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Inleiding 
Al enige jaren wordt gesproken over de toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs in 
Gendringen. De betrokken schoolbesturen, Accent en Essentius, hebben in 2017 allebei een 
aanvraag ingediend voor een voorziening onderwijshuisvesting in Gendringen. In het voorjaar van 
2017 zijn ambtelijk en bestuurlijk een aantal gesprekken gevoerd met de schoolbesturen, om te 
onderzoeken op welke wijze invulling gegeven zou kunnen worden aan een gezamenlijk traject. 
 
Tegelijkertijd is in de voorjaarsnota 2018 een voorlopig bedrag opgenomen voor het basisonderwijs in 
Gendringen. U heeft hierover ook gesproken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 29 juni 
2017.  
  
Onderzoek 
Op 3 juli 2017 is in een bestuurlijk gesprek (wethouder en schoolbesturen) vastgesteld dat de eerste 
stap in het gezamenlijke vervolgtraject een onderzoek moet zijn, waarin een aantal zaken ten aanzien 
van de huisvesting in Gendringen objectief in beeld gebracht worden. Daarvoor is gezamenlijk een 
opdrachtformulering opgesteld. Resultaat van het onderzoek moet zijn dat partijen in staat worden 
gesteld om gezamenlijk de juiste keuzes te maken ten aanzien van huisvesting, voor de toekomst van 
het onderwijs in Gendringen. Daarbij is het belangrijk om deze informatie te delen met de 
gemeenteraad zodat hij dit bij de begrotingsbehandeling kan betrekken.  
Als bijlage bij deze brief vindt u de rapportage ‘Onderzoek Huisvesting Primair Onderwijs Gendringen’.  
 
Schoolbesturen en gemeente hebben in de afsluitende bespreking samen geconstateerd dat het 
rapport juiste feitelijke informatie bevat. Berekeningen en scenario’s zitten logisch in elkaar en sluiten 
aan op de werkelijkheid.  
 
Resultaten 
De ontwikkeling van het leerlingenaantal is op basis van 6 leerlingenprognoses in beeld gebracht. Op 
basis van MOOZ IV (de prognose met het hoogste leerlingenaantal) is berekend welke formele 
ruimtebehoefte bestaat, inclusief tweemaal de ‘vaste voet’. Deze is aangevuld met de ruimtebehoefte 
van kinderopvang.  
Vervolgens geeft de rapportage inzicht in de mogelijkheden van het gebouw op de locatie van de 
huidige Christoffelschool, aan de hand van een vlekkenplan. De benodigde aanpassingen aan en 
uitbreiding van het gebouw worden daarna in vier scenario’s financieel gemaakt.  
Een alternatief scenario is om te kiezen voor nieuwbouw. Ook binnen dat scenario zijn verschillende 
opties. Er worden er drie financieel uitgewerkt.  
Daarbij moet opgemerkt worden dat de financiële berekeningen de systematiek van onze verordening 
loslaten, en op basis van realistische stichtingskosten (zie bijlage IV) tot deze eindbedragen komen.  
 
Vervolg 
Dit rapport is dan de basis om nader met elkaar te spreken over het vervolg. Verschillende gegevens 
worden in een bandbreedte gepresenteerd. Verschillende (ver)nieuwbouw opties worden als 
verschillende financiële scenario’s uitgewerkt. Een eventuele bijdrage van de schoolbesturen aan de 
investering is niet meegenomen. Deelname van kinderopvang moet nader worden verkend op inhoud 
en financiën. Hierin zijn nog nadere keuzes te maken.  
 
Het college zal hier nader over in gesprek gaan met de schoolbesturen en houdt u op de hoogte van 
de vervolgstappen.  
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1 Voorwoord 

Al verscheidene jaren spreken schoolbesturen en de gemeente Oude IJsselstreek over de toekomst 
van de onderwijshuisvesting in Gendringen. Er zijn meerdere mogelijkheden aan bod gekomen, 
alleen hebben deze tot op heden nog niet tot een vervolgtraject geleid.  
 
Het voorliggende onderzoeksrapport heeft als doel een stap voorwaarts te maken. Het vertrekpunt 
hierbij is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het herhuisvesten van de twee basisscholen, 
RKBS Christoffel en CBS De Hoeksteen in het bestaande gebouw van de Christoffelschool. Beide 
scholen hebben daarbij de noodzakelijke voorwaarde om ook een kinderopvangorganisatie te 
betrekken om op deze manier een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar te realiseren. 
 
Dit onderzoeksrapport zet de ambitie en visie uiteen en schetst de fysieke (on)mogelijkheden van 
huisvesting van deze voorziening op de huidige locatie van RKBS Christoffel. Daarnaast wordt een 
vergelijk gemaakt met een situatie waarbij uitgegaan wordt van een nieuw gebouw voor 
Kindcentrum Gendringen.  
 
De leeswijzer van dit rapport is als volgt: 

 Hoofdstuk 2: Samenvatting van onderzoek 
 Hoofdstuk 3: De aanleiding en achtergrond van deze opgave 
 Hoofdstuk 4: De gebruikers van het gebouw 
 Hoofdstuk 5: Het gebouw en de omgeving 
 Hoofdstuk 6: Scenario renovatie 
 Hoofdstuk 7: Scenario nieuwbouw 
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2 Samenvatting 

In dit hoofdstuk wordt de samenvatting van het onderzoek weergegeven. Het onderzoek levert input 
en uitgangspunten voor de keuze ‘renoveren’ of ‘nieuwbouwen’ op de locatie van de 
Christoffelschool ten behoeve van het Kindcentrum Gendringen. 
 

2.1 Ruimtelijke inpassing 
 
In het onderzoek zijn de scenario’s renovatie van de huidige Christoffelschool en nieuwbouw 
onderzocht. Geconcludeerd is dat het Kindcentrum, bestaande uit basisscholen De Hoeksteen en 
Christoffelschool en een voorziening voor kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang 
niet is in te passen in het (gerenoveerde) bestaande gebouw. Naast een technische en functionele 
renovatie is uitbreiding van het gebouw noodzakelijk met circa 555 m² bruto vloeroppervlakte.  
 
Het veranderen van de indeling van het bestaande gebouw is mogelijk, maar heeft zijn beperkingen 
door onder andere de draagconstructie (dragende wanden), de gangenstructuur en de L-vorm van 
het gebouw. In een nieuwbouwscenario zijn er voor de partners van Kindcentrum Gendringen meer 
mogelijkheden om hun onderwijskundige ambities te realiseren. 
 
Starten vanaf een ‘leeg’ tekenvel geeft de mogelijkheid om de ruimten optimaal in te delen zonder 
daarbij uit te hoeven gaan van de beperkingen van de bestaande huisvesting. Dit maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk om compact te bouwen en betere en slimmere verbindingen te maken tussen 
ruimten en wellicht de bestaande gymzaal. Ook kan bij nieuwbouw, rekening houdend met de 
kaders uit het bestemmingsplan, het gebouw zodanig op de kavel worden gesitueerd dat de 
buitenruimte optimaal kan worden ingedeeld. Bij renovatie blijft de buitenruimte een 
‘lappendeken’ van stroken buitenruimte, die qua oppervlakte wel voldoet maar qua 
indelingsmogelijkheden en gebruiksgemak verre van optimaal is.  
 

2.2 Onderwijskundige en technische kwaliteit 
 
Op het gebied van onderwijskundige kwaliteit vinden de schoolbesturen de renovatievariant 
ondermaats. Het is bij zekerheid vast te stellen dat in nieuwbouw beide scholen hun 
onderwijskundige visie in de praktijk kunnen brengen. Ook voor de kinderopvang kan bij nieuwbouw 
een situatie worden gerealiseerd die passend is voor een dergelijke functie en daardoor ook beter 
verhuurbaar is. 
 
Hoewel de ambitie is om uit te gaan van dezelfde kwaliteitsniveaus voor renovatie en nieuwbouw, is 
de verwachting dat bij renovatie het ambitieniveau BENG niet volledig gehaald zal worden. Om dit 
te realiseren zijn verdergaande ingrepen nodig die wellicht niet mogelijk zijn binnen een bestaand 
gebouw. Bij nieuwbouw zijn deze ambities eenvoudiger te realiseren. 
  
Bij de renovatievariant wordt geïnvesteerd in het opknappen van een bestaand gebouw. Hiermee 
wordt de levensduur van het gebouw verlengd met naar verwachting 20 jaar. Bij nieuwbouw wordt 
geïnvesteerd in een gebouw met een levensduur van 40 jaar.  
  



 

18 oktober 2017 | Onderzoek Huisvesting Primair Onderwijs Gendringen 6/31 

2.3 Financieel 
 
In onderstaande tabellen zijn voor de scenario’s nieuwbouw en renovatie de stichtings- en 
exploitatiekosten per technisch ambitieniveau weergegeven. Genoemde bedragen zijn inclusief 
btw. Hierbij staat BB voor bouwbesluit 2015; FSB staat voor frisse scholen klasse B en BENG staat 
voor bijna-energieneutraal gebouw. Op basis van de oppervlakteverdeling kan van deze bedragen in 
het renovatiescenario 81% worden toegerekend aan de scholen en 19% aan de kinderopvang. Bij 
nieuwbouw is de verdeling 84% scholen, 16% kinderopvang. 
 
Bij een (sec) vastgoedtechnische afweging tussen renovatie en nieuwbouw is het gebruikelijk te 
kijken naar de verhouding tussen de stichtingskosten. Als dit percentage 65% of meer is, is ons 
advies dat het vastgoedtechnisch en bedrijfseconomisch het meest verantwoord is om te kiezen 
voor nieuwbouw. Het percentage stichtingskosten renovatie / nieuwbouw is voor Kindcentrum 
Gendringen 74% (BB), 73% (FSB), respectievelijk 76% (BENG). 
 

 
 

2.4 Omgeving 
 
Het toevoegen van een school en kinderopvang aan de huidige schoollocatie maakt dat de druk op 
de omgeving toeneemt. De omwonenden ervaren nu al hinder van haal- en brengverkeer. Met name 
parkeren en logistiek vragen aandacht. Dit geldt zowel bij renovatie als nieuwbouw. 
 
Hoewel in dit onderzoek niet uitgewerkt, is de verwachting dat bij het nieuwbouwscenario het 
parkeren en een veiliger verkeersafwikkeling door bijvoorbeeld ‘een zoen-en-zoefzone’ beter is in 
te passen dan bij het renovatiescenario. 
 

