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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

De Wilhelminaschool is op dit moment gehuisvest in een verouderd gebouw. In het 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Doetinchem is prioriteit gegeven aan 

de ontwikkeling van toekomstbestendige huisvesting voor de Wilhelminaschool. Een 

locatiestudie is uitgevoerd, waarbij vier huisvestingsscenario’s voor de Wilhelminaschool 

zijn onderzocht. Geconcludeerd is dat nieuwbouw op de huidige locatie (Verdilaan 14a) 

het voorkeursscenario van zowel de gemeente Doetinchem als het schoolbestuur is. Op 

23 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw op de 

huidige locatie en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. 

 

Dit Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (hierna: RF-PvE) heeft betrekking op de 

beoogde nieuwbouw van een kindcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang op de 

huidige locatie. 

 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit RF-PvE is om de uitgangspunten te definiëren die aan de ruimte-

lijke uitwerking, sfeer en beleving van het gebouw ten grondslag liggen. De inhoud van 

het onderwijs en de kinderopvang is leidend, zowel voor wat betreft de behoefte aan 

ruimten als de uitstraling. De functie van het RF-PvE is drieledig, namelijk: 

- het dient als toetsingsinstrument in de verschillende ontwerpstadia; 

- het is een communicatiemiddel voor de kwaliteit; 

- het definieert de bouwopgave en zijn context. 

 

Het RF-PvE is een belangrijk communicatiemiddel voor de gebruikers en opdrachtgever, 

omdat hierin de vraag van de opdrachtgever op een begrijpelijke wijze voor de architect 

is verwoord. 

 

1.3 Totstandkoming RF-PvE 
 

Werkgroep RF-PvE  

Dit RF-PvE is tot stand gekomen in samenspraak met de werkgroep RF-PvE. De werk-

groep bestaat uit een vertegenwoordiging van de Wilhelminaschool en kinderopvang 

Twinkel. In de werkgroep hadden de volgende personen zitting:  

- Erik Lammers (directeur Wilhelminaschool); 

- Wilmer Wiltink (groepsleerkracht Wilhelminaschool); 

- Niels Lieftink (groepsleerkracht Wilhelminaschool); 

- Gerwin Wesselink (groepsleerkracht Wilhelminaschool); 

- Hans van Groningen (directeur Twinkel). 

 

Vanuit het toezichthoudend bestuur sloot Ruben Hartmann als toehoorder aan tijdens de 

werkgroepbijeenkomsten. 

 

Verloop proces 

Het RF-PvE is in de periode mei-oktober 2020 tot stand gekomen. In deze periode heeft 

eerst een gezamenlijke sessie met het gehele team plaatsgevonden. Vervolgens is de 

werkgroep twee keer bijeengekomen. Binnen de werkgroep is gesproken over de visie op 

onderwijs en samenwerking en de gevolgen voor ruimterelaties en -behoefte. Daarnaast 

is stilgestaan bij de sfeer en uitstraling. Vervolgens zijn een viertal andere scholen 

bezocht en hebben nog twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Het resultaat van deze input 

vindt zijn weerslag in dit document.  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de geldende kaders en uitgangspunten weergegeven. Hoofdstuk 3 

beschrijft de visie op onderwijs en kinderopvang. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 

principes en uitstraling binnen het kindcentrum. Hoofdstuk 5 beschrijft tot slot de 

ruimtelijke en functionele eisen met betrekking tot het kindcentrum.  
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2 Kaders en uitgangspunten 

2.1 Uitgangspunten aanbod en doelgroep 

De ambitie is om in het nieuwe gebouw kinderen van 0-13 jaar te huisvesten. Het 

basisaanbod bestaat uit onderwijs, kinderdagopvang (verticale groep 0-4 jaar), peuter-

opvang (peutergroep 2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (bso 4-13 jaar). Daarnaast wil 

de Wilhelminaschool haar brede maatschappelijke functie/rol behouden en ouders (en 

wijkbewoners) welkom heten in het gebouw. Het uitgangspunt is dat deze functie en 

(mogelijk toekomstige) nevenactiviteiten aangeboden worden binnen de ruimten die 

beschikbaar zijn voor de onderwijs- en opvangactiviteiten. 

