouwbesluit 2012
5.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting (bijlage 1) worden in dit hoofdstuk de aanpassingen omschreven die
noodzakelijk zijn om de gewenste technische kwaliteit (Bouwbesluit 2012, niveau nieuwbouw) te
behalen.

5.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Gebouwdeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

Rc>4,5 m2K/W

Bestaande buitenmetselwerk en spouwisolatie verwijderen en
vervangen door nieuwe buitengevel van metselwerk of een
gevelisolatiesysteem met een Rc-isolatiewaarde van tenminste
4,5 m2K/W. Het bestaande gemetselde binnenblad kan niet
worden vernieuwd omdat deze de dakconstructie draagt.

Begane

Rc>3,5 m2K/W

grondvloer

Bestaande begane grondvloeren handhaven en na-isoleren
d.m.v.

spuitisolatie

en/of

schelpenisolatie.

Technische

haalbaarheid n.t.b.
Plat dak

Afd 2.1

Vanwege

het

aanbrengen

van

een

nieuw,

zwaarder

dakbedekkingssysteem, alsmede (ter voorbereiding op) de
plaatsing van luchtbehandelings- en PV-installaties op het dak,
dient de bestaande dakconstructie te worden verwijderd tot op de
bestaande balklaag. De dakconstructie indien nodig plaatselijk
verzwaren, daaropvolgend een nieuw houten dakbeschot
aanbrengen.
Art. 5.3

Als gevolg van de verhoogde isolatiewaarde van de dakafwerking
dienen bestaande dakranden te worden verhoogd. Bestaande
daktrimmen vervangen door dakkappen.

Buitenkozijnen

U<1,65 W/m2K/

De bestaande houten buitenkozijnen/puien geheel vervangen

h>2,3 m

door geïsoleerde aluminium buitenkozijnen met HR++-beglazing,
geïsoleerde paneelvullingen en buitendeuren van 2,3 m hoog.

Binnenkozijnen

h>2,3 m

De bestaande binnenkozijnen verwijderen/aanpassen en nieuwe
binnendeuren van 2,3 m hoog aanbrengen.

Afd. 2.10

Brandwerende binnenkozijnen, binnendeuren, beglazing etc.
aanbrengen

om

te

rookcompartimentering

voldoen

aan

eis

van

(compartimentgrootte

brand-

A<1.000

en
m2,

lengte vluchtroutes l<30 m.)
Dakopeningen

U<1,65 W/m2K

De

bestaande

lichtstraten

zijn

nu

weggewerkt

door

systeemplafonds.
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Geadviseerd wordt daarom de bestaande lichtkoepels/daklichten
te slopen/verwijderen en de hierdoor vrijgekomen dakopeningen
af te sluiten met een geïsoleerde dakconstructie met Rcisolatiewaarde 6,0 m2K/W.
Vloerafwerking

-

De bestaande vloerafwerking geheel vervangen door nieuwe
vloerafwerking. Als gevolg van de vele overige bouwkundige
ingrepen is handhaven van de bestaande vloerafwerking geen
reële optie.

Wandafwerking

-

T.b.v. hygiëne/onderhoudsaspecten en het aanbrengen van
nieuwe (uit-zicht) elektrotechnische installaties in de wanden, de
bestaande

gemetselde

binnenwanden

glad pleisteren en

afwerken met een onderhoudsarme wandafwerking.
Bestaande geluidlekken in de binnenwanden boven het plafond
afdichten.
Plafondafwerking

h>2,6 m

De bestaande plafondhoogte voldoet aan de Bouwbesluit-eis,
echter voor het aanbrengen van luchtbehandelingsinstallaties is
onvoldoende plenumhoogte (vrije hoogte tussen plafond en
dakconstructie) aanwezig om een efficiënt luchtbehandelings/ventilatiesysteem te kunnen monteren. Tevens wordt door de
beperkt beschikbare vrije hoogte de systeemkeuze ten aanzien
van ventilatie beperkt.

Dakafwerking

Rc>6,0 m2K/W

Bestaand dakbedekkingssysteem vervangen door bitumineus

Zonwering

-

Om de warmtelast te verminderen als gevolg van intreding van

dakbedekkingssysteem met Rc-isolatiewaarde van 6,0 m2K/W.
zonlicht moeten bestaande handbediende zonweringen worden
vervangen door elektronisch bediende zonweringen die worden
aangestuurd door een GBS-installatie.
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5.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Installatiedeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwater-

Afd. 2.1

De dakranden voorzien van noodafvoeren zodat staand water op

afvoeren

het dak wordt voorkomen.
Art. 6.17

Hemelwaterafvoeren zoveel in het zicht aanbrengen zodat

Afd. 6.3

De bestaande waterinstallatie keuren en zo nodig aanpassen opdat

lekkages en verstoppingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Waterinstallaties

deze legionella-bestendig is.
Warmte-

Afd. 5.1

opwekking

Om te voldoen aan de eisen voor energiezuinigheid dienen
bestaande verwarmingsinstallaties te worden vervangen door
hoogrendements-CV installaties of warmtepompen.

Ventilatie-/

Afd. 3.6

luchtbehandeling

Een

volledig

nieuw

gebalanceerd

centraal

ventilatie-

/luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning aanbrengen
om te voldoen aan de capaciteitseisen per persoon.

Elektrotechnische

Afd. 6.2

installatie
Verlichting

Een volledig nieuwe elektrotechnische installatie aanbrengen die
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Art. 6.3

Oriëntatieverlichting

en

vluchtwegaanduidingen

aanbrengen

overeenkomstig de geldende normen.

5.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, bouwbesluit
2012, niveau nieuwbouw, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg technische beperkingen van de bestaande gebouwen,
zoals de beperkte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de
huidige én toekomstige behoefte beperkt is.
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6. Technische kwaliteit – Frisse Scholen klasse B
6.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting werden in het vorige hoofdstuk 3 de maatregelen beschreven die
noodzakelijk zijn om een technisch kwaliteitskader te behalen dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012
(niveau nieuwbouw). Indien deze maatregelen worden doorgevoerd wordt tevens voldaan aan een groot
deel van de functionele en technische eisen van Frisse Scholen klasse B. Op enkele onderdelen
overschrijdt Frisse Scholen klasse B het Bouwbesluit 2012.
In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de
eisen van het Frisse Scholen-beleid, klasse B (Goed).

6.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, zijn
onderstaande aanpassingen noodzakelijk.
Gebouwdeel

Frisse
Scholen
–B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
buitenwanden moeten worden verhoogd.

Binnenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
binnenwanden moeten worden verhoogd.

Dakconstructie

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zal de dakconstructie
moeten worden verhoogd. De bestaande houten dakconstructie geheel
verwijderen en vervangen door een steenachtige dakconstructie, of indien
dit technisch niet mogelijk is, een stalen dakconstructie.

Buitenkozijnen

4 ramen

Nieuwe buitenkozijnen met verbeterde luchtdichtheid en HR++-beglazing
aanbrengen. Per lokaal 4 ramen aanbrengen.

Plafondafwerking

< 0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het aanbrengen van een
nieuw, extra geluidsabsorberend systeemplafond en voorzieningen.

Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van lokalen.
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6.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, worden
onderstaande aanpassingen geadviseerd.
Installatiedeel

Frisse Scholen – B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwaterafvoeren

>10%

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het opslaan in een ondergrondse
buffertank en hergebruiken van hemelwater voor het spoelen
van toiletten kan hier aan bijdragen.

Warmte-

>10%

opwekking

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het plaatsen van een warmtepomp voor de
verwarming van het gebouw kan hier aan bijdragen.

Ventilatie-/

<950 ppm /

Luchtbehandeling met warmteterugwinning (rendement >75%)

luchtbehandeling

>8,5 dm3/s

installeren die is ontworpen met een ventilatiecapaciteit per
persoon van 8,5 dm3/s per lokaal en Co-2 gestuurd.