Stichtingskosten

variant BB variant FSB variant BENG variant BB variant FSB variant BENG
Totaal 5.437.164€   5.670.864€   5.904.564€   4.007.034€   4.115.843€   4.544.749€   

Exploitatiekosten
variant BB variant FSB variant BENG variant BB variant FSB variant BENG

Eigenaarslasten (jaarlasten in eerste jaar) 275.317€      291.435€      307.823€      259.248€      267.254€      298.814€      

Gebruikerslasten (jaarlasten in eerste jaar) 138.214€      144.469€      127.705€      146.932€      153.799€      135.395€      

Totaal exploitatiekosten 413.531€      435.904€      435.528€      406.180€      421.053€      434.209€      

Nieuwbouw Renovatie

Nieuwbouw Renovatie
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3 Inleiding 

3.1 Aanleiding 
 
De basisscholen RKBS Christoffel en CBS De Hoeksteen zijn beiden in een verouderd gebouw in 
Gendringen gevestigd. Ook kampen beide scholen met een toenemende leegstand door een dalend 
leerlingenaantal, met daarbij een huisvesting welke de huidige onderwijskundige visie niet meer 
ondersteunt.  
 
In de afgelopen jaren zijn doorlopende leerlijnen voor leerlingen gemeengoed geworden. In de 
vraagstukken betekent dit veelal het huisvesten van een basisschool en kinderopvang onder één 
dak. Hier is ook sprake van bij de gemeente Gendringen.  
 
Verder biedt dit huisvestingsvraagstuk in Gendringen ook de mogelijkheid tot een verbetering van 
de onderwijsomgeving in de vorm van functionele aanpassingen en duurzaamheid. Bij de 
(ver)nieuwbouw kan een beoogd kwaliteitsniveau van ‘Frisse Scholen Klasse B’ aangehouden 
worden, met daarbij een goed te exploiteren gebouw. Ook kan de mogelijkheid ‘bijna 
energieneutraal gebouw’ (BENG) overwogen worden. 
 

3.2 De opgave 
 
Bovenstaand beschreven vraagstuk heeft geleid tot een onderzoek naar toekomstbestendige 
onderwijshuisvesting in Gendringen. Deze opgave is een startschot voor de mogelijke ontwikkeling 
van Kindcentrum Gendringen. Dit Kindcentrum biedt de kans om de onderwijs- en 
opvangvoorzieningen voor Gendringen toekomstgericht en duurzaam te maken. Dit document biedt 
de gemeenteraad de mogelijkheid tot een weloverwogen beslissing te komen. 
 

3.3 Plan van aanpak 
 
Als eerste heeft er een startoverleg plaatsgevonden om nader kennis te maken en wederzijdse 
verwachtingen uit te spreken. Ook zijn er in dit stadium verscheidene documenten verzameld welke 
reeds bij de basisscholen of gemeente aanwezig waren, zoals de bouwkundige plattegronden en het 
meerjarenonderhoudsplan. 
 
Vervolgens heeft er een visuele en bouwkundige schouw plaatsgevonden bij de Christoffelschool om 
de potentie van het gebouw als huisvesting voor het Kindcentrum te bepalen. In diezelfde week zijn 
er gesprekken gevoerd met de gemeente en beide bassischolen afzonderlijk om hiermee de 
individuele eisen en wensen in kaart te brengen. Tijdens deze gesprekken is met name gekeken 
naar de leerlingenprognose en ruimtebehoefte met daarbij de onderwijskundige visie per 
basisschool. 
 
De volgende stap betrof een interactieve werksessie waarbij de betrokkenen kennis hebben 
gemaakt met de vertaalslag van de onderwijskundige visie naar een ruimtelijk concept voor het 
Kindcentrum. Op basis van het ruimterelatieschema en ruimteprogramma is er vervolgens een 
inpassing van het programma in het gebouw van de Christoffelschool gemaakt met daarbij een 
investeringsraming. Tijdens het overleg met de projectgroep is de conceptrapportage besproken en 
zijn de opmerkingen verwerkt in het definitieve rapport. 
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4 De gebruikers 

4.1 CBS De Hoeksteen 

4.1.1 Aantal leerlingen met normatieve ruimtebehoefte 
 
Om het leerlingenaantal te bepalen is gekeken naar verschillende prognoses, namelijk PPOG, DUO 
en MOOZ. In samenspraak met de schoolbesturen en directeur is besloten om MOOZ IV als 
uitgangspunt te hanteren. Bij deze inschatting ziet het ernaar uit dat het leerlingenaantal zich rond 
de 91 leerlingen zal stabiliseren over 15 jaar. Wanneer deze leerlingen worden verdeeld onder 
4 groepen zal dit een gemiddeld aantal leerlingen van 23 per groep betekenen. Dit leerlingenaantal 
vertaalt zich in een normatieve ruimtebehoefte van 658 m² voor CBS De Hoeksteen. 
 

 

4.1.2 Onderwijskundige visie 
 
De onderwijskundige visie van bassischool De Hoeksteen kenmerkt zich door een toekomstig 
gedachtegoed. Er wordt gesproken over de maatschappij die zich razendsnel ontwikkelt, waarbij 
het essentieel is dat kinderen vaardigheden leren welke zij in nieuwe, en dus onbekende, situaties 
kunnen inzetten. Hierbij staat dagelijks het leren centraal (“wat heb je vandaag geleerd?”) en ook 
het leren van en met elkaar op elk niveau. Met dit niveau worden de kinderen bedoeld maar ook 
zeker de medewerkers en het bestuur, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid ook een rol 
spelen. 
 
De basisschool werkt met de wijze ‘unitonderwijs’. Er zijn 4 basisgroepen (1 en 2; 3 en 4; 5 en 6; 
7 en 8) verdeeld over 2 units (de onder- en bovenbouw). Er wordt gewerkt met jaargroepen waarbij 
het aanbod horizontaal plaatsvindt. 
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“Een leven lang leren, dat is de toekomst van onze kinderen. De veranderingen in de wereld en de maatschappij 

volgen elkaar zo snel op dat we kinderen opleiden voor beroepen die nog niet bestaan en met technologie gaan 

werken die zij zelf nog moeten uitvinden. Naast kennis en vaardigheden vinden we het op De Hoeksteen belangrijk 

dat kinderen zelfstandig leren samen werken en kritisch en creatief leren denken. Een hoge ambitie die we stap 

voor stap samen met ouders en kinderen vorm leren geven.” 
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4.1.3 Vertaling naar huisvesting 
 
Voor elke unit wil de school graag 2 lokalen, een leerplein en een unitkamer. De lokalen dienen voor 
het reguliere onderwijs, het leerplein richt zich met name op de grootschalige activiteiten, en 
daarentegen de unitkamer juist op de kleinschalige activiteiten. In de unitkamer kan passend 
onderwijs in privacy en rust worden gegeven. In het algemeen ziet de school graag een transparant 
en open gebouw.  
 
Belangrijk is dat De Hoeksteen haar eigen identiteit kan behouden en dat deze terug te zien is in 
het gebouw. Wel staat de school open voor het delen van bepaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
het speellokaal. Op de lange termijn wil het schoolbestuur wellicht meer samenwerken; de tijd zal 
dit leren. 
Bron: bilateraal gesprek ICSadviseurs (september 2017), rapport PentaRho (juli 2016) en website De Hoeksteen 

4.1.4 Gedachte op Kindcentrum Gendringen  
 
Onderstaand is door de schooldirecteur en het -bestuur aan de hand van metafoorkaarten de 
gedachte op Kindcentrum Gendringen weergegeven. Tijdens de workshop is namelijk de volgende 
vraag gesteld: “Wat betekent Kindcentrum Gendringen voor jou?” 
 

 

 

“Dit kleurrijke gebouw geeft de huidige situatie van de 

Christoffel weer. We proberen het gebouw op te pimpen, 

maar eigenlijk geeft het geen meerwaarde, aangezien we 

bij renovatie kansen laten liggen.” 

 

“De sleutel geeft de goede verbinding 

met doorlopende leerlijnen weer. En het 

bijennest laat zien dat er zorg en 

veiligheid is, over en weer.” 

 

 

 

4.2 RKBS Christoffel 

4.2.1 Aantal leerlingen met normatieve ruimtebehoefte 
 
Voor het leerlingenaantal van de Christoffelschool worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als 
omschreven in paragraaf 4.1.1. De inschatting is dat het leerlingenaantal zich rond de 
229 leerlingen zal stabiliseren over 15 jaar. Zie figuur op de volgende bladzijde. Wanneer deze 
leerlingen worden verdeeld onder 10 groepen, zal dit een gemiddeld aantal leerlingen van 23 per 
groep betekenen. Dit leerlingenaantal vertaalt zich in een normatieve ruimtebehoefte van 
1.352 m². 
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4.2.2 Onderwijskundige visie 
 

In de onderwijskundige visie van bassischool Christoffel staat het aanbieden van onderwijs en 
opvang voor kinderen in de leeftijd 0 tot en met 12 jaar centraal. De school staat voor het 
aanbieden van inspirerend onderwijs waarbij talenten van zowel leerlingen als leerkrachten 
optimaal benut/ontwikkeld kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen 
kinderen aangezien er wordt gestreefd naar thuisnabij onderwijs. 
 
De nadruk op aandacht voor individuele verschillen resulteert in toenemend maatwerk en 
gedifferentieerd werken. Hierdoor zal onderwijs in verschillende niveau- en leeftijdsgroepen 
georganiseerd zijn waarbij leerlinggestuurd projectonderwijs het uitgangspunt is. Dit 
projectonderwijs vraagt om een omgeving waarin meer mogelijk is dan alleen klassikaal les. Zo is er 
bijvoorbeeld een bibliotheek, atelier, studio en laboratorium.  
 