 

2.2 Kind aantallen en ruimtebehoefte 
 

Onderwijs 

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op de Wilhelminaschool toegenomen. In 2010 

telde de school 200 leerlingen, in 2020 waren dit er 283; een enorme toename. Voor de 

nieuwbouw wordt na overeenstemming hierover met de gemeente Doetinchem uitgegaan 

van 300 leerlingen. De Wet op het primair onderwijs (WPO) en de gemeentelijke 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn van toepassing. Op basis van de 

berekening van de ruimtebehoefte, uitgaande van 300 leerlingen, komt dit neer op een 

ruimtebehoefte van 1.709 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) voor het onderwijs. 

 

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft een basisschool 

recht op een speelterrein bij de school. Voor het (officieel: verharde) speelterrein geldt 

een normatieve minimummaat voor het onderwijs van 3 m² per kind, tot maximaal 

600 m² per school. De Wilhelminaschool heeft gezien het geprognosticeerde leerlingen-

aantal recht op deze 600 m². Dit is exclusief ruimte voor fietsen, buitenberging, 

containers en groen. 

 

Opvang 

De Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende GGD-eisen zijn bepalend voor de 

huisvesting van de kinderopvang. Voor de binnenruimte geldt dat er minimaal 3,5 m² 

netto speelruimte per kindplaats aanwezig moet zijn. Voor de buitenruimte geldt dat dit 

minimaal 3 m2 per kindplaats dient te zijn. De ruimtebehoefte wordt bepaald op basis van 

een verticale groep kinderopvang van zestien kindplaatsen, een peuteropvanggroep van 

zestien kindplaatsen en twee buitenschoolse opvanggroepen van in totaal 44 kind-

plaatsen. 

 

2.3 Locatie 

Uit de locatiestudie is gebleken dat nieuwbouw op de huidige locatie het voorkeurs-

scenario is. Op deze locatie is conform het huidige bestemmingsplan 1.525 m² als vlak 

bebouwbaar. Dit is 30% van de totale oppervlakte van 5.083 m². Volgens het 

bestemmingsplan mag in twee lagen gebouwd worden, waarbij de maximale goothoogte 

6 meter bedraagt en de maximale bouwhoogte 10 meter is. In de regel kan ca. 60% van 

de benodigde ruimte op de begane grond gerealiseerd worden. De verkeersafwikkeling, 

het parkeren en de kiss and ride zijn belangrijke onderdelen bij het ontwerp en de 

positionering van het gebouw op het terrein. Hier wordt een separaat document voor 

aangeleverd in de ontwerpfase. 
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3 Visie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie op onderwijs en de visie op kinderopvang van de 

Wilhelminaschool en Twinkel die samen het nieuwe kindcentrum vormen. 

 

3.1 Visie op onderwijs 

Binnen de Wilhelminaschool is het van belang dat ieder individueel kind zich kan 

ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en snelheid. Talentontwikkeling, samenwerkend 

leren en groepsdoorbrekend werken zijn hierbij belangrijke kernbegrippen. Hierbij geldt 

dat binnen de onder-, midden- en bovenbouw meer samengewerkt wordt door de 

leerkrachten, er dwarsverbanden worden gelegd en wordt gekeken waar de talenten van 

kinderen én de professionals liggen (bijvoorbeeld middels de inzet van vakspecialisten).  

 

De school maakt de ontwikkeling door van aanbod-gestuurd naar meer vraaggestuurd 

werken. Hierbij wordt het leerstofjaarklassensysteem niet meer als uitgangspunt 

beschouwd en wordt meer ruimte geboden voor individuele behoeften van leerlingen. De 

basisgroep blijft als belangrijke basis behouden en biedt de kinderen de gewenste rust, 

veiligheid en structuur. 

