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1. Inleiding 
 
Dit programma van eisen is een gewijzigde uitwerking van de wensen en eisen die tot stand zijn 
gekomen door samenwerking tussen stichting Eduquaat en de gemeente Weert. Doel van deze 
samenwerking is het komen tot een toekomstbestendige kindvoorziening op de locatie van de 
huidige St. Jozefschool in Altweerterheide.  
 

1.1 Aanleiding 
Voor Altweerterheide is door de gemeente een voorzieningenplan opgesteld. Dit plan is op 20 
september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van dit voorzieningenplan is ook 
basisschool St. Jozef. 
 

1.2 Programma van eisen 
Vanuit een gezamenlijke visie voor de kindvoorziening is een lijst opgesteld met noodzakelijke 
aspecten, wenselijke voorzieningen en wettelijke eisen waaraan dient te worden voldaan binnen de 
kindvoorziening. Vervolgens is een vertaling gemaakt naar de concrete ruimtebehoeften voor diverse 
functies binnen het onderwijs, voor de opvang en voor sociale en culturele activiteiten. Op basis van 
dit programma van eisen wordt gestreefd naar uitwerking van meerdere ontwerpscenario’s van de 
kindvoorziening. Op basis van deze scenario’s kan vervolgens een keuze worden gemaakt en worden 
overgegaan tot realisatie.   
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2. Visie Kindvoorziening Altweerterheide 

 

2.1 Algemeen 
In Altweerterheide wordt in samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties vorm en 

inhoud gegeven aan de ‘kindvoorziening’ Altweerterheide. De ontwikkeling van het kind is dé 

drijfveer en reden om binnen de kindvoorziening vorm en inhoud te geven aan functies.  De visie 

binnen de kindvoorziening luidt dan ook:  

 

‘Binnen de kindvoorziening Altweerterheide 
staat de ontwikkeling van het kind centraal .’ 

 
Vanuit bovenstaande visie: 

- wordt het aanbod bepaald; 

- werken we aan gezamenlijke doelen;  

- bepalen we principes over leren en ontwikkelen;  

- zijn we gericht op omgeving, ouders en leerlingen; 

- geven we vorm aan standaarden voor dagritmes, routines, schooltijden, zorg en begeleiding;  

- zorgen we voor een rijke speel- en leeromgeving; 

- maken we optimaal gebruik van de diverse competenties van onze medewerkers; 

- zijn we flexibel met de inzet van taken en rollen van deze medewerkers; 

- worden in gezamenlijkheid processen bewaakt; 

- hebben we behoefte aan een modern, transparant en flexibel gebouw.  

 

Maar bovenal stellen we ons altijd de vraag ‘waarom we de dingen doen zoals we ze doen en of we ze 

op de goede manier doen’. 
 

De kindvoorziening is ten opzichte van de bestaande basisschoolvoorziening een herontwerp van 

omgeving en organisatie waarin werksoorten efficiënter en effectiever zijn voor zowel kinderen, 

ouders alsook medewerkers. Organiserende instellingen worden bij elkaar gebracht met de 

omgeving. Een model waar kwaliteit van dienstverlening en in te zetten middelen opnieuw met 

elkaar zijn afgestemd. Niet opnieuw ‘opstapelen’ van middelen en functies, maar fundamenteel 

opnieuw ontworpen en vervlochten. Een omgeving waar partners van nature samenwerken.  

 

2.2 Functies binnen de kindvoorziening 

Binnen de kindvoorziening is er sprake van een verzameling van functies en vindt kruisbestuiving 

plaats tussen gebruikers. Door middel van ontschotting raken functies met elkaar verbonden en in 

elkaar verweven. De kindvoorziening geeft concreet invulling aan drie functies die aansluiten bij de 

visie.  

 

1. Onderwijsfunctie 

Primair wordt in de kindvoorziening invulling gegeven aan de onderwijsfunctie van 4 tot en met 12 

jarigen.  

 

2. Opvang  

Secundair is er binnen de kindvoorziening aanbod voor opvang van de doelgroep 0-4 jarigen 

(kinderopvang en peuterspeelzaal) en de doelgroep 4-12 jaar (buitenschoolse opvang en tussen 

schoolse opvang). 
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3. Sociale en culturele activiteiten 

Tertiair is er ruimte en wordt gelegenheid geboden voor het laten plaatsvinden van kleinschalige 

sociale en culturele activiteiten. Aansluiting bij de visie van de kindvoorziening is bij deze activiteiten 

kenmerkend en leidend.  