 

4.2.3 Vertaling naar huisvesting 
 

Deze onderwijskundige visie vraagt om een multifunctioneel gebouw met een bepaalde uitstraling 
die past bij de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De wens is om ruimten en 
zones flexibel in te kunnen delen in groepsruimten en gemeenschappelijke leerdomeinen/-pleinen. 
De leerdomeinen voor onder–, midden- en bovenbouw kunnen worden ingezet om 
groepsoverstijgend les te kunnen geven. Op het gebied van duurzaamheid wenst de school een fris 
gebouw. De school wil buiten naar binnen halen, in de zin dat verenigingen uit het dorp gebruik 
kunnen maken van ruimten in de school. Daardoor is het essentieel dat deze ruimten op 
verschillende wijzen ingezet kunnen worden, wellicht met flexibele wanden. De Christoffelschool 
wil een doorlopende leerlijn verzorgen. Hierdoor is het van belang dat onder één dak een 
combinatie gemaakt wordt van onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang.  
Bron: bilateraal gesprek ICSadviseurs (september 2017) en rapport M3V (2016) en schoolgids Christoffelschool 

4.2.4 Gedachte op Kindcentrum Gendringen  
 

Op de volgende pagina is door de schooldirecteur en het -bestuur aan de hand van metafoorkaarten 
de gedachte op Kindcentrum Gendringen weergegeven. Tijdens de workshop is namelijk de 
volgende vraag gesteld: “Wat betekent Kindcentrum Gendringen voor jou?” 
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“Samen het beste uit jezelf halen. Wij bieden eigentijds en krachtig onderwijs aan kinderen om ze voor te bereiden 

op de dynamiek van de maatschappij. Wij creëren een veilige, rijke en warme omgeving waarin ieder kind zich kan 

ontplooien op weg naar een kansrijke en gelukkige toekomst.” 
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“Het plaatje van de technologie geeft aan dat we 

toekomstgericht denken. Het kunnen uitvoeren van 

beroepen van nu en toekomstig. Het plaatje van balans 

geeft weer dat je altijd keuzes maakt en dat we op een 

moeilijk kruispunt staan” 

“De bloem geeft het kind weer, het kind 

dat groeit en bloeit met kleuren. Het 

Kindcentrum is een doorgaande leerlijn 

met daarbij korte lijnen tussen de 

kinderopvang en BSO, om hiermee het 

kind meer te kunnen bieden” 

 

 

  

 

 

 

“Het plaatje met dieren geeft rust en ruimte met respect 

aan diversiteit weer. De spellen geven het risico van 

concurrentie weer, het gevaar van chaos, het altijd maar 

strategisch denken of elkaar met de nek aankijken (plaatje 

giraffes). Terwijl juist ontspanning centraal behoort 

te staan (plaatje strand)” 

 

4.3 Kinderopvang 
 
Beide scholen hebben de noodzakelijke voorwaarde om ook een kinderopvangpartner te betrekken 
om op deze manier een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar te realiseren. Op dit moment 
verzorgt Stichting Humanitas de kinderopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) voor beide scholen 
vanuit een eigen zelfstandige locatie. De resultaten van dit huidige onderzoek zijn nog niet 
besproken met Stichting Humanitas. 
 
Voor de kinderopvang is een inschatting gemaakt van de benodigde omvang met informatie van 
Stichting Humanitas. Deze ruimtebehoefte is circa 373 m² bestaande uit: 

 Een babygroep met 9 kindplaatsen; 
 Een peutergroep met 16 kindplaatsen (gehele dag); 
 Een peuteropvang met 16 kindplaatsen (ochtenduren); 
 Een verticale groep voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar met 12 kindplaatsen; 
 Aanvullend is ruimte nodig voor ondersteunende en facilitaire ruimten. 

 
In bijlage I, Indicatief ruimteprogramma Kindcentrum Gendringen, is de berekening van de omvang 
opgenomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor BSO-activiteiten geen eigen ruimten 
gerealiseerd hoeven te worden, aangezien ruimten van de basisscholen benut kunnen worden. 
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5 Het gebouw en de omgeving 

5.1 Kenmerken gebouw 
 
De kenmerken van het gebouw Christoffelschool worden weergegeven zodat er een beeld ontstaat 
van de huidige situatie. Dit gebouw wordt gezien als vertrekpunt voor renovatie welke in 
hoofdstuk 6 behandeld wordt in de vorm van een inpassingstudie. 
 
In de volgende opsomming worden de belangrijkste kenmerken van het gebouw weergegeven welke 
naar voren zijn gekomen tijdens een schouw op 29 september 2017: 
 Oud gebouw maar onderhouden 
 Bouwkundig in goede staat, enkele gebreken daargelaten 
 Gebouw met L-vorm met lange smalle gang 
 Constructie met dragende muren waardoor beperkt in flexibiliteit 
 Klachten over akoestiek en klimaat 
 Decentraal speellokaal 
 Lokalen boven warm in de zomer 
 Bedekking plat dak aan vervanging toe 
 Eén van de drie CV’s is aan vervanging toe 
 Sanitair is in orde; vloer verdient coating 
 

5.2 Kenmerken omgeving 
 
De kenmerken van de omgeving worden geschetst om een compleet beeld 
te krijgen van de mogelijkheden op de locatie ‘Grotestraat 87’. Er zijn 
rondom het gebouw verschillende entrees met een eigen hal/portaal. Op 
het schoolplein heeft Stichting Essentius voor eigen rekening een gymzaal 
gerealiseerd. De school is gelegen aan drukke wegen, waarbij beperkt 
ruimte voor parkeren is. Verder is er in de directe nabijheid een 
tankstation annex garage aanwezig. De consequenties van de aanwezigheid van dit tankstation voor 
dit project zijn beperkt. Hierboven is de milieucirkel afgebeeld waarop te zien is dat ter hoogte van 
de Christoffelschool geen gevaren ontstaan.  
De buitenruimte rondom het gebouw van de Christoffelschool is 3.626 m² exclusief het plot van de 
gymzaal (bron: Kadaster). Op dit moment wordt gespeeld aan de voorzijde van de school en aan de 
achterzijde. Aan de zijkant van het gebouw (zijde Akenloodsweg) bevinden zich op dit moment 
enkele parkeerplaatsen. Aan de achterzijde grenst de kavel van de Christoffelschool aan een zone 
voor openbaar groen. Op dit moment heeft de school dit gras-/speelveldje in bruikleen bij de 
gemeente. 
 

5.3 Kaders bestemmingsplan 
 
In het bestemmingsplan gelden de volgende kaders voor de locatie 
van de Christoffelschool: 
 Bestemming: maatschappelijk; 
 Bebouwingspercentage maximaal 70%; 
 Maximale bouwhoogte betreft 12 meter, goothoogte is 9 meter. 
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6 Scenario renovatie 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het scenario ‘renovatie’ uitgewerkt. Daarbij komen de volgende onderdelen 
aan de orde: 

 Uitwerking vlekkenplan: ruimteprogramma ingepast in het bestaande gebouw; 
 Vergelijking ruimtebehoefte met de beschikbare binnenruimte (o.b.v. het vlekkenplan); 
 Vergelijking benodigde en beschikbare buitenruimte; 
 Ruimtelijke consequenties van inpassing; 
 Financiële uitwerking: investering en exploitatie. 

 

6.2 Vlekkenplan 
 
De inpassing maakt het mogelijk om de beide scholen en kinderopvang gezamenlijk op één plek te 
huisvesten. De mogelijkheid om eigen entrees te realiseren maakt dat de scholen hun identiteit 
neer kunnen zetten. Hierna is het vlekkenplan weergegeven dat een beeld geeft van de 
(on)mogelijkheden van het gebouw van de Christoffelschool als huisvesting voor Kindcentrum 
Gendringen. Dit vlekkenplan is tot stand gekomen in gesprek met de beide scholen en 
schoolbesturen. 
 
De volgende overwegingen zijn meegenomen bij de totstandkoming van het vlekkenplan: 
 

 Huidige Christoffelschool is ruimtelijk te klein 
De totale ruimtebehoefte voor de basisscholen en kinderopvang bedraagt 2.383 m² bvo. Het gebouw 
heeft, volgens het meerjarenonderhoudsplan, een omvang van 1.759 m² bvo. Dit maakt een 
theoretisch/rekenkundig tekort van 624 m² bvo, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. Uit de 
inpassing blijkt dat de benodigde uitbreiding circa 555 m² bvo bedraagt. 
 

 Ruimte voor onderwijskundige visie van beide scholen 
Het gebouw biedt in haar huidige vorm onvoldoende ruimte voor verschillende onderwijskundige 
concepten. Met de inpassing wordt uitgegaan van een situatie die past bij eigentijds onderwijs. Dit 
betekent dat gekeken is op welke manier ruimte kan worden gegeven aan de relaties die nodig zijn 
tussen verschillende onderwijsruimten zoals omschreven in de onderwijskundige visie van de beide 
scholen. Denk hierbij aan groepsruimten die verbonden zijn aan een leerplein, onderzoekend leren 
en de mogelijkheid voor het creëren van verschillende leer-, speel- en ontwikkelplekken in het 
Kindcentrum.  
 

 Verdeling van onderwijsruimten over 2 verdiepingen onlogisch 
Voor het onderwijs is het splitsen van onderwijsruimten over de 2 verdiepingen een onlogisch 
scenario. Voor beide scholen geldt dat groepsruimten rondom een leerplein liggen en dat kinderen 
van en met elkaar leren. Het inrichten van 2 groepsruimten op de verdieping is dan ook niet 
wenselijk. Bovendien zorgt dit voor een onoverzichtelijke situatie. 
 

 Ruimte voor doorlopende leerlijn 
Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met een ideale doorlopende leerlijn. Dit 
betekent dat er een logische leeftijdsopbouw in het gebouw zit. De ruimten voor de kinderopvang 
liggen dichtbij de ruimten voor de jongste kinderen van de school.  
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 Ruimten kinderopvang op begane grond 
De ruimten voor de kinderopvang liggen idealiter op de begane grond. Op deze manier ontstaat een 
veilige en overzichtelijke situatie.  
 

 Kinderopvang als verbindende partner voor beide scholen 
Beide scholen geven aan een situatie na te streven waarbij een toekomstbestendige voorziening 
ontstaat voor alle kinderen in Gendringen. Hierbij wordt de aanwezigheid van een 
kinderopvangorganisatie als grote meerwaarde en absolute must gezien. Om deze reden is een 
vlekkenplan tot stand gekomen waarbij de kinderopvang qua positionering in het gebouw een 
schakel vormt tussen de beide scholen.  
 

Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in het onderstaande vlekkenplan: 

 

 
Toelichting vlekkenplan begane grond: 

 Inpassing unit onderbouw bestaande uit 2 groepsruimten met relatie naar een open leerplein. 
Tussen de groepsruimten en het leerplein mag meer transparantie zijn. Kapstokken voor 
leerlingen worden geplaatst bij inflexibele wanden. De relatie tussen de 2 leerpleinen mag open 
zijn om de overzichtelijkheid van deze kleine school te bevorderen en het ruimtelijke gevoel te 
vergroten. Dit betekent dat de bestaande wand weggehaald wordt.  

 Het concept van CBS De Hoeksteen gaat uit van 2 units met een eigen unitkamer. Dit is een 
afsluitbare ruimte waar kinderen geconcentreerd kunnen werken of waar één-op-één gesprekken 
gevoerd kunnen worden.  
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 Om de logistiek in het gebouw te bevorderen wordt een entree voor CBS De Hoeksteen 
toegevoegd. In de bestaande situatie zit op deze plek al een gevelopening. Echter dient deze 
voorzien te worden van een tochtportaal.  