Elektrotechnische

>10%

installatie

Minimaal 10% van energieopwekking moet worden geleverd
door duurzame bronnen. Het plaatsen van een PV-installatie
van voldoende omvang op het platte dak kan hier aan bijdragen.

Verlichting

<9

In lokalen en personeelsruimten TL5- of LED-verlichting

W/m2

monteren

met

maximaal

vermogen

van

9

W/m2.

Lichtschakeling door bewegingsmelders, beperkt regelbaar en
daglicht-gestuurd.
<4,5 W/m2

In overige ruimten TL5 of LED-verlichting monteren met
maximaal vermogen van 4,5 W/m2. Lichtschakeling door
bewegingsmelders.

Plafondafwerking

<0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het
aanbrengen

van

een

nieuw,

extra

geluidsabsorberend

systeemplafond en voorzieningen.
Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van
lokalen.

6.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, Frisse
Scholen Klasse B, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg de technische beperkingen van de bestaande
gebouwen, zoals de bepekte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid
aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt is.
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7. Investeringskosten
7.1

Uitgangspunt

Om inzicht te verkrijgen in de financiële omvang van de renovatie, en dit mede te kunnen beschouwen
ten opzichte van een nieuwbouwscenario, wordt in dit hoofdstuk een overzicht van de te verwachten
investeringskosten voor renovatie weergegeven zoals deze door ons zijn geraamd. Daarnaast wordt
inzicht gegeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de te verwachten investeringskosten voor
nieuwbouw.
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek aansluiting gezocht bij het veel
gebruikte uitgangpunt dat de totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen
bedragen van de totale kosten bij nieuwbouw. Uitgaande van een levensduurverlenging van 40 jaar.

7.2

Financiële analyse

In onderstaande tabellen zijn de investeringskosten van drie scenario’s weergegeven. Dit zijn de
investeringskosten exclusief grondkosten en sloopkosten omdat bij nieuwbouw de te slopen school
terug gaat naar de gemeente en dat deze voor sloop of herbestemming zorg draagt en derhalve dus
buiten het nieuwbouw budget vallen.

Renovatie scenario
Renovatie
Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse B
Uitbreiding
Gymzaal

m2
1185
1185
187
455

Bijkomende kosten

€/m2
€ 1.103
€ 500
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 592.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 568.001
€ 3.408.007

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 716.925
€ 331.667
€ 806.996
€ 687.281
€ 4.123.689

1827
Nieuwbouw scenario
Nieuwbouw BB 2012 en FS klasse B
Bijkomende kosten

m2
1827

€/m2
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 2.678.017
€ 535.603
€ 3.213.620

incl. BTW
€ 3.240.400
€ 648.080
€ 3.888.480

Alternatief scenario
Renovatie

m2
1185
1185
187
455

€/m2
€ 1.103
€ 300
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 355.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 520.601
€ 3.123.607

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 430.155
€ 331.667
€ 806.996
€ 629.927
€ 3.779.565

Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse C+
Uitbreiding
Gymzaal

Bijkomende kosten
1827
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7.3

Deelconclusie

Op basis van de benodigde functionele, maar met name technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Bovenstaande financiële analyse laat zien dat het renovatiescenario hogere investeringskosten met
zich mee brengt dan het nieuwbouw scenario. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verhogen
van het dak. Het dak dient verhoogd te worden vanwege de vereiste minimale vrije hoogte bij Frisse
Scholen Klasse B.
Realistischer zou zijn om voor het renovatiescenario aansluiting te zoeken bij de eisen voor Frisse
Scholen klasse C+. Hierbij worden de luchthoeveelheden/CO2 waarden en CO2 meting van Klasse B
aangehouden maar niet het plafond/dak verhoogd. De investeringskosten voor dit scenario bedragen
circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
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8. Conclusies
In het kader van de huisvesting van het IKC ’t Simmelink in Eibergen is onderzocht of (een deel van) de
bestaande onderwijsgebouwen aan de Ketterinksteeg door middel van renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. Hiervoor is beoordeeld of en hoe de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit gerealiseerd kon worden en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder
worden per programma de conclusies omschreven, waarna de eindconclusie volgt.

8.1

Ruimtelijk programma

Voor het ruimtelijk programma is als toetsingskader de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2015 aangevuld met de uitgangspunten voor de kinderopvang aangehouden. Het totaal aan
ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1.827 m2 bvo. Op basis van deze behoefte is de
ruimtelijke analyse uitgevoerd. Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan
geconcludeerd worden dat het totale programma qua omvang past binnen één van de bestaande
onderwijsgebouwen, mits aangevuld met een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan
op de normering en is er geen sprake van een over- of ondermaat.

8.2

Functioneel programma

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Ten aanzien van de gymzaal is geconcludeerd dat deze, ondanks dat deze in een redelijke staat van
onderhoud verkeerd, niet meer voldoet aan de eisen van de KVLO. De afmeting van de gymzaal is met
10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO welke adviseert een minimale zaalafmeting van
22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.

8.3

Technisch programma

Op basis van een technische schouw en de technische ambitie zijn voorstellen gedaan voor
maatregelen welke minimaal moeten worden getroffen om de gebouwen te laten voldoen aan het
nieuwbouwniveau uit het Bouwbesluit 2012 en aan het kwaliteitsniveau Frisse Scholen, klasse B.
Teneinde dit kwaliteitsniveau te behalen zal totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande
gebouwen/het bestaande gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie) moeten plaatsvinden,
waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische
hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat, als gevolg van de
technische beperkingen van de bestaande gebouwen, zoals de beperkte flexibiliteit van de
hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt
is.
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8.4

Investeringskosten

Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangspunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van minstens
40 jaar.
Op basis van de benodigde functionele en technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Het renovatiescenario brengt hogere investeringskosten met zich mee dan het nieuwbouw scenario. De
investeringskosten voor alternatieve renovatiescenario, op basis van Frisse Scholen klasse C+,
bedragen circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
Op basis hiervan is geconcludeerd dat renovatie, vanuit financieel perspectief, niet gerechtvaardigd is
en dat nieuwbouw prevaleert.

8.5

Eindconclusie

Op basis van de toetsingskaders kan geconcludeerd worden dat zowel het ruimtelijke en technische
programma realiseerbaar is. Echter, het functionele programma, de primaire behoefte voor het IKC, is
niet ofwel onvoldoende realiseerbaar binnen de inflexibele structuren van de huidige gebouwen.
Daarnaast vraagt renovatie om een te hoge investering, waardoor naast het niet voldoen aan de
functionele aspecten ook vanuit financieel perspectief renovatie niet te rechtvaardigen is en derhalve
prevaleert nieuwbouw boven renovatie.
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Bijlagen
Bijlage 1. Nulmeting
Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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Bijlage 1. Nulmeting
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Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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Bijlage 3. Programma van Eisen Frisse Scholen 2015
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Bijlage 4. Investeringskostenoverzichten
○
○

Bijlage 4 IKC Het Simmelink Investeringskostenoverzicht
Bijlage 4a Gymzaal Investeringskostenoverzicht
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
A
1
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

GRONDKOSTEN
Verwervingskosten
Aankoopsom terrein
2.245 m², à
Notariskosten
0%
Kosten voor tussenpersonen:
Makelaarskosten
Taxatiekosten
Bodemonderzoek
€
- per m²
Verschuldigde belastingen i.v.m. verwerven van eigendom:
Overdrachtsrechten
Straat- en rioolbelasting
Onroerendgoed belasting
Polder- en waterschapsheffingen
Kadastrale inschrijvingen, doorhalingen en splitsing:
Kadastrale splitsing kavels
Onteigeningsprocedures
Vergoedingen en schadeloostellingen derden:
Afkoop of vestiging van zakelijke rechten
Afkoop van polderlasten
Vergoeding aan pachters e.d.
(Tijdelijke) exploitatie opbrengsten van het terrein