 

Door onder andere digitalisering en personalisering van het onderwijs verandert de rol 

van de leerkracht naar een meer ondersteunende rol. De leerkracht coacht de kinderen op 

een positieve manier waarbij zoveel mogelijk naar de behoefte van het individuele kind 

met zijn of haar persoonlijke talenten gekeken wordt. De school zelf heeft steeds meer 

een faciliterende rol: er wordt gezorgd voor veiligheid en rust om kinderen de ruimte te 

geven om zich ook daadwerkelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Om de kinderen 

optimaal voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst, leert de school hen: 

- eigenaarschap; 

- zelfreflectie en zelfstuurbaarheid; 

- zelfstandigheid en samenwerken; 

- onderzoekende, ontdekkende en nieuwsgierige houding. 

 

De Wilhelminaschool is een evangelisch, christelijke school waar gewerkt en geleerd 

wordt vanuit Gods hart en liefde en waar ieder kind gezien, gekend en geliefd is. 

Ontmoeten en vieren spelen een grote rol binnen de school. Daarnaast wordt ICT steeds 

belangrijker en maken de kinderen gebruik van Chromebooks. De Wilhelminaschool wil 

een groene school zijn, waar aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en de natuur. 

 

3.2 Visie op kinderopvang 

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar – en daarmee dus een  

intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en opvang – is een duidelijk trend 

die de Wilhelminaschool onderschrijft. Momenteel werkt de Wilhelminaschool samen met 

kinderopvang Twinkel. Beide partijen willen deze samenwerking voortzetten in het nieuwe 

gebouw.  

 

‘Twinkel wil vanuit een christelijke identiteit kinderopvang aanbieden die bijdraagt aan 

een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.’ 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn           U20585  Pagina 8 van 24 

Twinkel heeft een hart voor kinderen en biedt ze een warme, gestructureerde en veilige 

omgeving. Twinkel hanteert een heldere dagstructuur waarin veel spel, genoeg rust en 

gezond eten en drinken aan bod komen. Elk kind is kostbaar en uniek en krijgt zoveel 

mogelijk de ruimte voor zijn of haar voorkeuren en talenten. Zowel binnen als buiten de 

eigen groep kunnen kinderen met elkaar optrekken; elk kind hoort erbij. Daarnaast 

stimuleert Twinkel dat kinderen respect voor elkaar hebben, elkaar helpen en leren delen 

(net als in een gezin). 
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4 Principes en uitstraling 

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten/c.q. thema’s met bijbehorende principes binnen het 

kindcentrum te onderscheiden zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de beeldverwachting in 

woorden en beelden. 

 

4.1 Principes 

Op basis van de visie op onderwijs en kinderopvang zijn verschillende principes binnen 

het nieuwe kindcentrum leidend. Deze principes komen voort uit het hoofdthema ‘de bron 

in de tuin’. 

 

De Wilhelminaschool en Twinkel vormen een groene en natuurlijke leertuin. Deze leertuin 

vormt zichzelf op een natuurlijke en organische wijze. Het is een open en transparante 

plek waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen en kunnen ontdekken. De binnen- en 

buitenruimten staan met elkaar in verbinding en vormen een natuurlijk geheel. Niet 

zozeer het gebouw zelf, maar de mensen vormen de bron/ziel van het geheel. Deze 

leertuin wordt gevoed door de bron van leven en licht, de gever van leven, zuurstof, 

water en voeding. Kortom: alles waardoor de tuin kan groeien en bloeien. Christus is onze 

bron. 

 

Ontmoeten 

Het kindcentrum is een plek waar ouders, teamleden (opvang en onderwijs), kinderen en 

de buurt elkaar ontmoeten. Elke ochtend speelt de ontmoeting tussen leerkracht en 

leerling een belangrijke rol. Alle leerlingen worden bij binnenkomst persoonlijk welkom 

geheten door de leerkracht. Door de samenwerking tussen onderwijs en opvang en het 

groepsdoorbrekend werken, ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden elkaar. Ook 

vindt het kindcentrum het van belang om een ontmoetingsplek te zijn voor ouders en 

wijkbewoners. Om al deze vormen van ontmoeting te faciliteren en stimuleren, heerst er 

een veilige, open en verwelkomende sfeer, zowel binnen als buiten het gebouw. Er is 

voldoende plek om elkaar te ontmoeten.  