 

Naast bovenstaande functies zal de kindvoorziening een ‘natuurlijke’ plek van centrale ontmoeting 

zijn binnen het dorp. Een laagdrempelige voorziening die uitnodigt tot ontmoeting en een belangrijke 

bijdrage levert aan de leefbaarheid en levendigheid van het dorp.  

 

2.3 Bouwkundige aspecten 

Kenmerkend voor de kindvoorziening is het principe ‘multifunctioneel gebruik waar mogelijk, 

monofunctioneel waar nodig’. De indeling van ruimtes stimuleert ontschotting tussen verschillende 

voorzieningen en biedt een grote mate van transparantie. Daarbij is eveneens voorzien in ruimtes en 

maatregelen die vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn om invulling te geven aan de drie functies 

van de kindvoorziening. De kindvoorziening is een ‘toekomstproof’ gebouw dat voldoet aan de eisen 

en voorschriften op het gebied van technische voorzieningen, klimaat (lucht en licht) en 

toegankelijkheid. Een duurzaam gebouw dat selfsupporting is in beheer en gebruik. Tot slot een 

gebouw dat in de toekomst getransformeerd kan worden naar woningen, mochten de functies 

waarvoor de kindvoorziening wordt gerealiseerd op de lange termijn niet levensvatbaar zijn. 

 

2.4 Financiële aspecten 

De kindvoorziening is een gebouw dat ondanks de kleinschaligheid door de bouw, de indeling en het 

meervoudig gebruik een positieve exploitatie en een efficiënte wijze van beheer op langere termijn 

mogelijk maakt. 

 

De financiële verantwoordelijkheden rondom investering en exploitatie van de kindvoorziening zijn 

conform de drie functies die de kindvoorziening huisvest verdeeld over de partners (stakeholders). 

 Investering Exploitatie 

Onderwijsfunctie Gemeente Weert en Eduquaat1 Eduquaat 

Opvang Eduquaat Eduquaat  

Sociaal - cultureel Gemeente Weert  Eduquaat  

 

  

                                                           
1 Afhankelijk van de gekozen gebouwelijke aanpak verschilt de verantwoordelijkheid t.a.v. investering voor de onderwijsfunctie.  

- (Ver)nieuwbouw: Gemeente Weert (levensduur verlengen met 50 jaar) 

- Renovatie: Gemeente Weert en Eduquaat (levensduur verlengen met 25 jaar) 

- (Groot) onderhoud en onderwijskundige vernieuwingen: Eduquaat 
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3. Algemene uitgangspunten  

 
3.1 Oriëntatie en architectuur 

- Aandacht voor oriëntatie hoofdentree (centrale ingang) in relatie tot de in de openbare ruimte 
aanwezige en/of te realiseren parkeervoorzieningen. 

- Duurzaamheid, transparantie en groen als thema inzetten bij de architectuur, bijv. in    
natuurlijk materiaalgebruik, kleurgebruik, open en transparante ruimtes, gevelindeling en massa. 

- In ontwerp rekening houden met mogelijkheid tot transformatie naar woningen in de toekomst. 
- Binnen kaders huidige bestemmingsplan. 

 

3.2 Energie en klimaat 
- Duurzaam is de norm, energieneutraal is de uitdaging. 
- Binnenklimaat dient te voldoen aan de geldende norm. 
- Led verlichting. 
- Eenvoudige en flexibele klimaatbeheersing afgestemd op de flexibele indeling en gebruik door 

diverse groepen op verschillende dagen en tijdstippen. 
- Zonwering/screens voor alle ramen en eventuele dakkoepels. 
 

3.3 Parkeren en ontsluiting 
- Voldoende parkeermogelijkheden/-voorzieningen in overleg met het kerkbestuur en 

omwonenden en geïntegreerd in de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum.  
- Kiss en ride zone. 

 

3.4 Groen en water  
- Schoolplein inrichten als uitdagende plek voor kinderen met stilteplekken en dynamische 

plekken.  

- Groen meenemen in inrichting van het schoolplein in het spel van licht en schaduw. 

- In toenemende mate is er aandacht voor groene scholen en gezonde scholen, via    

www.gezondeschool.nl is er mogelijkheid tot Rijksfinanciering (geweest). 

- Afkoppeling van schoon hemelwater. 

- Bomen mogen een plek krijgen in het ontwerp, waarbij rekening houdend met wortelvorming en 

onderhoud op de lange termijn. 

- Mogelijkheid voor groente- en plantentuin voor de kinderen. 

 

3.5 Inrichting 

Algemeen 
- Maximale flexibiliteit, bijvoorbeeld door gebruik van schuifwanden en een doordacht sluitplan. 
- Aandacht voor toegankelijkheid minder validen. 