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€

-

€
€
€
€

€

2 Kosten van infrastructurele voorzieningen
a. Bijdrage aan openbare civiele en cultuurtechnische voorzieningen:
Aanleg wegen en troittoir
0 m², à
1
Aanleg riolering
0m, à
1
Aanleg gas, water, elektra
0m, à
b. Bijdrage aan financiering algemene plankosten gemeente:
Stedenbouwkundig planvorming
Projectleider gemeente
c. Tijdelijke maatregelen tijdens uitvoering infrastructurele voorzieningen

excl. BTW

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

€

3 Kosten bouwrijp maken
a. Kosten van werken binnen het terrein:
Sloopwerk bestaande opstallen
1.150 m² b.v.o., à
Sloopwerk bestaande fundatie / palen trekken
Verwijderen beplanting, begroeiing e.d.
Saneringen van vervuilingen (grond, asbest e.d.)
Grondwerk (ophogingen en afgravingen)
Verleggen en/of verwijderen van kabels en leidingen
Tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen t.b.v. de bouw
b. Kosten van werken buiten het terrein:
Ontsluiting van het terrein t.b.v. bouwverkeer
Mogelijkheid aansluiting openbare nutsvoorziening t.b.v. de bouw

€
incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

-

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

BOUWKOSTEN
Schoolgebouw 1332m2
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

2
a.
b.
c.

Kinder- / peuteropvang
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

3
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

4
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

2
1.206 m à
2
1.206 m à
2
1.206 m à

€ 1.171,20
€
603,90
€
18,30

€
€
€

-

€

2.162.900

€
€
€

2
0m à
2
0m à
2
0m à

€
€
€

-

€
€
€

297.600

€

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

excl. BTW

m2 à
m2 à
m1 à
m2 à

€
€
€
€

50,00
50,00

€
€
€
€

incl. BTW

€

0
0
30
596

360.096
incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

2.617.109
incl. BTW

excl. BTW

€

Buitenverlichting
c. Vaste inrichtingen:
Beplanting/groen, ca.

€

194.400
100.200
3.000
€

5 Terrein t.p.v. nieuwbouw
a. Bouwkundige kosten:
Opstallen
Fietsenstalling
Hekwerken en poorten
Bestrating, ca.
b. W- en E-installatiekosten:

incl. BTW

excl. BTW

€ 1.171,20
€
603,90
€
18,30

-

1.412.500
728.300
22.100
€

2
166 m à
2
166 m à
2
166 m à

incl. BTW

excl. BTW
B
1
a.
b.
c.

-

Bouwrijp aangeleverd door GEM

€
Totaal A:

-

1.500
29.800

2
596 m à

€

-

€

-

2
149 m à

€

25,00

€

3.700

incl. BTW

PM

uitgangspunt
verlichting aan
het pand

PM

€

35.000

€

42.350
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Investeringskostenoverzicht
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Omschrijving
excl. BTW

Totaal B:

€

2.495.500
excl. BTW

incl. BTW

€

3.019.555
incl. BTW
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
C INRICHTINGSKOSTEN
1 Gebouw(en)
a. Bedrijfsinstallaties:
Robots
balie ontvangstruimte
1 Keuken/pantry incl. voorzieningen en aansluitingen lerarenkamer
Pantryblok / peuteropvang
Telefoon- en databekabeling
Magazijninrichting
b. Losse inrichting:
Stoffering/vloerafwerkingen
Zonwering 75%
Lichtwering
Bewegwijzering intern/extern
c. Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties:
Toegangscontrole / zone afsluiting / beveiliging
Onderhoudsinstallatie
Overig

€
€
€
€
€
€

2.500
7.500
-

€
€
€
€

-

€
€
€

-

incl.

incl.
incl.
PM
PM

PM

€
2
a.
b.
c.
d.

Terrein
Speeltoestellen
Losse inrichting
Reclame-aanduidingen
Bouwkundige en/of installatie technische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties

noodzaak door
gebruik derden?

10.000

€

excl. BTW

€
€
€
€

-

PM
PM
PM
€

-

€

10.000
excl. BTW

€

excl. BTW

Totaal C:
D

BIJKOMENDE KOSTEN
a Voorbereidings- en begeleidingskosten
Bouwmanagement
Programma van Eisen
Aanbesteding architect, constructeur, E+W-adviseur
Kostenvergoeding architectenselectie
Aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer
Architect
Bestek bouwkundig
Interieurarchitect
Kostenmanagement
Deeltijd bouwtoezicht (B/W/E)
8 uren per week
Directievoering
0 uren per week
Constructeur
2
Grondonderzoek en funderingsadvies
1.500 m à
Adviseur E- en W-installatie (functionele opdracht)
Adviseur bouwfysica & akoestiek
Akoestisch rapport
Adviseur sprinklerinstallatie
Rapport vuurlastberekening en brandcompartimentering
Tuinarchitect
Ecologisch / flora en fauna advies
Archeologisch advies
Asbest onderzoek
Adviseur vastgoedbeheer
Onderhouds- en exploitatieramingen
Opmetingskosten terrein/gebouw
Makelaarscourtage
Interne begeleidingskosten opdrachtgever
GIW
Subsidie advies
Verschotten / bijkomende kosten

€

2,00

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
7.500
7.500
6.000
15.000
125.000
5.000
15.000
30.420
25.000
3.000
50.000
5.000
2.500
2.500
2.500
2.000
7.500
-

Aansluitkosten, (basis)aansluitingen:
Gas
Elektra
Water
Riolering
Telefoon/data (analoog/ISDN/ADSL)
CAI

incl. BTW

411.420

€

excl. BTW

1,61% v/d bouwkosten (B)

€

40.165

0,000% v/d bouwkosten (B)
0,00% v/d bouwkosten (B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
-

12.100
incl. BTW

PM

€
b Heffingen
Leges bouwvergunning
Overige leges/heffingen:
Welstand
Art. 19- WRO procedure
Sloopvergunning
Kapvergunning
Beoordeling bodemonderzoek
Precario
Onttrekken en lozen grondwater
In- en uitritten
Gebruiksvergunning

12.100
incl. BTW

497.818
incl. BTW

incl.

€
41.165
over leges word geen BTW geheven
geen gas aansluiting.
risico - opnemen in startnot.
€

25.000

€

25.000

€

30.250
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Omschrijving
c Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering bouwvoorbereiding
Bodemsanering (BOSA) verzekering
Construction All Risk (CAR) verzekering
€
- per € 1.000,- bouwkosten (B)
Opstal- en inboedelverzekering bestaande opstallen

excl. BTW

€
€
€
€

€
d Aanloopkosten
Bestuurskosten
Werving personeel
Vervroegde aanstellingen
Schoonmaken na oplevering

€

€
€
€
€

€

2
- per m b.v.o.

€
€
€
€
€

-

uitgangspunt:
geen tijdelijke
huisvesting
benodigd.