 

Een verwelkomende plek om elkaar te ontmoeten. 

 

Leren 

De kinderen starten de dag met hun eigen basisgroep en leerkracht. Na binnenkomst 

gaan zij aan de slag met de basisvakken door instructie te volgen of door zelfstandig of in 

een groepje de lesstof te verwerken. Deze activiteiten kunnen kinderen zowel uitvoeren 

binnen hun eigen basisgroep, als groepsoverstijgend. Op deze wijze leren kinderen van en 

met elkaar en krijgen zij de kans om bij de verschillende vakken op een ander/meer 

passend niveau te werken. De mate waarin groepsdoorbroken gewerkt wordt, is 

afhankelijk van de bouw. In de bovenbouw zijn kinderen in staat om in grotere groepen 

groepsoverstijgend te werken. Voor de middenbouw geldt dat zij in toenemende mate 

groepsoverstijgend werken.  

 

Het beschermde en veilige gevoel van de eigen basisgroep blijft behouden, maar 

leerkrachten en leerlingen worden gestimuleerd/geprikkeld om ook buiten de basisgroep 

te werken. Dit beschermde en veilige gevoel is ook voor onderbouwleerlingen van belang 

en kan eenvoudig gecreëerd worden buiten de basisgroep door onder andere voldoende 

zicht en overzicht voor de leerkrachten te behouden. 

 

Het is mogelijk voor kinderen om een leeftijd en/of groepsdoorbroken aanbod te 

ontvangen. 
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Brede ontwikkeling 

Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen door onderwijs en opvang in 

samenhang aan te bieden. Daarnaast wordt een breed palet aan talentontwikkelings-

activiteiten binnen het kindcentrum aangeboden. In het middagprogramma van de school 

kunnen kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw elkaar in talenten vinden en 

samen diverse activiteiten ondernemen, waaronder drama, koken, techniek, technologie 

en creatieve activiteiten. Binnen dit middagprogramma wordt ook aandacht besteed aan 

samenwerken, thematisch werken en wereldoriëntatie/zaakvakken, zowel binnen de 

basisgroep als groepsoverstijgend. Na schooltijd gaan deze talentontwikkelingsactiviteiten 

door bij de bso. Twinkel biedt kinderen veel mogelijkheden om zelf activiteiten te 

ondernemen, waaronder spel, bouwen/constructie, drama, houtbewerking, creatieve 

activiteiten en koken/bakken. 

 

De traditionele schooldag wordt zowel tijdens als na schooltijd verrijkt door verschillende 

activiteiten die de talenten van kinderen aanspreken. 

 

Samenwerking 

Om een brede ontwikkeling van alle kinderen te faciliteren, werkt het kindcentrum samen 

met diverse partijen. Het principe kind-nabije zorg wordt vormgegeven door verschillende 

plekken te creëren waar kinderen individueel of in kleine groepjes worden begeleid door 

het team en externen (IB, fysio, logopedist, RT, kindercoach, dyslexie, jeugdhulp etc.). 

Het kindcentrum heeft naast haar school- en opvangfunctie ook een belangrijke functie in 

de wijk. Dit betekent dat naast kindgerelateerde zorg ook andere maatschappelijke 

partners een gedeelde plek hebben in het gebouw, zoals bijvoorbeeld de organisatie 

Buurtplein, zorg- en adviesloket Tharsei en spelotheek en bibliotheek ‘Skrebbel’. Van 

belang is dat de ruimtebehoefte vanuit het onderwijs en de opvang niet in het gedrang 

komt door het ruimtegebruik door externe/sociale partners. 

 

Zorgpartners en maatschappelijke partners worden zoveel mogelijk naar binnen gehaald. 

 

Team 

Binnen het team van het kindcentrum heerst een prettige, open en ontspannen werk-

sfeer. Het team heeft een eigen plek waar teamleden kunnen overleggen, in rust kunnen 

werken, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Verder vinden er gedurende de 

dag verschillende overleggen plaats in kleine groepen binnen het team en met ouders. 

 

Een ontspannen sfeer creëert een aangenaam werkklimaat voor het team. 