 De ruimten van de kinderopvang krijgen een centrale plek in het gebouw, in een eigen veilig 
omgeving. De centrale ligging benadrukt de relatie met beide scholen die op deze manier op een 
natuurlijke wijze kan ontstaan. De huidige entreezone met kantoren en spreekkamers dient 
geschikt gemaakt te worden voor 4 groepen kinderopvang. Uitgangspunt is dat voldaan wordt aan 
de eisen die gesteld worden aan kinderopvangruimten. Dit betekent dat op een aantal plekken 
sanitaire ruimten toegevoegd worden en dat er een rustige plek voor slaapkamers gerealiseerd 
wordt. Deze zijn in bovenstaand vlekkenplan niet nader gespecificeerd.  

 Om de zone van de kinderopvang veilig en overzichtelijk te maken wordt de bestaande trap 
verwijderd. De logistiek naar de eerste verdieping verplaatst zich naar een andere plek in het 
gebouw zodat geen onnodige verkeersbewegingen door de kinderopvang nodig zijn. Mogelijk kan 
de brede gang nog benut worden door bergruimte te maken of open speelplekken.  

 De wanden tussen de groepsruimten en de gangzone worden naar binnen verschoven en krijgen 
een meer transparant karakter met grote wandopeningen met schuifdeuren. De bestaande 
groepsruimten zijn circa 70 m² groot. In de nieuwe situatie ontstaan groepsruimten van circa 52 
m² die middels de schuifdeuren verbonden zijn aan de leerpleinen in de gangzone. Deze 
gangzone is circa 6,5 meter breed en leent zich op deze manier voor het inrichten van 
verschillende leer- en speelplekken.  

 Het huidige gebouw heeft veel sanitaire ruimten. In de nieuwe situatie wordt het aantal 
sanitaire ruimten teruggebracht waardoor aan de andere zijde van de gang in de nieuwe 
groepsruimten een vierkante vorm ontstaat.  

 De benodigde uitbreiding om beide scholen en kinderopvang in het gebouw van de 
Christoffelschool te passen bestaat uit drie onderdelen: 

i. In de oksel van het gebouw ontstaat een nieuwe trap die vanuit beide scholen toegankelijk 
is. De trap zorgt ervoor dat de verdieping bereikbaar is waar zich de teamkamers van 
beide scholen en de bibliotheek bevinden. Belangrijk is dat de uitbreiding op deze plek zo 
transparant mogelijk gerealiseerd wordt om te zorgen voor zoveel mogelijk daglicht op het 
leerplein van de onderbouw.  

ii. De buitengevel van het onderbouwlokaal wordt aangesloten op de buitengevel van de 
naastgelegen groepsruimten. Dit om de gangzone breder te maken en te zorgen voor een 
rustige en logische indeling.  

iii. Op de huidige parkeerplaatsen van het team wordt een uitbreiding gerealiseerd voor 4 
groepsruimten (circa 62,5 m² per ruimte) voor de Christoffelschool. De groepsruimten aan 
de andere kant van de gang hebben een omvang van ongeveer 52 m². 

iv. In het huidige gebouw is 1 speellokaal gesitueerd welke door de Christoffelschool in 
gebruik kan worden genomen, waarbij aan de andere kant bij CBS De Hoeksteen een nieuw 
speellokaal wordt gerealiseerd. Hiervoor wordt een onderwijsruimte tot speellokaal 
gemaakt, waardoor er ook een nieuwe onderwijsruimte (circa 52 m²) gerealiseerd dient te 
worden. 

 
Toelichting vlekkenplan verdieping op de volgende pagina: 
 De bestaande buitengevel dient opengebroken te worden om een aansluiting te maken met de 

nieuwe trap.  
 De huidige groepsruimten worden anders ingedeeld om ruimte te maken voor een teamkamer, 

een nader te bepalen ruimte met daar tussenin een bibliotheek. Deze bibliotheek komt op de 
plek van de bestaande trap. Hier dient de verdiepingsvloer dichtgemaakt te worden.  
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6.3 Binnenruimte 

6.3.1 Ruimtebehoefte gebouw 
 

Zoals omschreven in hoofdstuk 4 is de ruimtebehoefte van de gebruikers als volgt: 
 RKBS Christoffel: 229 leerlingen * 5,03 + 200 m² vaste voet =   1.352 m² bvo 
 CBS De Hoeksteen: 91 leerlingen * 5,03 + 200 m² vaste voet =      658 m² bvo 
 De kinderopvang:          373 m² bvo 

 
De totale ruimtebehoefte voor de basisscholen en kinderopvang bedraagt 2.383 m² bvo. 

6.3.2 Beschikbare ruimte gebouw 
 

Volgens het meerjarenonderhoudsplan is het huidige gebouw 1.759 m² bvo groot (dit is 
waarschijnlijk inclusief (een deel van) de berging op de verdiepingskap; deze is bij de inpassing 
buiten beschouwing gebleven). Achter de school staat een gymzaal die op dit moment gebruikt 
wordt voor bewegingsonderwijs voor alle leerlingen van de Christoffelschool (ook onderbouw) en De 
Hoeksteen. Deze gymzaal wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten aangezien Stichting 
Essentius eigenaar is van deze zaal. 
 
De inpassing zoals in paragraaf 6.2 omschreven resulteert in een ingepast ruimtebeslag* voor de 3 
partijen van (bijlage II):  

 RKBS Christoffel:  1.185 m² bvo 
 CBS De Hoeksteen:     585 m² bvo 
 Kinderopvang:     410 m² bvo 

 

* De omvang van de vlekken zoals weergegeven in het vlekkenplan is bepaald aan de hand van opgeschaalde tekeningen. 

Hiervoor zijn geen DWG-tekeningen verstrekt. Het betreft een benadering van het feitelijke ruimtebeslag bij inpassing. 
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De totale omvang van de ruimten (2.180 m² bvo) zoals ingepast ligt daarmee circa 8,5 % onder de 
ruimtebehoefte. Dit wordt deels gecompenseerd doordat de berging op de verdieping niet is 
meegenomen in de beschikbare ruimte. Voor de inpassing van 2.180 m² bvo is een uitbreiding van 
het bestaande gebouw met circa 555 m² bvo noodzakelijk. 

6.4 Buitenruimte 

6.4.1 Benodigde buitenruimte 
 

De realisatie van een Kindcentrum vraagt extra functionele buitenruimte. Wanneer (op basis van de 
onderwijshuisvestingsverordening en regelgeving voor de kinderopvang) wordt uitgegaan van een 
omvang van 3 m² per leerling, is de volgende speelruimte benodigd: 

 Buitenruimte CBS De Hoeksteen: 91 leerlingen * 3 m² = 273 m² 
 Buitenruimte RKBS Christoffel: 229 leerlingen * 3 m² = 687 m² (in overleg met de 

betrokkenen bij dit onderzoek wordt niet het maximum van 600 m² buitenruimte 
gehanteerd, zoals de verordening dat voorschrijft) 

 Kinderopvangpartner: 53 kindplaatsen * 3,5 m² = 186 m² 
 
Naast bovenstaande (verharde) speelruimte zijn fietsenstallingen, buitenbergingen en zandbakken 
noodzakelijk voor een goed functionerend buitenterrein. Hiervoor rekenen we een oppervlakte van 
1.398 m² (voor specificatie zie bijlage I). Dit maakt een totale ruimtebehoefte voor de buitenruimte 
van 2.544 m² exclusief parkeergelegenheid voor auto’s en ‘zoen-en-zoef’. Hierbij dient de 
buitenruimte van de kinderopvangpartner een eigen afgesloten geheel te vormen. De buitenruimte 
voor de scholen kan eventueel gezien worden als één buitenruimte. 

6.4.2 Beschikbare buitenruimte 
 

Het totaal aan beschikbare ruimte, exclusief kavel gymzaal, wordt weergegeven in onderstaande 
tabel (bron: Kadaster). 

 
 
Deze ruimte is verdeeld over een aantal stroken rondom het schoolgebouw zoals hier weergegeven: 
 

 
Afbeelding: Buitenruimte rondom schoolgebouw op kavel 1260 (links) en kavel 2472 (rechts) 

Kavelnummer Aantal m² 

Kavel 1260 2.795 m² 

Kavel 2471 395 m² 

Kavel 2472 2.195 m² 

Totaal beschikbaar 5.385 m² 
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In feite zijn 2 plekken aan te wijzen als buitenspeelruimte; 1 plek aan de voorkant van ca. 475 m² 
en 1 plek aan de achterkant van ca. 750 m² (bron: meting Google Earth). Rondom het gebouw zijn 
ongeveer 9 parkeerplaatsen aanwezig aan de westzijde van het gebouw. Dit zijn de enige 
parkeerplaatsen voor de school en liggen op eigen terrein. Overige automobilisten parkeren op de 
stoep langs de Akenloodsweg en omgeving. 

6.4.3 Vergelijking ruimtebehoefte met beschikbare buitenruimte 
 

De totale kaveloppervlakte is 5.385 m² en de omvang van het gerenoveerde gebouw is 2.180 m². 
Dat betekent dat er een buitenruimte van 3.205 m² resteert. De totaal benodigde omvang is 
2.544 m², dus past theoretisch in de beschikbare buitenruimte. 
 
De speelruimte aan de voorzijde van de Christoffelschool bedraagt ca. 475 m² wat voldoende is voor 
de kinderen van De Hoeksteen (273 m²) en de kinderopvang (186 m²). Het plein aan de achterzijde 
is ca. 750 m² wat voldoende groot is voor de kinderen van de Christoffelschool (687 m²). De ruimte 
voor aanvullende functies, zoals fietsenstalling en berging, zullen moeten worden opgelost in ‘de 
reststroken’. 
 

6.5 Ruimtelijke consequenties van inpassing 

6.5.1 Functionaliteit en flexibiliteit 
 

Wanneer we de indeling zoals voorgesteld in het vlekkenplan vergelijken met een indicatief 
ruimteprogramma zien we dat het gebouw nog steeds wringt op een aantal punten:  
 Ruimte voor ontmoeting en ontspanning: beide scholen hebben weliswaar eigen leerpleinen. Er is 

echter geen ruimte voor ontmoeting in de vorm van een centrale ontvangstruimte of een aula 
waar bijvoorbeeld presentaties aan grotere groepen gegeven kunnen worden. 