PM
PM
PM

10.000

€

excl. BTW

0 mnd (volledig)
0 mnd (gelijkmatig)
0 mnd (gelijkmatig)

(gelijkmatig)

5,0% €
5,0% €
5,0% €
€
€

€

€

154.115

€

excl. BTW

€

716.500

€

3.222.000
excl. BTW

186.479
incl. BTW

€

excl. BTW

Totale investeringskosten, excl. BTW (A t/m D):

90.508
incl. BTW

154.115
€

Totaal D:

incl. BTW

excl. BTW

€

12.100
incl. BTW

-

€
opnemen bij de risico's in de start notitite
excl. BTW
5,0% €
74.800
€
74.800

ca. 5,0%

incl. BTW

10.000
-

€

f Risico-verrekeningen
Reservering inflatie (A2+A3+B+C+Da t/m Dd)
Nov 2018 - nov 2019
g Onvoorziene uitgaven
Post onvoorzien/afronding

excl. BTW

Tijdelijke huisvesting
Verhuiskosten
Openingskosten
Leegstand
Bedrijfskapitaal, kas
e Financieringskosten
Rente grondkosten (A)
Rente voorbereiding (Da+Db+Dc)
Rente bouwkosten (B)
Bankgarantie
Financieringskosten

incl. BTW

-

866.965
incl. BTW

€

3.898.620
incl. BTW
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Omschrijving
A
1
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

GRONDKOSTEN
Verwervingskosten
Aankoopsom terrein
530 m², à
Notariskosten
0%
Kosten voor tussenpersonen:
Makelaarskosten
Taxatiekosten
Bodemonderzoek
€
- per m²
Verschuldigde belastingen i.v.m. verwerven van eigendom:
Overdrachtsrechten
Straat- en rioolbelasting
Onroerendgoed belasting
Polder- en waterschapsheffingen
Kadastrale inschrijvingen, doorhalingen en splitsing:
Kadastrale splitsing kavels
Onteigeningsprocedures
Vergoedingen en schadeloostellingen derden:
Afkoop of vestiging van zakelijke rechten
Afkoop van polderlasten
Vergoeding aan pachters e.d.
(Tijdelijke) exploitatie opbrengsten van het terrein

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€

-

€
€
€
€

€

2 Kosten van infrastructurele voorzieningen
a. Bijdrage aan openbare civiele en cultuurtechnische voorzieningen:
Aanleg wegen en troittoir
0 m², à
1
Aanleg riolering
0m, à
1
Aanleg gas, water, elektra
0m, à
b. Bijdrage aan financiering algemene plankosten gemeente:
Stedenbouwkundig planvorming
Projectleider gemeente
c. Tijdelijke maatregelen tijdens uitvoering infrastructurele voorzieningen

excl. BTW

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

€

3 Kosten bouwrijp maken
a. Kosten van werken binnen het terrein:
Sloopwerk bestaande opstallen
1.150 m² b.v.o., à
Sloopwerk bestaande fundatie / palen trekken
Verwijderen beplanting, begroeiing e.d.
Saneringen van vervuilingen (grond, asbest e.d.)
Grondwerk (ophogingen en afgravingen)
Verleggen en/of verwijderen van kabels en leidingen
Tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen t.b.v. de bouw
b. Kosten van werken buiten het terrein:
Ontsluiting van het terrein t.b.v. bouwverkeer
Mogelijkheid aansluiting openbare nutsvoorziening t.b.v. de bouw

€
incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

-

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

BOUWKOSTEN
Gymzaal
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen (sanitair en sportvloer)

2
530 m à
2
530 m à
2
530 m à

€
€
€

945,00
550,00
31,60

€
€
€

-

€

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

3
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

4
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

809.100

€
€
€

-

€
€
€

2
0m à
2
0m à
2
0m à

€
€
€

-

€
€
€

-

€

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

excl. BTW

m2 à
m2 à
m1 à
m2 à

€
€
€
€

-

€
€
€
€

incl. BTW

€

0
0
0
0

incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

979.011
incl. BTW

excl. BTW

€

Buitenverlichting
c. Vaste inrichtingen:
Beplanting/groen, ca.

€

€

5 Terrein t.p.v. nieuwbouw
a. Bouwkundige kosten:
Opstallen
Fietsenstalling
Hekwerken en poorten
Bestrating, ca.
b. W- en E-installatiekosten:

incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

-

500.900
291.500
16.700
€

2
a.
b.
c.

incl. BTW

excl. BTW
B
1
a.
b.
c.

-

Bouwrijp aangeleverd door GEM

€
Totaal A:

-

-

2
0m à

€

-

€

-

2
0m à

€

-

€

-

incl. BTW

PM
PM

uitgangspunt
verlichting aan
het pand

PM

€

-

€

-
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
excl. BTW

Totaal B:

€

809.100
excl. BTW

incl. BTW

€

979.011
incl. BTW
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
C INRICHTINGSKOSTEN
1 Gebouw(en)
a. Bedrijfsinstallaties:
Robots
balie ontvangstruimte
1 Keuken/pantry incl. voorzieningen en aansluitingen lerarenkamer
Pantryblok / peuteropvang
Telefoon- en databekabeling
Magazijninrichting
b. Losse inrichting:
Stoffering/vloerafwerkingen
Zonwering
Lichtwering
Bewegwijzering intern/extern
c. Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties:
Toegangscontrole / zone afsluiting / beveiliging
Onderhoudsinstallatie
Overig

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€

-

incl.

PM
PM
noodzaak door
gebruik derden?

PM

€
2
a.
b.
c.
d.

Terrein
Speeltoestellen
Losse inrichting
Reclame-aanduidingen
Bouwkundige en/of installatie technische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties

-

€

excl. BTW

€
€
€
€

-

PM
PM
PM
€

-

€

-

€

excl. BTW

Totaal C:

€

BIJKOMENDE KOSTEN
a Voorbereidings- en begeleidingskosten
Bouwmanagement
Programma van Eisen
Aanbesteding architect, constructeur, E+W-adviseur
Aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer
Architect
Kostenvergoeding architectenselectie
Bestek bouwkundig
Interieurarchitect
Kostenmanagement
Deeltijd bouwtoezicht (B/W/E)
4 uren per week
Directievoering
0 uren per week
Constructeur
2
Grondonderzoek en funderingsadvies
530 m à
Adviseur E- en W-installatie (functionele opdracht)
Adviseur bouwfysica & akoestiek
Akoestisch rapport
Adviseur sprinklerinstallatie
Rapport vuurlastberekening en brandcompartimentering
Tuinarchitect
Ecologisch / flora en fauna advies
Archeologisch advies
Asbest onderzoek
Adviseur vastgoedbeheer
Onderhouds- en exploitatieramingen
Opmetingskosten terrein/gebouw
Makelaarscourtage
Interne begeleidingskosten opdrachtgever
GIW
Subsidie advies
Verschotten / bijkomende kosten

€

2,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000
5.000
2.500
5.000
45.000
2.000
2.000
5.000
15.210
10.000
1.060
15.000
2.500
2.000
1.000
1.000
1.000
2.500
-

Aansluitkosten, (basis)aansluitingen:
Gas
Elektra
Water
Riolering
Telefoon/data (analoog/ISDN/ADSL)
CAI

147.770

€

excl. BTW

1,61% v/d bouwkosten (B)

€

13.058

0,000% v/d bouwkosten (B)
0,00% v/d bouwkosten (B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

500
-

incl. BTW

PM

€
b Heffingen
Leges bouwvergunning
Overige leges/heffingen:
Welstand
Art. 19- WRO procedure
Sloopvergunning
Kapvergunning
Beoordeling bodemonderzoek
Precario
Onttrekken en lozen grondwater
In- en uitritten
Gebruiksvergunning

incl. BTW

excl. BTW
D

incl. BTW

178.802
incl. BTW

incl.

€
13.558 €
16.405
over leges word geen BTW geheven
geen gas aansluiting.
risico - opnemen in startnot.
€

3.500

€

3.500

€

4.235
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
c Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering bouwvoorbereiding
Bodemsanering (BOSA) verzekering
Construction All Risk (CAR) verzekering
€
- per € 1.000,- bouwkosten (B)
Opstal- en inboedelverzekering bestaande opstallen

excl. BTW

€
€
€
€

€
d Aanloopkosten
Bestuurskosten
Werving personeel
Vervroegde aanstellingen
Schoonmaken na oplevering

€

€
€
€
€

g Onvoorziene uitgaven
Post onvoorzien/afronding

€

2
- per m b.v.o.