 

Thuisgevoel 

Het kindcentrum voelt voor de kinderen en het team als thuis. Bij binnenkomst ervaar je 

gelijk dit warme, gezellige en veilige gevoel door zowel de mensen als de omgeving. De 

kinderen hebben een sterke binding met hun leerkracht en eigen groep, wat dit veilige 

gevoel versterkt. 

 

Ieder kind gezien, gekend en geliefd. 
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Buiten 

Het kindcentrum maakt onderdeel uit van 

een groene, stimulerende leertuin. Deze 

leertuin is een groen schoolplein vol 

natuurlijke materialen, planten/bomen en 

zand wat een duurzaam en natuurlijk 

karakter geeft aan het hele gebied. Binnen 

en buiten loopt vloeiend in elkaar over. 

De buitenruimte wordt actief naar binnen 

gehaald en de verbinding met de buiten-

ruimte is in zoveel mogelijk binnenruimten 

te ervaren.  

 

Kinderen leren en spelen zowel binnen als buiten. Om dit te faciliteren en stimuleren zijn 

er ook in de buitenruimte verschillende plekken en voorzieningen waar kinderen kunnen 

leren in de nabijheid van hun groepsruimte of onderwijsplein. 

 

De buitenruimte en binnenruimte vormen één geheel. 

 

4.2 Beeldverwachting  

In woorden en beelden is te vangen welke sfeer en uitstraling voor het kindcentrum 

gewenst is. Het kindcentrum: 

- heeft een groene, duurzame en natuurlijke uitstraling, onder andere door planten 

en zonnepanelen, waarbij buiten actief naar binnen wordt gehaald; 

- heeft een veilige, uitnodigende en open sfeer waarin kinderen, teamleden, 

ouders en buren elkaar ontmoeten; 

- heeft een warme en liefdevolle uitstraling door natuurlijke tinten en is een 

huiselijk, opgeruimd en overzichtelijk geheel; 

- bevat natuurlijke materialen (hout) en er worden zoveel mogelijk neutrale 

kleuren toegepast; 

- laat leerlingen, ouders en leerkrachten rust, licht en transparantie ervaren, door 

veel ramen en een open karakter. Hierbij geldt dat transparantie niet enkel 

middels de toepassing van glas is te realiseren en dat het ‘aquarium’ gevoel 

voorkomen dient te worden. Transparantie middels glas is wel expliciet van 

toepassing tussen de groeps- en buitenruimten; 

- biedt flexibele geborgenheid, waarbij overzicht/zichtlijnen bij de onderbouw van 

belang zijn en in toenemende mate de middenbouw en met name de bovenbouw 

geborgenheid ervaart door hoeken en nisjes waar zelfstandig of in groepjes 

gewerkt kan worden;  

- heeft een gezellig en persoonlijk karakter, waardoor kinderen en teamleden zich 

thuis en welkom voelen; 

- krijgt kleur door de kinderen en hun werk en nodigt uit om te leren; 

- heeft een opvallend en typerend element voor de kinderen en/of door de 

kinderen gemaakt, waardoor direct de functie van het gebouw helder is; 

- oogt als eenheid (één kleurlijn en rust) waarbinnen voldoende ruimte is voor 

verscheidenheid en eigenheid van de leerkrachten en de leerlingen. 
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5 Ruimtelijke en functionele eisen 

5.1 Huisvestingsconcept 

De huisvesting moet op de juiste manier aansluiten 

bij de gewenste organisatiestructuur van het 

kindcentrum. Het toekomstige gebouw moet een 

logisch geheel vormen. Het navolgende relatieschema 

geeft een beeld van de ordeningsprincipes weer (zie 

bijlage 2 voor een grotere afbeelding). 

 

 
 

De indeling vanuit het relatieschema mag niet tot starheid leiden: het aantal kinderen is 

immers niet goed voorspelbaar. De gewenste gebouwopzet wordt gedefinieerd vanuit de 

wensen van vandaag, maar moet ook toekomstige generaties optimaal kunnen faciliteren. 

Daarnaast geldt dat het gebouw voldoende flexibiliteit dient te bieden, bij alle vier de 

bouwen, voor eventuele uitbreiding of inkrimping in de toekomst. 