 Het onderwijsprogramma is ingepast in het vlekkenplan. Echter is er onvoldoende ruimte voor 
nevenruimten zoals bijvoorbeeld kleine spreekkamers voor overleg en geconcentreerd werken.  

 Door de groepsruimten in de lange zijde van het gebouw kleiner te maken heeft het gebouw 
geen ruimten meer van >70 m². Dit heeft als consequentie dat BSO-activiteiten (deels) moeten 
plaatsvinden in de leerpleinen.  

 Door relatief grote leerpleinen op te nemen ontstaat ruimte voor gedifferentieerd onderwijs 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een diversiteit aan leerplekken. Echter biedt het gebouw 
geen ruimte om afsluitbare plekken te maken voor bijvoorbeeld een atelier, studio, laboratorium 
of andere functies die passen bij de onderwijskundige visie van de beide scholen.  

 
Door het gebouw strak in zijn jas in te passen blijft er geen ruimte meer over voor enige 
flexibiliteit. Doordat de kinderopvang tussen de scholen in ligt zijn de mogelijkheden om bij groei/ 
krimp ruimten uit te wisselen zeer beperkt. Daarnaast biedt het gebouw geen mogelijkheid meer 
voor verdere groei in leerlingenaantallen. De ruimte die hiervoor op dit moment beschikbaar is 
wordt volledig benut voor de uitbreiding van de Christoffelschool.  

6.5.2 Kwaliteit 
 

Door de ontbrekende functionaliteiten en beperkte flexibiliteit zijn de schoolbesturen van mening 
dat de onderwijskundige kwaliteit bij het renovatiescenario ondermaats is. Hiermee geven de 
besturen aan dat zij hun onderwijskundige visie in dit scenario niet in praktijk kunnen brengen. 

6.5.3 Omgeving 
 

Het realiseren van een kindcentrum op de locatie van de Christoffelschool brengt consequenties 
voor de omgeving met zich mee. Aandachtspunten worden onderstaand omschreven. Onderzoek 
naar verkeersbewegingen, verkeersveiligheid en parkeren vallen buiten de scope van deze opdracht. 
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Toename logistiek rondom gebouw 
Met de komst van twee extra partijen naar het Kindcentrum neemt de logistiek rondom het gebouw 
toe. Met name de jonge kinderen worden gehaald en gebracht door hun ouders. Dit kan resulteren 
in onveilige situaties waar aandacht voor moet zijn bij het inpassen van het Kindcentrum op deze 
locatie.  
 
Parkeergelegenheid 
Met de uitbreiding voor de Christoffelschool worden de op de locatie aanwezige parkeerplekken 
opgeofferd. Het realiseren van extra parkeerplaatsen op eigen terrein is niet mogelijk. De 
beschikbare ruimte is nodig voor buitenspeelruimte en fietsenstallingen. Dit betekent dat de 
parkeerdruk rondom de school toeneemt. 
 

6.6 Investeringskosten 

6.6.1 Drie technische ambitieniveaus 
 

Voor het berekenen van de benodigde investeringen worden de volgende drie technische 
ambitieniveaus berekend: Bouwbesluit 2015, frisse scholen klasse B en BENG. 
 
Bouwbesluit 2015 
Als basisuitgangspunt voor de technische kwaliteit na herhuisvesting worden de eisen conform 
Bouwbesluit 2015 gehanteerd. Dit zijn de minimale eisen op technisch vlak. Dit betekent dat de 
technische kwaliteit van het gehele gebouw bezien wordt en op een kwalitatief minimumniveau 
wordt gebracht. Los van de benodigde aanpassingen die voortkomen uit het vlekkenplan is in ieder 
geval aandacht voor:  

 Vervangen plat dak gebouwvleugel CBS De Hoeksteen;  
 Vervangen plafonds gehele bestaande bouw ter bevordering akoestiek; 
 Vervangen CV-installatie; 
 Aanbrengen nieuwe coating met opstaande rand op vloeren sanitaire ruimten. 

 
Frisse scholen klasse B 
Bovenop het basis ambitieniveau wordt een scenario berekend waarbij Frisse Scholen klasse B het 
uitgangspunt is. Dit zorgt voor een verbetering van het gehele gebouw waarbij op onderdelen extra 
investeringen noodzakelijk zijn. 
 
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) 
In 2020 dienen alle nieuwe schoolgebouwen in Nederland energieneutraal te zijn. In principe wordt 
met de herhuisvesting geen nieuw gebouw gerealiseerd. Echter om het streven naar BENG 
inzichtelijk te maken is hiervoor ook een bedrag in de raming opgenomen.  

6.6.2 Raming investeringskosten 
 

In deze paragraaf worden de bedragen ten behoeve van renovatie van de Christoffelschool 
weergegeven. De volledige raming investeringskosten is opgenomen in bijlage III.  
 
In het vlekkenplan worden de ruimten voor kinderopvang geïntegreerd in het gebouw. Hierdoor is 
het niet direct aanwijsbaar welke kosten gemoeid zijn met de aanpassingen aan de ruimten voor 
kinderopvang. In onderstaand overzicht wordt een inschatting gemaakt op basis van een verdeling 
van de vierkante meters, overeenkomstig met het indicatieve ruimteprogramma. Dit resulteert in 
81% voor het onderwijs (PO: 1.770 m² van 2.180 m²) en 19% voor de kinderopvang (KO: 410 m² van 
2.180 m²). In een later stadium kan meer op detailniveau een exacte verdeling van de kosten 
gemaakt worden. 
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Bij deze bedragen gelden de volgende uitgangspunten: 

 De genoemde bedragen hebben prijspeil oktober 2017 (toelichting bijlage IV) en zijn inclusief btw; 
 In deze investeringskostenraming is geen rekening gehouden met: 

o Grondkosten, bouw- en woonrijp maken terrein, sanering grond; 
o Bestemmingsplanwijzigingen (onderzoeken); 
o Aanpassen infrastructuur, bemalingskosten; 
o Losse inrichting, schoolborden, speeltoestellen, keukenapparatuur, groenvoorzieningen; 

 
De exploitatiekosten bij renovatie voor het eerste jaar zijn te raadplegen in bijlage VI. 

Aanpassingen PO - 81% KO – 19% Totaalbedrag

Scenario renovatie
Renovatie en uitbreiding  €  1.164.019  €         269.631  €     1.433.650 

Meerjarenonderhoudsplan  €     196.486  €           45.514  €        242.000 

Tijdelijke huisvesting  €     438.020  €        438.020 

Totaal renovatie  €  1.798.525  €         315.145  €     2.113.670 

Onvoorziene kosten (10%)  €     171.614  €           39.753  €        211.367 

Voorbereiding, engineering en toezicht (25%)  €     471.940  €         109.319  €        581.259 

Totaal BTW  €     495.537  €         114.785  €        610.322 

Totaal renovatie inclusief btw  € 2.937.616  €        579.002  €    3.516.618 

Optie 1: Bouwbesluit 2015
Aanpassing t.b.v. bouwbesluit 2015  €     239.328  €           55.437  €        294.765 

Onvoorziene kosten (10%)  €       23.933  €             5.544  €          29.477 

Voorbereiding, engineering en toezicht (25%)  €       65.815  €           15.245  €          81.060 

Totaal renovatie en optie 1  €     329.075  €          76.226  €        405.302 

Totaal BTW  €       69.106  €           16.008  €          85.113 

Totaal renovatie en optie 1 inclusief btw  €    398.181  €          92.234  €       490.415 

Optie 2: Frisse scholen klasse B
Aanpassing t.b.v. frisse scholen klasse B  €     292.428  €           67.737  €        360.165 

Onvoorziene kosten (10%)  €       29.243  €             6.774  €          36.017 

Voorbereiding, engineering en toezicht (25%)  €       80.418  €           18.628  €          99.045 

Totaal renovatie en optie 2  €     402.088  €          93.139  €        495.227 

Totaal BTW  €       84.438  €           19.559  €        103.998 

Totaal renovatie en optie 2 inclusief btw  €    486.526  €        112.698  €       599.225 

Optie 3: BENG
Aanpassing t.b.v. BENG  €     501.738  €         116.222  €        617.960 

Onvoorziene kosten (10%)  €       50.174  €           11.622  €          61.796 

Voorbereiding, engineering en toezicht (25%)  €     137.978  €           31.961  €        169.939 

Totaal renovatie en optie 3  €     689.890  €         159.805  €        849.695 

Totaal BTW  €     144.877  €           33.559  €        178.436 

Totaal renovatie en optie 3 inclusief btw  €    834.767  €        193.364  €    1.028.131 

Samenvatting inclusief renovatie  PO  KO  Totaal 
Optie 1: Bouwbesluit 2015  €  3.335.797  €         671.237  €    4.007.034 

Optie 2: Frisse scholen klasse B  €  3.424.142  €         691.701  €    4.115.843 

Optie 3: BENG  €  3.772.383  €         772.367  €    4.544.749 
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7 Scenario nieuwbouw 

7.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het scenario ‘nieuwbouw’ uitgewerkt. Daarbij komen de volgende onderdelen 
aan de orde: 

 Uitgangspunten bij nieuwbouw; 
 Financiële uitwerking: investering en exploitatie. 

7.2 Uitgangspunten nieuwbouw 
 
Een alternatief scenario is een situatie waarin het huidige gebouw van de Christoffelschool gesloopt 
wordt, de bestaande gymzaal behouden blijft, en een nieuw gebouw gerealiseerd wordt voor de 
beide scholen en de kinderopvangpartner. Op deze manier ontstaat een toekomstbestendige situatie 
waarin de scholen en de kinderopvangpartner optimaal vorm kunnen geven aan hun inhoudelijke 
ambities. In dit hoofdstuk wordt de financiële consequentie van nieuwbouw geschetst, uitgaande 
van de volgende uitgangspunten: 

 Sloop van het bestaande gebouw van de Christoffelschool à 1.759 m² bvo 
Het gebouw van de Christoffelschool wordt volledig gesloopt.  

 Tijdelijke huisvesting voor een periode van een jaar à 1.352 m² bvo 
De Christoffelschool dient tijdelijk ondergebracht te worden op een andere locatie. Voor 
deze tijdelijke situatie wordt de normatieve ruimtebehoefte van de Christoffelschool 
aangehouden zoals deze ook geldt voor het nieuwbouwvolume. 

 Realisatie nieuwbouw Kindcentrum Gendringen met een omvang à 2.383 m² bvo  
Dit bestaat uit: 1.352 m² normatieve ruimtebehoefte RKBS Christoffel, 658 m² normatieve 
ruimtebehoefte CBS De Hoeksteen en circa 373 m² kinderopvangruimte. 