€
€
€
€
€

-

uitgangspunt:
geen tijdelijke
huisvesting
benodigd.

PM
PM
PM

2.500

€

excl. BTW

0 mnd (volledig)
0 mnd (gelijkmatig)
0 mnd (gelijkmatig)

(gelijkmatig)

5,0% €
5,0% €
5,0% €
€
€

€

€

50.172

€

excl. BTW

€

241.900

€

1.051.000
excl. BTW

60.708
incl. BTW

€

excl. BTW

Totale investeringskosten, excl. BTW (A t/m D):

29.524
incl. BTW

50.172
€

Totaal D:

incl. BTW

excl. BTW

€

3.025
incl. BTW

-

€
opnemen bij de risico's in de start notitite
excl. BTW
5,0% €
24.400
€
24.400

ca. 5,0%

incl. BTW

2.500
-

€

f Risico-verrekeningen
Reservering inflatie (A2+A3+B+C+Da t/m Dd)

excl. BTW

Tijdelijke huisvesting
Verhuiskosten
Openingskosten
Leegstand
Bedrijfskapitaal, kas
e Financieringskosten
Rente grondkosten (A)
Rente voorbereiding (Da+Db+Dc)
Rente bouwkosten (B)
Bankgarantie
Financieringskosten

incl. BTW

-

292.699
incl. BTW

€

1.271.710
incl. BTW
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Bijlage 5. IKC Het Simmelink overall-planning

Startnotitie
37 - 38
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Project: Integraal Kindcentrum Het Simmelink
Nummer: 2P1708301

OVERALL-PLANNING

Datum: 26-08-2019
Id
1

Taaknaam

Duur

Einddatum

Voorafgaande kw 4, 2018
kw 1, 2019
kw 2, 2019
kw 3, 2019
kw 4, 2019
kw 1, 2020
kw 2, 2020
kw 3, 2020
kw 4, 2020
kw 1, 2021
kw 2, 2021
kw 3, 2021
kw 4, 2021
taken
november 2018 december 2018 januari 2019 februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli 2019
augustus 2019 september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020
maart 2020
april 2020
mei 2020
juni 2020
juli 2020
augustus 2020 september 2020 oktober 2020 november 2020 december 2020 januari 2021 februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juni 2021
juli 2021
augustus 2021 september 2021 oktober 2021 november 2021
30 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 2 7 12172227 4 9 14192429 3 8 13182328 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 1116212631 5 1015202530 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 2 7 12172227 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 3 8 13182328 2 7 12172227 1 6 11162126 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

2

<Gemeenteraad>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

2

3

<College van B&W>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

3

5-11

4

<RvB>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

4

5-11

5

<RvC / RvT>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

5

5-11

6

Stuurgroep

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

6

5-11

7

Projectgroep

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

7

5-11

8

Ontwerpteam

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

8

5-11

9

Uitvoeringsteam

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

9

5-11

maa 5-11-18

10

5-11

10
11
12
13

VERGADERSTRUCTUUR

Begindatum

<…>
PROCEDURES (niet limitatief)
Omgevingsvergunning(en) (WABO)
Reguliere procedure activiteit bouwen

14

Indienen aanvraag

15

Proceduretijd

16
17
18

Afgifte vergunning
Vergunning onherroepelijk
Uitgebreide procedure activiteit <bouwen, strijdig
planologisch gebruik, monument etc.>

1 dag

maa 5-11-18

317 dagen

woe 15-4-20

vri 27-8-21

70 dagen

woe 15-4-20

woe 12-8-20

70 dagen

woe 15-4-20

woe 12-8-20

0 dagen

woe 15-4-20

woe 15-4-20 105

8 wkn

don 16-4-20

woe 10-6-20 14

woe 10-6-20

woe 10-6-20 15

6 wkn

don 11-6-20

woe 12-8-20 16

190 dagen

0 dagen

maa 5-11-18

vri 30-8-19

26 vwkn

vri 26-2-21

23

Omgevingsvergunning brandveilig
(gebruiksvergunning) Aanvragen door gebruiker

24

Bestemmingsplanprocedure (Wro)

345 dagen

maa 5-11-18

vri 24-4-20

65

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure
(Aw 2012 - ARW 2012)

91 dagen?

maa 5-11-18

maa 25-3-19

657 dagen?

maa 3-12-18

din 28-9-21

5 dagen

maa 3-12-18

vri 7-12-18

5 dagen

maa 3-12-18

vri 7-12-18

62 dagen

woe 15-5-19

don 29-8-19 81

80
81
82
83

BOUWPROCES
Initiatief / Haalbaarheid
Haalbaarheidstudie - kentallen
Projectdefinitie
Projectdefinitie, PVE (ruimtelijk en functioneel)

58 dagen

din 21-5-19

don 29-8-19

85

besluitvorming gemeente / beschikbaar stellen budget

59 dagen

woe 15-5-19

maa 26-8-19

0 dagen

don 29-8-19

don 29-8-19 84

64 dagen

vri 30-8-19

woe 27-11-19 83
don 17-10-19

87

Fase ontwerpteam
Structuurontwerp

88

Selectie architect - onderhandse aanbesteding

35 dagen

vri 30-8-19

89

Structuurontwerp

20 dagen

vri 18-10-19

90

Elementenraming

5 dagen

vri 15-11-19

don 21-11-19 89

91

Investeringskostenoverzicht

2 dagen

vri 22-11-19

maa 25-11-19 90

92

Fasedocument

2 dagen

din 26-11-19

woe 27-11-19 91

35 dagen

don 28-11-19

woe 29-1-20 87
woe 4-12-19

93

Voorontwerp

94

Programma van Eisen

95

Voorontwerp

96

Elementenraming

97
98

90
91
92

94

20 dagen

don 5-12-19

woe 15-1-20 94

97

Selectie E&W-adviseur

20 dagen

don 5-12-19

woe 15-1-20 94

98

woe 22-1-20 98
woe 29-1-20 99

101

Fase Bouwteam

0 dagen

woe 29-1-20

woe 29-1-20 100
woe 29-4-20 93

60 dagen

don 30-1-20

103

Bodemonderzoek

5 dagen

don 30-1-20

104

Definitief Ontwerp

45 dagen

don 30-1-20

105

Elementenraming

5 dagen

don 9-4-20

woe 15-4-20 104

106

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 16-4-20

woe 22-4-20 105

107

Fasedocument

5 dagen

don 23-4-20

woe 29-4-20 106

65 dagen

don 30-4-20

woe 19-8-20 102

55 dagen

don 30-4-20

woe 15-7-20 107

Bestek schrijven

8 dagen

maa 6-7-20

woe 15-7-20 109GE

Bestek controleren

4 dagen

vri 10-7-20

woe 15-7-20 109GE

112

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 16-7-20

5 dagen

don 13-8-20

woe 19-8-20 112

195 dagen

vri 15-11-19

don 24-9-20 89

Aanbestedingsprocedure, selectiefase ronde 1

35 dagen

vri 15-11-19

don 16-1-20 89

116

Aanbestedingsprocedure, inschrijvingsfase ronde 2

40 dagen

vri 17-1-20

don 19-3-20 115

117

opstellen raming DO en TO

90 dagen

vri 20-3-20

don 13-8-20 116

118

uitbrengen offerte Aannemers

15 dagen

don 20-8-20

woe 9-9-20 113

119

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 10-9-20

woe 16-9-20 118

120

Fasedocument

5 dagen

don 17-9-20

woe 23-9-20 119

121

Bewaken levertijden materialen en uitvoeringswijzen

90 dagen

vri 20-3-20

don 13-8-20 116

124

Werktekeningen

125

Controle werktekeningen

126

Werkvoorbereiding

127

Investeringskostenoverzicht
Fasedocument

1 dag

don 24-9-20

20 dagen?