 
Speelzaal 

Omvang, voorzieningen en faciliteiten in overleg met gebruikers van deze ruimte. Denk aan: 

- Podium 

- Licht / geluid / media entertainment 

- Akoestiek 

- Vloer geschikt voor gym en dans 

- Toegang t.b.v. instrumentarium harmonie 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/
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Keuken 

- Omvang, voorzieningen en faciliteiten in overleg met gebruikers van de kindvoorziening (welke 

voorzieningen zijn minimaal nodig om alle functies optimaal te kunnen bedienen). In ieder geval 

geen volwaardige barvoorziening. 

 

Sanitair en natte ruimtes 

- Zowel voldoende sanitaire ruimtes voor kinderen als volwassenen.  

 

Berg- / opslagruimte 

- Voldoende bergruimtes binnen en buiten ten behoeve van de te huisvesten functies. Aard en 

omvang in overleg met partners en gebruikers van de kindvoorziening. 

- Aparte opslagruimte ten behoeve van de harmonie. 

 

Speelplaats 

- Omvang en inrichting speelplaats(en) conform geldende eisen / wet- en regelgeving. 

- Mogelijkheden fiets parkeren. 

- Oriëntatie gericht op beperken geluidoverlast omwonenden. 

 
 

 

 

 



 

 

4. Ruimtelijke vertaling 

 

4.1 Ruimtebehoeften onderwijsfunctie 

In onderstaand overzicht zijn de uitgangspunten met betrekking tot de ruimtebehoefte voor de onderwijsfunctie binnen de kindvoorziening opgenomen.  

 
Ruimten 

Aantal 
 

Totaal opp.  
in m2 

unieke m2 / in synergie met 
andere ruimten 

Opmerkingen 

1. Verblijfsruimten 
1.1  klaslokaal onderbouw 
1.2 klaslokaal middenbouw 
1.3 klaslokaal bovenbouw 
1.4 werkplekken groot / 

MFruimte 
1.5 werkplekken klein 
1.6 speelzaal 
1.7 personeelsruimte 
1.8 directeur  
1.9 interne begeleider 
1.10 werkkamer / 

spreekkamer 
 

2. Bergruimten 
     2.1 leermiddelenberging 
     2.2 garderobe 
     2.3 bergruimte speelzaal 
     2.4 werkkast 
     2.5 reproruimte 
 
3. Sanitaire ruimten 
     3.1 pantry/keuken 
     3.2 toilet kinderen 
     3.3 toilet personeel (m/v) 
     3.4 miva-toilet 
 
4. Installatieruimte 
     4.1 gebruiksoppervlak 

 
Indeling in overleg 
schoolteam o.b.v. 
onderwijskundige 
visie. 

 
527 m2 

 
Multifunctioneel gebruik van 
ruimtes waar mogelijk, 
monofunctioneel waar 
noodzakelijk.  

 
- Bij gebouwindeling rekening houden met mogelijkheid tot transformatie naar woningen in de 

toekomst. 
 

 
 
 
 
 
 

Totaal  527 m2   

5. Buitenterrein 
     5.1 Speelplaats 
     5.2 Buitenberging 
     5.3 Fietsenberging 
     5.4 Parkeren  

  
 
 
 

  
- 3 m2 per leerling met een minimum van 300 m2 netto totaal. Speelplaats kan ook voor BSO/TSO 

worden gebruikt.  
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4.2 Ruimtebehoeften opvangfunctie 

In onderstaand overzicht zijn de uitgangspunten met betrekking tot de opvangfunctie (kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussen 

schoolse opvang) binnen de kindvoorziening weergegeven.  

Ruimten Aantal 
 

Totaal opp. 
in m2 

unieke m2 / in synergie met 
andere ruimten 

Opmerkingen 

1. Verblijfsruimten 
1.1 groepsruimte KO 
1.2  slaapruimte 
1.3 groepsruimte PSZ 
1.4 groepsruimte TSO  
1.5 groepsruimte BSO 
1.6 verschoonruimte KO 
1.7 verschoonruimte PSZ 
1.8 toilet peuters 
1.9 pantry/keuken 
1.10 buggyruimte 
1.11 spreekruimte 
1.12 personeelsruimte 
1.13 speelzaal  

2. Bergruimten 
     2.1 KO + voedingsmid.   
    2.2 PSZ 
    2.3 BSO 
    2.4 TSO 
     2.5 afvalberging 
3. Sanitaire ruimten 
     3.1 toilet kinderen  
     3.2 toilet personeel 
     3.4 wasruimte 
     3.5 werkkast 
4. Installatieruimte 
 

 
In overleg met 
partners / 
aanbieders 
opvangfuncties 
 

 
150 m2 
 

 
Totaal 150 m2 aan unieke 
m2 binnenruimte. Inpassing 
overige ruimtebehoefte in 
synergie met functies 
onderwijs en sociaal- 
cultureel. 
 