 Om het nieuwbouwscenario goed te kunnen vergelijken met het scenario inpassing 
Christoffelschool wordt ook dit scenario berekend op basis van de volgende technische 
uitgangspunten:  

o Bouwbesluit 2015 is basis 
o Frisse scholen klasse B plus bovenop basis 
o Ambitie lange termijn: Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)  

7.3 Raming investeringskosten 
 
Op basis van de uitgangspunten zoals hiervoor omschreven is een raming gemaakt van de 
investeringskosten. De ramingen, horende bij de drie ambitieniveaus zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. Bij deze bedragen gelden dezelfde uitgangspunten als bij renovatie zoals 
omschreven in paragraaf 6.6.2. De complete ramingen zijn als bijlage V Investeringsoverzichten 
nieuwbouw toegevoegd. Op basis van de ruimtebehoefte is (afgerond) 84% van de genoemde 
bedragen toe te rekenen aan de scholen en 16% aan de kinderopvang. 
 
 
 
 
 
 
 
De exploitatiekosten bij renovatie voor het eerste jaar zijn te raadplegen in bijlage VI. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met het feit dat de boekwaarde van het huidige gebouw niet wordt 
opgevoerd als kostenpost. 

Ambitieniveau Totaal incl. btw 

Bouwbesluit 2015 € 5.309.571 

Frisse Scholen klasse B € 5.536.652 

BENG € 5.763.611 
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Bijlage I: Indicatief ruimteprogramma Kindcentrum Gendringen 

 
  

Ruimteprogramma Kindcentrum Gendringen 
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opmerkingen

opvangruimten
babygroep 1 32 32 32 9 kindplaatsen

peutergroep 1 56 56 56 16 kindplaatsen

peuteropvang 1 46 46 46 16 kindplaatsen

verticale groep 1 42 42 42 12 kindplaatsen

slaapruimte 4 8 32 32 grenzend aan buitenruimte
verschoningsruimte/sanitaire groep 2 12 24 24 1 per 2 groepsruimten, tussen groepsruimten in
toiletten 8 2 16 16 2 per groepsruimte, tussen groepsruimten in
toilet personeel 1 2,5 2,5 2,5
wasmachine en droger 1 6 6 6

kantoor locatiemanager 1 12 12 12

voorraadkast 2 4 8 8

onderwijsruimten Christoffelschool
entree 1 10 10 10 duidelijk herkenbaar

werkomgeving admin / concierge 2 14 28 28 afsluitbaar kantoor met 2 flexibele werkplekken en kast
werkomgeving IB 1 14 14 14 afsluitbaar kantoor met 1 vaste werkplek en ruimte voor overleg tot 4 personen

werkplek directie 1 14 14 14 afsluitbaar kantoor met 1 vaste werkplek en ruimte voor overleg tot 4 personen

speellokaal met berging 1 90 90 90 84 m² speellokaal, 6 m² berging

teamkamer 1 40 40 40 eigen teamkamer

spreekkamer 1 16 16 16 ruimte voor overleg met 8 personen

spreekkamer 1 8 8 8 ruimte voor overleg met 4 personen

groepsruimte onderbouw 3 50 150 150 eigen basis, ruimte voor openen en sluiten van de dag, instructie en groepswerk

leerplein 1 40 40 40 te verdelen in hoeken voor knutselen, schilderen, bouwen, meerdere bouwhoeken ivm 
leeftijdsverschillen in domein, tenminste 2 natte hoeken

garderobe onderbouw 1 4 4 4 1 m² per groepsruimte (2 m1)
toiletten onderbouw 6 2,5 15 15 1,5 toiletten per groep, toezicht vanuit basisgroepen, veilige situatie
berging onderbouw 1 10 10 10 opslag leermiddelen
groepsruimte middenbouw 4 50 200 200 eigen basis, ruimte voor openen en sluiten van de dag, instructie en groepswerk

leerplein 1 40 40 40 te verdelen in hoeken voor samenwerken, zelfstandig werken, projecttafel, atelier, 
tenminste 1 natte hoek

garderobe middenbouw 1 4 4 4 1 m² per groepsruimte (2 m1)
toiletten middenbouw 3 2,5 8 8 1 toiletten per groep, toezicht vanuit basisgroepen, veilige situatie
berging middenbouw 1 10 10 10 incl. oplaadplek ict
groepsruimte bovenbouw 4 50 200 200 eigen basis, ruimte voor openen en sluiten van de dag, instructie en groepswerk

leerplein 1 40 40 40 te verdelen in hoeken voor samenwerken, zelfstandig werken, projecttafel, atelier, 
tenminste 1 natte hoek

garderobe bovenbouw 1 4 4 4 1 m² per groepsruimte (2 m1)
toiletten bovenbouw 3 2,5 7,5 7,5 1 toiletten per groep, toezicht vanuit basisgroepen, veilige situatie
berging bovenbouw 1 10 10 10 berging leermiddelen

onderwijsruimten CBS De Hoeksteen
entree 1 10 10 10 duidelijk herkenbaar

flexibele werkomgeving 1 20 20 20 afsluitbaar kantoor met 3 flexibele werkplekken en overlegplek tot 4 personen
werkplek directie 1 14 14 14 afsluitbaar kantoor met 1 vaste werkplek en ruimte voor overleg tot 4 personen

speellokaal met berging 1 90 90 90 84 m² speellokaal, 6 m² berging

teamkamer 1 40 40 40 eigen teamkamer per gebruiker

spreekkamer 1 8 8 8 ruimte voor overleg met 4 personen

groepsruimte unit 1 2 50 100 100 eigen basis, ruimte voor openen en sluiten van de dag, instructie en groepswerk

leerplein 1 60 60 60 te verdelen in hoeken voor knutselen, schilderen, bouwen, meerdere hoeken ivm 
leeftijdsverschillen in unit, incl. natte hoek

unitkamer 1 12 12 12 ruimte voor 1-op-1 en geconcentreerd werken
garderobe 1 2 2 2 1 m² per groepsruimte (2 m1)
toiletten 2 2,5 5 5 1,5 toiletten per groep, toezicht vanuit basisgroepen, veilige situatie
berging 1 5 5 5 berging leermiddelen
groepsruimte unit 2 2 50 100 100 eigen basis, ruimte voor openen en sluiten van de dag, instructie en groepswerk

leerplein 1 60 60 60 te verdelen in hoeken voor samenwerken, projectmatig werken, atelier, bouwen, 
programmeren meerdere hoeken ivm leeftijdsverschillen in unit

unitkamer 1 12 12 12 ruimte voor 1-op-1 en geconcentreerd werken
garderobe 1 2 2 2 1 m² per groepsruimte (2 m1)
toiletten 2 2,5 5 5 1 toilet per groep, toezicht vanuit basisgroepen, veilige situatie
berging 1 5 5 5 berging leermiddelen

ondersteunende ruimten
miva-toilet 1 4 2 2 4 centraal in het gebouw, tevens toilet personeel

toilet personeel 2 2,5 2,5 2,5 5,0

werkkast 2 3 3 3 6

repro 1 4 2 2 4 nabij teamkamer, aparte ruimte 

berging centraal 2 10 10 10 20 verdelen over verschillende plekken in het gebouw

lift 1 - - - in brutering

totaal fno 277 982     570     1.828  1.828                                                                                                                            

brutofactor 1,35

Totaal  bvo per onderdeel 373 1.325 769     2.467  

Ruimtelijk kader 1.262 658     
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Buitenruimte
omschrijving aantal m² totaal m² opmerking

Buitenruimte verhard speelterrein 1 960 960 3 m² per leerling

Buitenruimte De Hoeksteen 91 3 273

Buitenruimte Christoffelschool 229 3 687

zandbak scholen 2 25 50

buitenruimte BSO 0 0 0 gebruik speelterrein school

buitenruimte KDV + PSZ 53 3,5 186 3,5 m² per kind

buitenberging KDV 1 13 13 evt. combineren met buitenberging scholen

buitenberging scholen 1 20 20 gezamenlijk gebruik

berging afvalcontainers 1 10 10

fietsenstalling basisonderwijs 192 1,5 288 aanname: 60% komt met de fiets

fietsenstalling personeel 15 1,5 23

fietsenstalling bezoekers 15 1,5 23

fietsenstalling KDV 8 1,5 12 personeel 1 per groep, bezoek 2% van GO, 1.5m2 per fiets

parkeren n.t.b. n.t.b., vooralsnog uitgegaan van oplossen buiten terrein

mindervalidenparkeerplaats n.t.b. n.t.b., vooralsnog uitgegaan van oplossen buiten terrein

zoen-en-zoef zone n.t.b. n.t.b., vooralsnog uitgegaan van oplossen buiten terrein

toegangspaden en groen n.t.b. afhankelijk van inpassingsmogelijkheden

totaal buitenruimte (exclusief gebouw) 2.544
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Bijlage II: Check normatieve ruimtebehoefte versus inpassing 

Inpassing CBS De Hoeksteen: circa 585 m² bvo excl. berging verdieping 
 

 
 
Inpassing RKBS Christoffel: circa 1.185 m² bvo excl. berging verdieping 
 

 
 
Inpassing kinderopvang: circa 410 m² bvo 
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Bijlage III: Investeringsoverzicht renovatie 

 
  

kosten per
aantal eenheid eenheid totaal

1 AANPASSING TBV INPASSING TWEE SCHOLEN EN KINDCENTRUM

1.1 Inpassing unit onderbouw CBS De Hoeksteen
Slopen wanden 48 m2 75 3.600€        
Constructief lateien en kolommen 1 pst. 4000 4.000€        
Vervangen vloerafwerking 165 m2 40 6.600€        
Kapstokken verplaatsen 1 pst. 1500 1.500€        
Aanhelen en schilderwerk wanden 1 pst. 2500 2.500€        
Transparante vouwwand toepassen 48 m2 160 7.680€        
Subtotaal 25.880€         

1.2 Twee eigen unitkamers creeren CBS De Hoeksteen
Twee units; systeemwanden beglaasd inclusief deuren, afgewerkt tegen bouwkundig plafond 60 m2 275 16.500€       
Wandcontactdozen en data-aansluitingen 1 pst 750 750€           
Subtotaal 17.250€         

1.3 Entree toevoegen CBS De Hoeksteen. 
Slopen tbv gevelopening 1 post 1500 1.500€        
Gevelpui inclusief deuren en hang- en sluitwerk 5 m2 540 2.700€        
Binnendeurkozijnen inclusief deuren en hang- en sluitwerk 10 m2 350 3.500€        
Schoonloopmat 1 post 500 500€           
Verlichtingsarmaturen buiten 1 post 550 550€           
Aanhelen en ophalen straatwerk 1 post 500 1.000€        
Subtotaal 9.750€           