 

De nieuwbouw dient de visie van het kindcentrum optimaal te ondersteunen. Vanuit de 

visie op onderwijs en opvang in hoofdstuk 3, vanuit de principes uit hoofdstuk 4 en vanuit 

het bovenstaande relatieschema komen de volgende huisvestingsprincipes naar voren die 

gelden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het relatieschema is niet op te vatten 

als een plattegrond, maar brengt de 

belangrijkste ruimten en de soorten 

relaties tussen deze ruimten (‘vlekken’) 

in beeld. De verhoudingen van de 

ruimten zijn niet representatief voor de 

in het ruimteprogramma aangegeven 

oppervlakte. 

 

1. De ontmoetingshoek is het hart van het kindcentrum. 

2. Clustering vindt plaats op basis van bouwen. 

3. De verkeersstromen en de gebouwstructuur zorgen voor een open en veilig  

gebouw. 

4. Er wordt maximaal multifunctioneel en flexibel gebruikgemaakt van elke 

vierkante meter. 

5. Voor elke basisgroep is een ruimte beschikbaar. 
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Ad 1. De ontmoetingshoek en de hoofdentree zijn het hart van het kindcentrum 

De ontmoetingshoek en de hoofdentree dienen het hart te zijn van het kindcentrum, 

omdat dit de plek is waar ouders, kinderen, teamleden (en wijkbewoners) elkaar 

ontmoeten (een bruisend en uitnodigend karakter). De ruimte kan gekoppeld worden aan 

het speellokaal, zodat een grotere ruimte gecreëerd kan worden. Het is van belang dat de 

ruimte zo gesitueerd is dat bezoekers het gebouw kunnen binnenkomen en verlaten 

zonder het onderwijsproces te verstoren. De ontmoetingshoek wordt gebruikt: 

- als plek waar je met meerdere groepen/alle kinderen bij elkaar kunt komen voor 

onder andere vieringen, open podium, toneel, poppenkast en muziek-

voorstellingen; 

- voor bijeenkomsten met ouders of andere betrokkenen; 

- als koffie- en ontmoetingsplek voor ouders (en wijkbewoners); 

- als plek voor maatschappelijke partners (onder andere bieb en loket). 

 

Ad 2. Clustering vindt plaats op basis van bouwen 

Het kindcentrum kenmerkt zich door een ordening in vier bouwen, waarbij leeftijds-

categorieën leidend zijn. Elke bouw heeft een eigen verhouding tussen de omvang van de 

groepsruimten en het onderwijsplein, passend bij de behoeften van de kinderen in de 

specifieke leeftijd.  

 

Ad 3. De verkeersstromen en de gebouwstructuur zorgen voor een open en veilig gebouw 

Alle gebruikers en bezoekers vinden eenvoudig hun weg in het kindcentrum. Het gebouw 

heeft een duidelijke structuur en routing, waardoor het gebouw zich eenvoudig leest en je 

weet waar je naartoe kan gaan. Het plan/ontwerp van de architect draagt bij aan een 

overzichtelijke opzet. Bij aankomst is helder dat de opvang, de middenbouw en de boven-

bouw elk hun eigen ingang hebben, de onderbouw en bezoekers maken gebruik van de 

hoofingang. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de buitenruimte de eerste verdieping te 

bereiken door middel van een buitentrap (dit is ook de entree voor de bovenbouw). Het 

gebouw dient goed toegankelijk te zijn voor ouders (met buggy’s en wandelwagens) en 

kinderen; ruimten dienen breed genoeg te zijn.  