don 24-9-20

woe 21-10-20 120

15 dagen

29-1

105
106
107

109
110
111
112
113

115
116
117
118
119
120
121
122

don 24-9-20 120;17

24-9

124

don 24-9-20

woe 14-10-20 120

5 dagen

don 15-10-20

woe 21-10-20 124

20 dagen

don 24-9-20

woe 21-10-20

126

5 dagen

don 24-9-20

woe 30-9-20

127

woe 30-9-20

128

5 dagen

Bouwrijp opleveren - door Gemeente
Bouwlocatie voorbereiden

101

woe 12-8-20 111

115

beslismoment opdrachtgever

100

104

Bestektekeningen

Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

99

woe 8-4-20

111

Fasedocument

96

103

110

Prijs- & Contractvorming

95

woe 5-2-20

109

130

89

Selectie constructeur

don 23-1-20

129

88

woe 22-1-20 95

don 16-1-20

128

29-8

don 16-1-20

5 dagen

123

86

5 dagen

5 dagen

122

84
85

woe 15-1-20 94

Fasedocument

114

82

don 5-12-19

Investeringskostenoverzicht

113

12-8

23

don 28-11-19

Technisch Ontwerp / Bestek

10-6
17

5 dagen

99

108

16

20 dagen

Definitief Ontwerp

15-4

15

don 14-11-19 88

100

102

14

vri 27-8-21 139GE

84

86

5-11

don 24-9-20

1 dag?

don 1-10-20

58 dagen?

maa 13-7-20

don 22-10-20
vri 14-8-20

125

129

don 1-10-20 128

131

131

locatie uithuizen / interne verhuizing

10 dagen

maa 13-7-20

132

sloop gebouw - bouwrijpmaken

20 dagen

don 24-9-20

133

Fase uitvoering

1 dag?

don 1-10-20

134

Uitvoering - Directievoering

207 dagen

don 22-10-20

1 dag

don 22-10-20

don 22-10-20 126

135
136

vri 10-9-21 123GB+20 dagen

Start bouw

136

Onderbouw

65 dagen

vri 23-10-20

don 4-2-21 135

137

Bovenbouw

65 dagen

vri 5-2-21

don 6-5-21 136

138

Afbouw

65 dagen

vri 7-5-21

don 26-8-21 137

139

Oplevering

1 dag

vri 27-8-21

vri 27-8-21 138

140

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

maa 30-8-21

vri 3-9-21 139

Fasedocument

142

Gebruik / Exploitatie

133

don 1-10-20 128

135

141

132

don 22-10-20 134EB

5 dagen

maa 6-9-21

vri 10-9-21 140

12 dagen

maa 13-9-21

din 28-9-21 134

137
138
139
140
141

143

143

Schoonmaak

5 dagen

maa 13-9-21

vri 17-9-21 138

144

Verhuizing

5 dagen

maa 20-9-21

vri 24-9-21 143

145

Schoonmaak

1 dag

maa 27-9-21

maa 27-9-21 144

145

146

In gebruikname

1 dag

din 28-9-21

din 28-9-21 145

146

F0-10-1/5

144

Taak

Mijlpaal

Projectsamenvatting

Externe mijlpaal

Inactieve samenvatting

Alleen duur

Splitsing

Samenvatting

Externe taken

Inactieve mijlpaal

Handmatig taak

Handmatige samenvatting
Pagina 1

Handmatige samenvatting

Alleen einddatum

Externe mijlpaal

Kritieke splitsing

Mijlpaal van basislijn

Voortgang

Alleen begindatum

Externe taken

Kritiek

Basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Deadline

28-9

Bijlage 6. IKC Het Simmelink risicoanalyse

Startnotitie
38 - 38
F0-22-4/2

Toelichting & Consequenties

Risico-eigenaar

Gevolg

Kans

G

O&I

T

K

Beschikbaarheid financiering op enig tijdstip

beschikbaarheid budget en eventueel aanvullend buget

GEM

Mogelijk (50%)

x>€500.000

6-9 maanden

15

9

Betaling declaraties niet tijdig
Afwijking aanname afschrijving

betalingsafspraken en indieningswijze helder overeen te komen.
ter beoordeling van Opdr.g.

Opdr.g.
Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Niet/niet tijdig verkrijgen van publiekrechtelijke vergunningen en toestemming

de vergunningaanvraag tijdig indienen

Opdr.g.

Mogelijk (50%)

x<€25.000

0-3 maanden

3

3

Geen/onvoldoende inzicht in alle benodigde vergunningen
Ontbreken overeenstemming met overheid
Geen/onvoldoende inzicht in eisen van de gemeente

vergunningcheck uitvoeren
plannen tijdig voorleggen ter beoordeling
plannen tijdig voorleggen ter beoordeling
uitgangspunt is dat de gehele nieuwbouw binnen het bouwblok in de reeds bestaande
bestemmingsfunctie "maatschappelijk" plaatsvindt en het bestemmingplan niet aangepast
hoeft te worden.
de grond is reeds in eigendom van de Gemeente

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0

Opdr.g.
Opdr.g.

Klein (30%)
Onwaarschijnlijk (10%)

Betaling declaraties niet tijdig
Afwijking aanname belasting
Afwijking aanname wisselkoersen

betalingsafspraken en indieningswijze helder ovreen te komen.
opdrachtgever is belasting plichtig geen afwijking in belasting % bekend
te hanteren valuta is voor alle betrokkenen in €

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.
Opdr.g.

Geen/geen goede financiële informatievoorziening
Afwijking oppervlakteanalyse
Afwijking leerlingprognose
Geen/onvoldoende inzicht in wettelijke vereisten en wijzigingen hierin

aan het eind van elke fase de Stiko bijwerken
door Opdr.g. zijn de gewenste m2 opgegeven.
door Opdr.g. is het leerlingaantal opgegeven t.b.v. de nieuwbouw.
vergunningsscan uitvoeren, eisen BB, per jan. 2019 BENG
Bouwen binnen het huidige bouwblok in de huidige bestemming maatschappelijk. Kaders
van deze bestemming z.s.m. helder krijgen.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.
Opdr.g.
SBM
Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)

Opdr.g.

Klein (30%)

Extra of meer werk bij aansluiting van nieuw of bestaand werk

afhankelijk van de inzet van eigen financiele middelen.
Er zal eerst een gebouw moeten worden gesloopt alvorens er sonderingen uitgevoerd
kunnen worden.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

Toepassen nieuwe materialen en methoden
Wijzigingen in aannames bij ontwerp en (constructie-)berekeningen

materialisering op basis van beproefde concepten irt. een beperkte exploitatielast.
constructeur in het begin stadium betrekken bij het plan.

Opdr.g.
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Klein (30%)

x<€25.000

Onvolledigheid of onzorgvuldigheid bij het opstellen van contract-stukken

eenduidige stukken opstellen. Hiervoor de SBM iso formulieren hanteren.

Opdr.g.-SBM

Niet (tijdig) kortsluiten van afspraken met betrokken partijen
Wijzigingen PvE (a.g.v. onduidelijkheden uitgangspunten, wijzigingen definitie)

partijen tijdig bij het project betrekken.
de uitgangspunten door de betrokken partijen op laten geven en de betrokkenen bij het
ontwerpproces actief informeren

Onduidelijkheid omtrent eisen opdrachtgever/beheerder/gemeenten/etc.

de uitgangspunten door de betrokken partijen op laten geven en de betrokkenen bij het
ontwerpproces actief informeren

Gebrek aan benodigde mankracht op enig tijdstip
Ontbreken projectprocedures

tijdig partijen aan het projectteam toevoegen. Uitvoerende partijen zodanig selecteren dat
zij tijdens het definitief ontwerp traject hun expertise in kunnen brengen.
project procedures volgens iso systeem SBM te volgen.