1.4 Ruimten kinderopvang begane grond 
Slopen sanitair, keukenblok, diverse installaties, afsluiten water, electra, riolering, data 1 pst. 3500 3.500€        
Slopen wanden 130 m2 75 9.750€        
Constructief lateien en kolommen 1 pst. 10000 10.000€       
Stelpost gasmeter verplaatsing 1 pst. 5000 5.000€        
Vervangen vloerafwerking 140 m2 40 5.600€        
Installatietechnische werkzaamheden; verplaatsen OAI, dataserver incl bekabeling, wcd's 1 pst. 10000 10.000€       
Verplaatsen bestaand dubbel deurkozijn 1 pst. 500 500€           
Scheidingswanden steenachtig incl deuren 36 m2 150 5.400€        
Sanitaire ruimten compleet, gerekend met 2 sanitaire blokken 1 pst. 10000 10.000€       
Keukenblokken, gerekend met 2 stuks 2 st. 4500 9.000€        
Binnenwanden slaapkamers incl deuren, gerekend met 2 slaapkamers 60 m2 150 9.000€        
Aanhelen en schilderwerk wanden 160 m2 30 4.800€        
Stelpost tbv buitenspeelterrein kinderopvang 1 pst. 7500 7.500€        
Subtotaal 90.050€         

1.5 Slopen bestaande trap kinderopvang
Sloopwerkzaamheden trap volledig 1 pst. 4500 4.500€        
Vervangen vloerafwerking gangzone 50 m2 40 2.000€        
Aanhelen en schilderwerk wanden gangzone begane grond 105 m2 30 3.150€        
Subtotaal 9.650€           

1.6 Verschuiven wanden groepsruimten en gangszones RKBS Christoffel
Slopen bestaanden wanden en puien incl. buitengevelpuien zijde parkeerterrein 250 m2 50 12.500€       
Asbestsanering gevelpanelen/ NB asbestverdacht paneel deur technische ruimte (2xcv) geconstateerd 1 pst. 6000 6.000€        
Constructief lateien en kolommen 1 pst. 20000 20.000€       
Wanden met schuifdeuren inclusief afdichten tegen bouwkundig plafond 110 m2 350 38.500€       
Vervangen vloerafwerking 500 m2 40 20.000€       
Aanhelen en schilderwerk bestaande wanden 320 m2 30 9.600€        
Uitbreiden data-aansluitingen, wandcontactdozen, verlichting 1 pst 4500 4.500€        
Subtotaal 111.100€       

1.7 Sanitaire ruimten terugbrengen RKBS Christoffel 
Sloopwerk deel sanitaire ruimten en ketelruimte 1 pst 5000 5.000€        
Aanpassingen bestaande sanitaire ruimten 1 pst 10000 10.000€       
Installatietechnische aanpassing ketelruimten tbv verkleining ruimte inclusief brandwerend compariment 1 pst 7500 7.500€        
Subtotaal 22.500€         

1.8 Uitbreiden met extra klaslokaal bovenbouw RKBS Christoffel
Fundering en vloer uitbreiding 70 m2 600 42.000€       
Metselwerk, spouwmuur isolatie 55 m2 330 18.150€       
Gevelpuien buitengevels 30 m2 540 16.200€       
Wanden met schuifdeuren inclusief afdichten tegen bouwkundig plafond 30 m2 350 10.500€       
Scheidingswanden steenachtig 10 m2 125 1.250€        
Hellende dakconstructie, isolatie, dakpannen, goten, hwa 90 m2 450 40.500€       
Verlichtingsarmaturen, electra, verwarming 1 post 10000 10.000€       
Vloerafwerking 70 m2 40 2.800€        
Systeemplafond 70 m2 40 2.800€        
Wandafwerking/ schilderwerk 40 m2 30 1.200€        
Subtotaal 145.400€       

1.8.1 Uitbreiding tbv nieuwe trap
Slopen bestaande gevels inclusief puien 1 post 5000 5.000€        
Constructieve aanpassingen 1 post 7500 7.500€        
Fundering en vloer uitbreiding 50 m2 450 22.500€       
Gevelpuien met veel glas 66 m2 540 35.640€       
Dakconstructie, dakbedekking isolatie, randafwerking, hwa 15 m2 500 7.500€        
Vaste trap 1 post 12500 12.500€       
Trapliftinstallatie 1 post 5000 5.000€        
Verlichtingsarmaturen, electra 1 post 3500 3.500€        
Systeemplafond 32 m2 40 1.280€        
Vloerafwerking 50 m2 40 2.000€        

102.420€       

1.8.2 Buitengevel onderbouwlokaal RKBS Christoffel aansluitend aan gevellijn maken
Slopen bestaande gevels inclusief puien 1 post 2500 2.500€        
Constructieve aanpassingen 1 post 3000 3.000€        
Fundering en vloer uitbreiding 18 m2 450 8.100€        
Metselwerk, spouwmuur isolatie 10 m2 330 3.300€        
Gevelpuien conform naastliggende lokalen 24 m2 540 12.960€       
Hellende dakconstructie, isolatie en dakpannen conform aanliggende lokalen 35 m2 170 5.950€        
Zonwering 8 m1. 250 2.000€        
Verlichtingsarmaturen, electra, verwarmingsinstallatie 1 post 5000 5.000€        
Vloerafwerking 18 m2 240 4.320€        
Systeemplafond 18 m2 40 720€           
Subtotaal 47.850€         

1.8.3 Uitbreiding vier groepsruimten RKBS Christoffel
Fundering en vloer uitbreiding 250 m2 450 112.500€     
Metselwerk, spouwmuur isolatie 50 m2 330 16.500€       
Gevelpuien buitengevels 120 m2 540 64.800€       
Wanden met schuifdeuren inclusief afdichten tegen bouwkundig plafond 54 m2 350 18.900€       
Scheidingswanden steenachtig 100 m2 125 12.500€       
Hellende dakconstructie, isolatie, dakpannen, goten, hwa 275 m2 225 61.875€       
Verlichtingsarmaturen, electra, verwarming 1 post 25000 25.000€       
Vloerafwerking 250 m2 40 10.000€       
Systeemplafond 250 m2 40 10.000€       
Wandafwerking/ schilderwerk 75 m2 30 2.250€        
Vier parkeerplekken realiseren op voorplein inclusief inrit en hekwerken 1 pst 15000 15.000€       
Subtotaal 349.325€       

1.8.4 Uitbreiden met extra klaslokaal bovenbouw De Hoeksteen
Fundering en vloer uitbreiding 60 m2 600 36.000€       
Metselwerk, spouwmuur isolatie 30 m2 330 9.900€        
Gevelpuien buitengevels 30 m2 540 16.200€       
Wanden met schuifdeuren inclusief afdichten tegen bouwkundig plafond 30 m2 350 10.500€       
Dakconstructie, isolatie, bituminieuze dakbedekking, dakrandafwerking, hwa 60 m2 450 27.000€       
Verlichtingsarmaturen, electra, verwarming 1 post 8500 8.500€        
Vloerafwerking 60 m2 40 2.400€        
Systeemplafond 60 m2 40 2.400€        
Wandafwerking/ schilderwerk 40 m2 30 1.200€        
Subtotaal 114.100€       

1.8.5 Uitbreiden met speellokaal De Hoeksteen
Fundering en vloer uitbreiding 105 m2 600 63.000€       
Metselwerk, spouwmuur isolatie 60 m2 330 19.800€       
Gevelpuien buitengevels 30 m2 540 16.200€       
Wanden met schuifdeuren inclusief afdichten tegen bouwkundig plafond 30 m2 350 10.500€       
Dakconstructie, isolatie, bituminieuze dakbedekking, dakrandafwerking, hwa 120 m2 450 54.000€       
Verlichtingsarmaturen, electra, verwarming 1 post 10000 10.000€       
Vloerafwerking 105 m2 60 6.300€        
Systeemplafond 115 m2 40 4.600€        
Wandafwerking/ schilderwerk 60 m2 30 1.800€        
Subtotaal 186.200€       

Gendringen, kostenraming ten behoeve van samenvoegen twee scholen en kindcentrum
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1.9.1 Verdieping aansluiting bestaande trap creeren
Verdiepingsvloer 20 m2 450 9.000€        
Gevelpuien met veel glas 52 m2 540 28.080€       
Aanpassen bestaande gevelpui inclusief sloopwerk 1 pst 7500 7.500€        
Dakconstructie, dakbedekking isolatie, randafwerking, hwa 36 m2 500 18.000€       
Wandafwerking/ schilderwerk 1 pst 1500 1.500€        
Verlichtingsarmaturen, electra 1 pst 2500 2.500€        
Subtotaal 66.580€         

1.9.2 Indelingsverandering verdieping inclusief creeren ruimte bibliotheek
Verdiepingsvloer tbv bibliotheek creeren 20 m2 450 9.000€        
Veranderen indeling verdieping -> stelpost tbv wanden, data, electra, pantry, etc 1 pst 15000 15.000€       
Renovatie bestaande sanitaire groepen 1 pst 7500 7.500€        
Subtotaal 31.500€         

1.10 Installaties algemeen
Instandhouding en uitbreiding databekabeling, wifi 1 pst 7500 7.500€        
Vernieuwen inbraakbeveiliging, omroepinstallatie, lestijdensignalering 1 pst 17000 17.000€       
Volledige bewaking door brandmeldinstallatie (a.g.v. kinderopvang < 4 jaar) en upgrade ontruimingsinstallatie 1 pst 17000 17.000€       
Aanpassen/ vernieuwen electrische installatie 1 pst 10000 10.000€       
Aanpassen/ vernieuwen werktuigkundige installaties 1 pst 10000 10.000€       
Subtotaal 61.500€         

1.11 Maatregelen MJOP
Uitvoeren van korte termijnonderhoud (< 5 jaar) 1 pst 200000 200.000€     
Subtotaal 200.000€       

1.12 Tijdelijke huisvesting
Tijdelijke huisvesting 6 maanden 1.352 m2 1 pst 362000 362.000€     
Subtotaal 362.000€       

TOTAAL AANPASSINGEN 1 tot en met 8 begane grond en 1 en 2 verdieping exclusief BTW en bijkomende kosten 1.953.055€     

kosten per
aantal eenheid eenheid totaal

2 ALGEMENE AANPASSINGEN GEBOUW

2.1 Slopen en vervangen plafonds door akoustische systeemplafonds (excl verlichting) 1759 m2 50 87.950€       
2.2 Vloercoating sanitaire ruimten inclusief sanitaire plint 58 m2 55 3.190€        
2.3 Vervangen beglazing 1 teamruimte verdieping door zonwerende beglazing HR++ 27 m2 125 3.375€        
2.4 Platte daken naisoleren, nieuw dakbedekkingsysteem aanbrengen incl. randafwerkingen e.d. 770 m2 80 61.600€       
2.5 Vervangen bestaande CV-ketel Atag SHR60 b.j. 1999 1 pst. 4500 4.500€        