 

Ad 4. Er wordt maximaal multifunctioneel en flexibel gebruikgemaakt van elke vierkante 

meter 

De ruimten in het kindcentrum worden waar mogelijk multifunctioneel ingezet. Dit 

betekent onder andere dat de bso volgtijdelijk in specifieke en van tevoren afgesproken 

ruimten van het onderwijs plaatsvindt en dat de onderwijspleinen in de middag als 

‘lab/atelier’ worden ingezet. De situering van en relaties tussen ruimten dienen deze 

multifunctionaliteit te faciliteren. Flexibiliteit in ruimten is noodzakelijk, omdat de 

toekomst onbekend is en opvang- en onderwijsconcepten voortdurend aan verandering 

onderhevig zijn. Dit betekent dat het toekomstige gebouw een flexibel gebouw moet zijn, 

waarvan de indeling op een relatief eenvoudige wijze aangepast kan worden en waarbij 

weinig tot geen verkeersruimte is. Daarnaast dient het gebouw ook flexibel te zijn in de 

zin dat het op een praktische/eenvoudige wijze uit te breiden is om te kunnen voorzien in 

toekomstige ontwikkelingen. 
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Voor de verdeling van de ruimten over twee bouwlagen worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- de onderbouw en de kinderopvang worden volledig op de begane grond 

gerealiseerd. Dit geldt ook voor de ruimten die ondersteunend zijn aan deze 

bouwen (onder andere speellokaal); 

- de bovenbouw wordt volledig gesitueerd op de verdieping; 

- de middenbouw zien we idealiter op de begane grond of op de verdieping. Indien 

dit niet mogelijk is wordt de middenbouw verdeeld over de begane grond en de 

verdieping, waarbij verbinding wel uitgangspunt is; 

- de ondersteunende ruimten worden verdeeld over beide verdiepingen.  

 

Op deze manier ontstaat op de verdieping ook ruimte om het dak functioneel in te kunnen 

zetten als buitenruimte bij de groepslokalen (zie hoofdstuk 5). De verdeling tussen de 

begane grond en verdieping is dan 65%/35%.  

 

Ad 5. Voor elke basisgroep is een ruimte beschikbaar 

Volgend uit de visie op meer onderwijs op maat middels gepersonaliseerd leren, zal 

steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt worden. Dit vraagt om groepsruimten, maar 

zeker ook om ruimten waar kinderen zelfstandig of in kleine groepen kunnen leren en 

werken. Het uitgangspunt is dat er binnen de school twaalf groepsruimten zijn van 

identieke omvang en één kleinere groepsruimte voor de instroomgroep, zodat er altijd 

een ruimte beschikbaar is voor een basisgroep. Per bouw is er sprake van een aantal 

groepsruimten en een onderwijsplein. 

 

De onderwijspleinen worden zo ingericht dat de ontwikkeling van talenten gestimuleerd 

wordt. Hierbij kan gedacht worden aan ruimte voor koken, muziek, dans, drama, 

handenarbeid, techniek, digitaal, groen en sport. Verder nodigen alle onderwijsruimten 

leerlingen en vooral leerkrachten uit om elkaar op te zoeken en samen te werken. Een 

belangrijke prikkel hiervoor wordt gegenereerd door de groepsruimten een beperkte 

omvang te geven. Op deze wijze maken leerkrachten en leerlingen sneller gebruik van 

het onderwijsplein en de buitenruimte of zoeken ze mogelijkheden om groepsruimten aan 

elkaar te verbinden. Daarnaast worden er op het plein van de midden- en van de 

bovenbouw twee talentkamers gecreëerd die flexibel in te zetten zijn. 

 

5.2 Onderwijs 

5.2.1 Onderwijsruimten 
 

Onderbouw 

De onderbouw biedt plaats aan leerlingen uit groep 1 en 2. Spelen en ontdekken staan 

centraal binnen dit domein. Dit gebeurt zowel in de groepsruimten als op het onderwijs-

plein, waar ook de opvanggroepen gebruik van maken. Op deze wijze wordt leeftijds- en 

groepsdoorbroken gewerkt. Zichtlijnen vanuit de groepsruimten naar de hoeken in het 

onderwijsplein en de buitenruimte zijn essentieel. De leerkracht heeft goed zicht op alle 

leerlingen en de leerlingen zien dat de leerkracht in nabijheid is. De onderbouw heeft een 

eigen berging en leerlingentoiletten nabij de groepsruimten. Om de geborgenheid voor de 

jongste kinderen te waarborgen, heeft dit domein ook een eigen ingang. De onderbouw 

bestaat uit de volgende ruimten: 