RISICO TOTAAL

Politiek/Bestuurlijk
Financieel/Economisch
Juridisch/Wettelijk
Technisch
Organisatorisch
Geografisch/Ruimtelijk
Maatschappelijk
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Maatregel

Actiehouder

Budgetten door Gem toe te kennen. Aan
24 het eind van elke fase de Stiko bijwerken. SBM

Opdrachtgever

PROCES

Afwijking t.o.v. afspraken overeenkomst economisch claimrecht

Projectteam

vervangende nieuwbouw binnen het
8 bouwblok positioneren.
0-

SBM - Adviseurs

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0

0
0
0

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0
1

0
0
0
1

x<€25.000

0-3 maanden

9

0

0

0-3 maanden

2

2

0-3 maanden

0
2

0
2

0
4 uitvraag constructeur bij start SO.

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0

1

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0

1

Opdr.g.-SBM-Arch.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

Opdr.g.-SBM-Arch.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

1 standaard SBM contracten aanhouden
ruim voor offerte aanvraag de
1 uitvoerende partijen benaderen.
uitgangspunten Opdr.g. helder en
0 belenghebbenden informeren.
eisen PVE door participanten op laten
stellen. Bij wijziging alle
0 belanghebbenden informeren.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)
Onwaarschijnlijk (10%)

3
0

3
0

advies- en uitvoerende partijen
6 vroegtijdig aan project koppelen.
0

lange levertijden door te laat bestellen dan wel schaarste van bouwproducten.

Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)

Onjuistheid en onvolledigheid van de raming
Ontbreken goede communicatie (intern/extern); communicatieplan

uitgangspunten niet duidelijk of aanvullingen op het plan
projectplan opstellen met duidelijke communicatie- en organisatie structuur.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

Onderduidelijkheid over projectgrenzen
Geen/onvoldoende afstemming tussen de deelprojecten
Geen/onvoldoende rekening houden met projecten in de omgeving

projectgrenzen ruimtelijkeplannen opvragen. Uitgangspunt nieuwbouw in huidig bouwblok. Opdr.g.
er zijn geen deelprojecten
geen projecten bekend.
Opdr.g.

Mogelijk (50%)

x<€25.000

6-9 maanden

betalingsafspraken en indieningswijze in
0 contract opnemen.
00aan het eind van elke fase de Stiko
0 bijwerken
002 vergunningsscan uitvoeren.
vervangende nieuwbouw binnen het
12 bouwblok positioneren.
Opdr.g. zal dit kortsluiten met de Gem.
0 Berkelland
Voorstel sloop zsm om helderheid van de
4 ondergrond te krijgen.

3

Niet tijdig bestellen van materialen

x<€25.000

€25.000<x<€100.000

€25.000<x<€100.000

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0-3 maanden

6-9 maanden

6

3

9

0
0

0
0

0
0

6
0
0

9
0
0

15
0
0

uitvoerende partijen na SO-fase
selecteren en bij de DO-fase betrekken
om zodoende materialisering af te
kunnen stemmen op de planning danwel
de levertijden in beeld te krijgen.
Eventueel kan een product met levertijd
problemen een directielevering zijn.
kaders helder krijgen en benodigde
adviseurs tijdig aan het projectteam
toevoegen.
projectplan opstellen
uitgangspunt: het project realiseren
binnen het huidige bouwblok.

gebruikers informeren en noodzakelijke
overlastwerendevoorzieningen in het
bestek opnemen.
veiligheids voorzieningen in de
bestekstukken opnemen.
schadebeperkende maatregen opnemen
in de bestekstukken.
de belanghebbenden tijdig in kennis
stellen van de plannen.

Extra geluiddempende maatregelen tijdens uitvoering

op het terrein is een school in gebruik. Geluidproducerende werkzaamheden buiten
schooltijden. Tussen Opdr.g. en Aann. Overleggen wat acceptabel is.

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

1

0

1

Onvoldoende inschatten van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart

de veiligheid op het terrein en de aanvoerroutes waarborgen.

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

1

0

1

Schadebeperkende maatregelen

vooraf inventariseren en in de projectdocumenten opnenem

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

0

Vertragende blokkades/acties van omwonenden
Stakingen

vooraf inventariseren en de omwonenden informeren inzake de plannen
gezien de omvang van het project is dit niet te verwachten.

Opdr.g.
-

Klein (30%)

2
0

2
0

4
0

de belanghebbenden tijdig in kennis
4 stellen van de plannen.

x<€25.000

0-3 maanden

de plannen tijdig met belanghebbenden te bespreken.
in de huidige marktsituatie zeker denkbaar. Gezien het project op zijn vroegst in 2020 tot
uitvoer zal komen zijn prijsstijgingen een risico.
gezien de looptijd van het project en inkoop werken in de toekomst zijn prijsstijgingen
mogelijk.

Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.

Waarschijnlijk (70%)

€100.000<x<€250.000

0-3 maanden

12

4

Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Bezwijken tijdens bouw

dit is niet erg waarschijnlijk gezien de geringe constructieve complexiteit van het project

Opdr.g.-Con.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

0

Onjuiste inschatting benodigd materiaal

de Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

0

2

De Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.
Bekendheid met de materialisering is
2 dan geborgd.

Ontbreken goede communicatie met omgeving, voorlichting en inspraakprocedures
Prijstijgingen materiaal hoger dan voorzien
Tariefwijzigingen

F00-00-03/2

6
0

6-9 maanden

NIET KWANTIFICEERBAAR

Mogelijkheid van claims

2
0

x<€25.000

NIET KWANTIFICEERBAAR

Problemen bij aanpassen streekplannen, bestemmingsplannen
Problemen bij onteigeningen

SBM

0
0
0

betalingsafspraken en indieningswijze in
4 contract opnemen.
0
ontwerpplanning opstellen, vergunning
6 tijdig indienen
vergunningcheck OLO doorlopen en
0 overleg met gemeente
0 ontwerp laten toetsen.
0 ontwerp laten toetsen.
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Geen gevolg

0-3 maanden

16 na elke fase de Stiko bijstellen.
betrokken partijen prijs vast tot eind
4 project inkopen.

SBM
SBM
SBM

SBM

SBM

SBM - Adviseurs
Gem Berkelland
Opdr.g. - Gem Berkelland
SBM

SBM
SBM
SBM
SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM
SBM
SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs
SBM - Adviseurs
SBM - Adviseurs
Opdr.g.

Opdr.g. - Gem Berkelland
SBM - Opdr.g.
SBM - Opdr.g.

SBM - Adviseurs
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gewenste wijzigingen in geld en tijd te kwantificeren.
de Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.
materialisering o.b.v. beproefde concepten irt. een beperkte exploitatielast.

Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering
Verkeerde inschatting van technieken, bouwmethoden of faseringen
Toepassen nieuwe materialen en methoden

OBJECT

Projectteam

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Waarschijnlijk (70%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

0-3 maanden

4
0
0

4
0
0

Ontbreken kwaliteitsplan

uitgangspunt voor het project is om beproefde bouwmethoden toe te passen. Het
beeldkwaliteitsplan zal door opgegeven moeten worden.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Archeologische vondsten
Aanwezigheid kabels en leidingen
Aanwezigheid obstakels
Bijzondere klimatologische omstandigheden
Meer of zwaardere verontreiniging van de locatie

een archeologisch onderzoek uit laten voeren
een klikmelding doen. Kabels die niet in openbareruimten liggen opsporen.
gezien het huidige gebruik van het terrein is dit niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-Aann.
-

Klein (30%)
Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

Opdr.g.-SBM
-

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Opdr.g. - SBM
-

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Tegenvallende kwaliteit van de bodem
Niet of onvoldoende inschatten van compenserende- en milieumaatregelen

sonderingen om huidige opstallen en na sloop fase 1 uitvoeren.
niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk, onderbouwen door ecoloog

Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen
Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden

niet waarschijnlijk

de locatie kent beperkingen aangezen de school operationeel blijft. Toegangen tot het
terrein is enkel mogelijk via de Kruiskamplaan. Bouwverkeer en school bezoekers scheiden.
Belangen van de bewoners dienen hierin ook meegenomen te worden.
Opdr.g.-SBM

Bereikbaarheid bouwlocatie

een verkeerscirculatieplan opstellen
Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid
Treffen van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart

Opdrachtnemer

een verkeerscirculatieplan opstellen
voor zovermogelijk wordt hiermee rekening houden in de selectie procedure
Aann. Vroegtijdig betrekken voor een goede project bekendheid.
Aann. Vroegtijdig betrekken voor een goede project bekendheid.