 
- Conform eisen GGD / wet- en regelgeving. 
- In overleg met partners / aanbieders opvangfuncties. 
 
 
 
 

Totaal  150 m2   

5. Buitenterrein 
     5.1 Speelplaats KO 
     5.2 Speelplaats PS 
     5.3 Speelplaats TSO  
     5.4 Speelplaats BSO 
     5.5 Buitenberging 

    
- Conform eisen GGD / wet- en regelgeving. 
- In overleg met partners / aanbieders opvangfuncties. 
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4.3 Ruimtebehoeften sociale en culturele activiteiten 
In onderstaand overzicht zijn de uitgangspunten met betrekking tot de functie sociaal-cultureel weergegeven.  

Ruimten Aantal 
 

Totaal opp. 
in m2 

unieke m2 / in synergie met 
andere ruimten 

Opmerkingen 

1. Verblijfsruimten 
1.1 Oefenruimte / 
vergaderruimte / 
multifunctionele ruimte 
ten behoeve van diverse 
kleinschalige sociaal 
culturele activiteiten. 

 
2. Bergruimten 
     2.1 berging harmonie 
     2.2 afsluitbare  
          bergruimten 
 
3. Garderobe 
 
4. Sanitaire ruimten / overig 
    4.1 toiletten voor           
          bovenbouw /    
          volwassenen + invalide   
         toilet 
    4.2 keuken / pantry    

 
In overleg met 
partners en 
gebruikers 
kindvoorziening. 

 
100 m2 
 
 

 
18 m2 unieke ruimte t.b.v. 
opslag harmonie. Overige 
m2 voor opwaardering 
schoolruimtes ten behoeve 
maximalisering van 
multifunctionele 
gebruiksmogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Inzet m2 en te treffen voorzieningen in overleg met huidige sociaal-culturele 

medegebruikers en voorsorterend op nieuw kleinschalig sociaal-cultureel medegebruik. 
- Géén barvoorzieningen. Wel pantry ten behoeve van kleinschalig sociaal-cultureel 

medegebruik en overige functies. 
 

Totaal  100 m2   

 

 



 

 

5. Vervolgproces 
 

5.1 Ontwerpfase/uitwerking scenario’s 
De inhoud van dit programma van eisen leidt tot een financiële doorrekening van drie mogelijke 
scenario’s: renovatie, vervangende nieuwbouw en vernieuwbouw. Op basis hiervan dient een keuze 
te worden gemaakt en kredietstelling plaats te vinden. Na kredietstelling kan het ontwerpproces 
verder worden vormgegeven in overleg met een architect en alle betrokken partijen. Regievoerder 
over dit proces is bouwheer Eduquaat.  
 
Scenario 1: renovatie 
Bij renovatie wordt het bestaande gebouw gerenoveerd en deels aangepast ten behoeve van de 
onderwijskundige visie. De levensduurverlenging is 25 jaar. Vertrekpunt hierbij is dat het gebouw 
wordt teruggebracht naar een BVO van 777 m2 welke nodig is voor de huisvesting van alle functies. 
Mocht dit wegens de functionele beperkingen van het bestaande gebouw niet mogelijk zijn, kan dit 
leiden tot instandhouding / renovatie van een groter gedeelte van het gebouw. Werkzaamheden die 
bij renovatie worden uitgevoerd zijn samengevat:  

 handhaven van bestaande constructies;  
 handhaven en waar nodig repareren van dak, ramen en kozijnen en buitenzonwering;  
 vernieuwen binnenwandafwerkingen, vloeren en plafonds, verwarmingsinstallatie, 

luchtbehandeling en elektrische installatie;  
 volledige asbestsanering.  

 
Scenario 2: nieuwbouw  
Bij vervangende nieuwbouw wordt het huidige schoolgebouw volledig gesloopt en op dezelfde 
locatie vervangen door een nieuw gebouw dat wordt afgeschreven over een periode van 50 jaar en 
een omvang heeft van 777 m2. Aandachtspunt bij dit scenario is het aanhelen van de gevel van de 
voormalige directeurswoning die tegen het huidige schoolgebouw is aangebouwd. 
 
Scenario 3: vernieuwbouw  
Dit scenario beoogt realisatie van de kindvoorziening met behoud van de bestaande buitenmuren en 
volledig herontwerp van de binnenzijde van het gebouw. In dit scenario wordt gerekend met een 
investering voor de duur van gemiddeld 50 jaar.  
 
 