TOTAAL ALGEMENE AANPASSINGEN GEBOUW exclusief BTW en bijkomende kosten 160.615€       

kosten per
aantal eenheid eenheid totaal

3 3 VARIANTEN DUURZAAMHEID

3.1 Upgrade bestaande schoolgebouw conform Bouwbesluit Nieuwbouw
Aanbrengen vloerisolatie Rc 3,5 (stelpost; nader onderzoek bereikbaarheid vereist) 750 m2 50 37.500€       
Vervangen bestaande beglazing door HR++ 370 m2 120 44.400€       
Herstel bestaande kozijnen, oa houtaantasting 370 m2 20 7.400€        
Isoleren vloeren zolderverdieping Rc 6,0 drukvaste isolatie en underlayment 300 m2 60 18.000€       
Na-isoleren binnenzijde schuine daken Rc 4,0 op posities waar de zoldervloer niet geisoleerd wordt 450 m2 40 18.000€       
Na-isoleren spouwmuren (max Rc 2,0 haalbaar met PUR bij spouw 60 mm) 350 m2 28 9.800€        
Mechanische ventilatie met WTW 2180 m2 45 98.100€       
Vervangen bestaande verlichting door LED-verlichting 1759 m2 35 61.565€       
TOTAAL UPGRADE BESTAAND GEBOUW NAAR BOUWBESLUIT exclusief BTW en bijkomende kosten 294.765€       

3.2 Upgrade bestaande schoolgebouw naar FS klasse B
Aanbrengen vloerisolatie Rc 3,5 (stelpost; nader onderzoek bereikbaarheid vereist) 750 m2 50 37.500€       
Vervangen bestaande beglazing door HR++ 370 m2 120 44.400€       
Herstel bestaande kozijnen, oa houtaantasting 370 m2 20 7.400€        
Isoleren vloeren zolderverdieping Rc 6,0 drukvaste isolatie en underlayment 300 m2 60 18.000€       
Na-isoleren binnenzijde schuine daken Rc 4,0 op posities waar de zoldervloer niet geisoleerd wordt 450 m2 40 18.000€       
Na-isoleren spouwmuren (max Rc 2,0 haalbaar met PUR bij spouw 60 mm) 350 m2 28 9.800€        
Gebalanceerde ventilatie met WTW, CO2 gestuurd, na te regelen op vertrekniveau. Toiletten afzonderlijk geventileerd 2180 m2 75 163.500€     
Vervangen bestaande verlichting door LED-verlichting 1759 m2 35 61.565€       

TOTAAL UPGRADE BESTAAND GEBOUW NAAR FS KLASSE B exclusief BTW en bijkomende kosten 360.165€       

3.2 Upgrade bestaande schoolgebouw naar BENG 
Aanbrengen vloerisolatie Rc 3,5 (stelpost; nader onderzoek bereikbaarheid vereist) 750 m2 50 37.500€       
Vervangen bestaande beglazing door HR++ 370 m2 120 44.400€       
Herstel bestaande kozijnen, oa houtaantasting 370 m2 20 7.400€        
Isoleren vloeren zolderverdieping Rc 6,0 drukvaste isolatie en underlayment 300 m2 60 18.000€       
Na-isoleren binnenzijde schuine daken Rc 4,0 op posities waar de zoldervloer niet geisoleerd wordt 450 m2 40 18.000€       
Na-isoleren spouwmuren (max Rc 2,0 haalbaar met PUR bij spouw 60 mm) 350 m2 28 9.800€        
Gebalanceerde ventilatie met WTW, CO2 gestuurd, na te regelen op vertrekniveau. Toiletten afzonderlijk geventileerd 2180 m2 75 163.500€     
Vervangen bestaande verlichting door LED-verlichting daglichtgeregeld met aanwezigheidsdetectie 1759 m2 40 70.360€       
Warmtepompsysteem icm lage temperatuur verwarming en (gedeeltelijk) vloerverwarming. 1 post 100000 100.000€     
PV-panelen 500 m2 218 109.000€     
Automatisch gestuurde zonwering 1 post 40000 40.000€       

TOTAAL UPGRADE BESTAAND GEBOUW NAAR BENG exclusief BTW en bijkomende kosten 617.960€       

TOTAALKOSTEN HS 1, HS 2 exclusief BTW en bijkomende kosten
Totaalkosten exclusief BTW en bijkomende kosten 2.113.670€  

Post onvoorziene kosten 10 % 211.367€     

Voorbereiding, enginering  en toezicht 25 % 581.259€     

Totaal exclusief BTW 2.906.296€  

Totaal BTW 21 % 610.322€     

Totaal HS 1, HS 2 inclusief BTW 3.516.618€  

TOTAALKOSTEN HS 1, HS 2, HS 3 optie 1 exclusief BTW en bijkomende kosten
Totaalkosten exclusief BTW en bijkomende kosten 2.408.435€  

Post onvoorziene kosten 10 % 240.844€     

Voorbereiding, enginering  en toezicht 25 % 662.320€     

Totaal exclusief BTW 3.311.598€  

Totaal BTW 21 % 695.436€     

TotaalHS 1, HS 2, HS 3 optie 1 inclusief BTW 4.007.034€  

TOTAALKOSTEN HS 1, HS 2, HS 3 optie 2 exclusief BTW en bijkomende kosten
Totaalkosten exclusief BTW en bijkomende kosten 2.473.835€  

Post onvoorziene kosten 10 % 247.384€     

Voorbereiding, enginering  en toezicht 25 % 680.305€     

Totaal exclusief BTW 3.401.523€  

Totaal BTW 21 % 714.320€     

TotaalHS 1, HS 2, HS 3 optie 2 inclusief BTW 4.115.843€  

TOTAALKOSTEN HS 1, HS 2, HS 3 optie 3 exclusief BTW en bijkomende kosten
Totaalkosten exclusief BTW en bijkomende kosten 2.731.630€  

Post onvoorziene kosten 10 % 273.163€     

Voorbereiding, enginering  en toezicht 25 % 751.198€     

Totaal exclusief BTW 3.755.991€  

Totaal BTW 21 % 788.758€     

TotaalHS 1, HS 2, HS 3 optie 3 inclusief BTW 4.544.749€  
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Bijlage IV: Toelichting normbedragen 

Uit een analyse van diverse kostenbronnen1 en uit recente aanbestedingen blijkt dat de 
normbedragen per m² van het Rijk en de werkelijke bouwkosten voor een school die voldoet aan het 
wettelijk minimum (Bouwbesluit) afwijken. 
 
In onderstaande grafiek is te zien dat zo’n 5 jaar terug de normkostenvergoeding wel toereikend 
was, maar vanaf 2013 echte verschillen ontstonden. Dat een aantal jaren geleden de normkosten 
wel toereikend waren werd grotendeels veroorzaakt door een krappe markt (meevallende 
aanbestedingen). Met de huidige norm in combinatie met een opgaande bouwconjunctuur is dit niet 
meer te realiseren. In dit onderzoek wordt daarom niet uitgegaan van normkosten, maar van (op dit 
moment) realistische stichtingskosten (ter vergelijk: de door de VNG gepubliceerde normbedragen 
bedragen voor 2017 circa € 1.250,- per m² bvo).  
 
 

 
 

                                                 
1 Bouwkostenkompas, BDB indexcijfers en Marktindicator. De BDB Marktindicator geeft inzicht in conjuncturele 
kostenontwikkelingen in zowel het heden als het verleden. 
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Bijlage V: Investeringsoverzichten nieuwbouw 
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Bijlage VI: Exploitatie van renovatie en nieuwbouw 

 

 
 

Stichtingskosten inclusief BTW

variant BB variant FSB variant BENG variant BB variant FSB variant BENG

Eenmalige lasten (tijdelijke huisvesting en sloop) 763.163€        763.163€        763.163€           602.277€         602.277€        602.277€         
Bouwkundig deel (afschrijving 40 jaar, rekenrente 4%) 3.388.651€     3.435.391€     3.470.446€        2.519.520€      2.519.520€     2.519.520€      
Installatie deel (afschrijving 20 jaar, rekenrente 4%) 1.285.350€     1.472.310€     1.670.955€        885.237€         994.046€        1.422.952€      
Totaal inclusief BTW 5.437.164€   5.670.864€   5.904.564€     4.007.034€   4.115.843€   4.544.749€    

Eigenaarslasten (jaarlasten in eerste jaar)
variant BB variant FSB variant BENG variant BB variant FSB variant BENG

Grondkosten (alleen rente kosten) exclusief exclusief exclusief exclusief exclusief exclusief
Bouwkundig + terrein (afschrijving annuitair) excl. eenmalige lasten 171.206€        173.568€        175.339€           185.391€         185.391€        185.391€         
Installaties (afschrijving annuitair) excl. eenmalige lasten 94.578€          108.335€        122.952€           65.137€           73.144€           104.703€         
Divers (Heffingen en verzekeringen) 9.532€            9.532€            9.532€               8.720€             8.720€             8.720€              
Totaal eigenaarslasten inclusief BTW 275.317€      291.435€      307.823€        259.248€      267.254€      298.814€       

Gebruikerslasten (jaarlasten in eerste jaar)
variant BB variant FSB variant BENG variant BB variant FSB variant BENG

Gas, water en elektra 29.788€          31.277€          8.341€               32.700€           34.335€           9.156€              
Heffingen en verzekeringen 4.766€            4.766€            4.766€               4.360€             4.360€             4.360€              
Onderhoud (groot klein) 60.767€          65.533€          71.704€             66.708€           71.940€           78.715€            
Schoonmaak inclusief hygienepakket 42.894€          42.894€          42.894€             43.164€           43.164€           43.164€            
Beheer (conciërge) exclusief exclusief exclusief exclusief exclusief exclusief
Totaal gebruikerslasten inclusief BTW 138.214€      144.469€      127.705€        146.932€      153.799€      135.395€       

Nieuwbouw Renovatie

Nieuwbouw

Nieuwbouw Renovatie

Renovatie
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