Faillissement
Fouten aannemer m.b.t. regelgeving voorbereiding
Fouten aannemer m.b.t. regelgeving uitvoering
Tegenvallende prestaties aannemer/ontwerper
Verkeerde inschatting van technieken, bouwmethoden of faseringen

Schade ten gevolge van werkzaamheden aan eigendommen van derden

hiervoor een afdoende verzekering af te sluiten door Aann.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
-

Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)
Klein (30%)
Klein (30%)

Onwaarschijnlijk (10%)

€25.000<x<€100.000
x<€25.000
x<€25.000

x<€25.000

3-6 maanden
0-3 maanden
0-3 maanden

0-3 maanden

6
2
2
0
0

1

6
2
2
0
0

1

consequentie in geld en tijd aan Opdr.g.
8 kenbaar maken voor uitvoering
0
0
De aArch. de geldende eisen in kaart
laten brengen. Uitganspunt is een
4 functioneel en doelmatig gebouw.
archeologisch onderzoek uit laten
4 voeren.
0
0
0
0
evt. oude gegevens opvragen en
4 sonderen om bestaande opstallen.
0
onderbouwing door ecoloog laten
4 opstellen.
0
Bereikbaarheid van de locatie met
gemeente en bewoners bespreken.
Stromen bouwverkeer en
4 schoolbezoekers scheiden.
toevoer naar de bouwplaats door een
woonwijk, hiervoor een
4 verkeerscirculatie plan opstellen.
voorzieningen in de bestekstukken opte
4 nemen.
financiele situatie Aann. Bij selectie
12 opvragen.
4 Aann. Betrekken in DO-fase
4 Aann. Betrekken in DO-fase
0
0
Verzekering eigendom van derden door
Aannemer af te laten sluiten als
onderdeel van de CAR-verzekering. CAR
2 opnemen in de bestekstukken

Dit model voor risicoanalyse beoogt risico’s te herkennen en inzichtelijk te maken die mogelijk de voortgang en/of het resultaat van een bouwproces beïnvloeden, zodat de verschillende betrokken partijen op de juiste wijze en in de juiste volgorde om kunnen gaan met deze risico’s. Het model dient per bouwfase ingevuld te worden door de projectleider, en vormt een
onderdeel van de startnotitie en de fasedocumenten. In de eerste kolommen worden verschillende risico’s onderscheiden die voor kunnen komen tijdens een bouwproces. De genoemde risico’s zijn gebaseerd op en gestructureerd conform ‘de 7 brillen van Risman’. In het model is een splitsing gemaakt tussen risico’s die mogelijk voorkomen in het bouwproces en risico’s die
mogelijk voorkomen in het te bouwen object. Daarnaast is een splitsing gemaakt tussen risico’s die ontstaan bij opdrachtgever, projectteam en opdrachtnemer.

Kans
Gevolg

0-1%

Bij het invullen van het model dienen alle risico's langsgelopen te worden, om per risico vast te stellen of deze al dan niet van toepassing is op het betreffende bouwproject. Wanneer een risico van toepassing is op het betreffende project dienen alle kolommen achter dit risico ingevuld te worden. Onderstaand wordt per kolom aangegeven op welke wijze deze ingevuld dient te
worden.

Zeer Klein

1

Toelichting en consequenties
Een omschrijving van de manier
waarop dit ‘Risman-risico’ specifiek
een risico voor het betreffende
bouwproces is, en van de mogelijke
consequenties van het risico voor de
verschillende aspecten van het
bouwproces.

Risico-eigenaar
Beschrijf voor welke
partij(en) het risico
een (mogelijk)
probleem vormt.

Kans
Hier dient geselecteerd te worden wat de
geschatte kans is dat het risico zich voordoet,
waarbij de volgende keuzemogelijkheden
worden gegeven:
- Onwaarschijnlijk - Waarschijnlijk
- Klein
- Zekerheid
- Mogelijk

Gevolg
Geld
Hier dient geselecteerd te worden wat het gevolg is voor het
beheersaspect ‘Geld’ wanneer het risico zich voordoet, voor alle risico’s
waarvan de kans dat deze zich voordoet in wordt geschat op 10% of groter.
De keuzemogelijkheden zijn hierbij:
- Geen gevolg
- €100.000,- < X < €250.000,- X < €25.000,- €250.000,- < X < €500.000,- €25.000,- < X < €100.000,- X > €500.000,-

Tijd
Hier dient geselecteerd te worden wat het gevolg is voor het beheersaspect
‘Tijd’ wanneer het risico zich voordoet, voor alle risico’s waarvan de kans
dat deze zich voordoet in wordt geschat op 10% of groter. De
keuzemogelijkheden zijn hierbij:
- Geen gevolg
- 6-9 maanden
- 0-3 maanden
- 9-12 maanden
- 3-6 maanden
- >12 maanden

Organisatie + Informatie en Kwaliteit
De gevolgen van een risico zijn niet
kwantificeerbaar voor de beheersaspecten
‘Kwaliteit’ en ‘Organisatie & Informatie’. De
gevolgen van een risico voor deze
beheersaspecten dienen duidelijk omschreven te
worden in de kolom ‘Toelichting en
consequenties’.

Maatregel
Hier dient ingevuld te
worden welke maatregel
genomen kan worden om de
kans dat het risico zich
voordoet te verkleinen, of
om de eventuele gevolgen
van het risico te beperken.

Actiehouder
Hier dient ingevuld
te worden welke
persoon of partij
verantwoordelijk is
voor de te nemen
maatregel.

Door de kolommen in te vullen zoals hierboven wordt beschreven, wordt in de kolommen ‘Risico Geld’ en ‘Risico Tijd’ op basis van de gegevens onder ‘Kans’, ‘Gevolg-Geld’ en ‘Gevolg-Tijd’ een risicoscore berekend conform NARIS-systematiek. In de tabel rechts wordt weergegeven hoe de score in deze systematiek tot stand komt. In de kolom ‘Risico Totaal’ worden beide scores
opgeteld tot een totaalscore. De gevolgen van het risico voor de aspecten ‘Kwaliteit’ en ‘Organisatie & Informatie’ zijn niet kwantificeerbaar en kunnen dus ook niet verwerkt worden conform NARIS-systematiek. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat gevolgen voor deze aspecten beschreven worden in de kolom ‘Toelichting & Consequenties’.
Wanneer uit één van de risicoscores of uit een kwalitatieve beoordeling van de niet kwantificeerbare aspecten blijkt dat er een mogelijk risico ontstaat, dient er een maatregel geschreven te worden die beoogt de kans dat het risico zicht voordoet te verkleinen dan wel de gevolgen van het risico te beperken. Aan een maatregel dient altijd een actiehouder toegevoegd te worden.

Klein

Serieus

Groot

Zeer Groot
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SBM

Arch.
SBM - Gem. Berkelland

SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

Aann.

Aann.
Aann.
SBM - Adviseurs
Aann.
Aann.

Adviseurs

1-10%

10-25%

25-50%

50-100%

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

10

15

20

25