- drie groepsruimten; 

- één groepsruimte instroomgroep;  

- één onderwijsplein; 

- één berging. 
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Middenbouw  

De middenbouw is gericht op de groepen 3, 4 en 5. De overgang van spelen naar leren 

staat centraal binnen deze bouw en de leerkrachten en leerlingen worden geprikkeld en 

gestimuleerd om buiten hun groepsruimten (buiten en onderwijsplein) te werken. Net als 

in de onderbouw zijn zichtlijnen vanuit de groepsruimten naar het onderwijsplein en de 

buitenruimte belangrijk, maar zijn er ook hoekjes/nisjes waar leerlingen meer in 

geborgenheid kunnen werken. Op het middenbouwplein is een multifunctionele ruimte die 

ook als talentkamer of extra groepsruimte gebruikt kan worden. De middenbouw heeft 

een eigen berging en leerlingen-toiletten nabij de groepsruimten.  

 

De middenbouw bestaat uit de volgende ruimten: 

- vijf groepsruimten; 

- één flexibele talentkamer; 

- één onderwijsplein; 

- één berging. 

 

Bovenbouw  

De bovenbouw biedt plaats aan de groepen 6, 7 en 8. Binnen deze bouw staat de 

zelfstandigheid en vrijheid van de leerlingen meer centraal, waardoor zichtlijnen beperkt 

aanwezig hoeven zijn. Er zijn veel hoeken/nisjes waar leerlingen in geborgenheid kunnen 

werken en er is een ‘herriekamer’ aanwezig op het onderwijsplein. De bovenbouw heeft 

een eigen berging en leerlingentoiletten nabij de groepsruimten. De bovenbouw bestaat 

uit de volgende ruimten: 

- vier groepsruimten; 

- één flexibele talentkamer (herrriekamer); 

- één onderwijsplein; 

- één berging. 

 

Groepsruimten 

Rondom het onderwijsplein zijn de groepsruimten gesitueerd. 

Deze groepsruimten dienen als thuisbasis voor een basis-

groep en bieden een werkplek voor ca. 25 leerlingen. De 

groepsruimte bevat drie dubbele (openslaande) deuren met 

daarin glas: één naar de buitenruimte/-werkplek (ook op de 

verdieping), één naar het onderwijsplein en één naar de 

naastgelegen groepsruimte. Op deze wijze kunnen leerlingen 

gemakkelijk vanuit hun groepsruimten een werkplek kiezen 

buiten of op het onderwijsplein en kunnen twee groeps-

ruimten aan elkaar verbonden worden, zodat leerkrachten 

elkaar ook vinden. De deuren mogen de functionaliteit van 

de ruimten niet beperken als ze open staan en dienen geen belemmering te vormen voor 

de akoestiek in het gebouw. 

 

Voor de groepsruimten van de onderbouw geldt dat voldoende plek aanwezig dient te zijn 

om verhoogde speelelementen/vides te plaatsen en dat een pantry aanwezig is in de 

groepsruimte. De groepsruimte van de instroomgroep kan eenvoudig gekoppeld/ 

verbonden worden aan het onderwijsplein, zodat deze ruimte op het moment dat er geen 

instroomgroep aanwezig is, functioneel ingezet wordt als onderdeel van het onderwijsplein. 
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Onderwijspleinen 

De onderwijspleinen worden zo multifunctioneel mogelijk 

ingezet. In de ochtend spelen en leren leerlingen op de 

pleinen en worden leerlingen één op één begeleid door 

leerkrachten en onderwijsassistenten. In de middag krijgen 

de ‘talent-/labfuncties’ een plek op de onderwijspleinen. Op 

de onderwijspleinen van de midden- en bovenbouw zijn twee 

kleine pantry’s aanwezig.  

 

 
 

Onderbouw/talentlab 

Op het onderwijsplein in de onderbouw wordt gewerkt met 

een groot aantal verschillende (speel)hoeken. Op het plein 

ontmoeten de peuters en kleuters elkaar en is voldoende 

ruimte om te leren en te ontdekken. In de middag dient het 

onderbouwplein als talentlab en worden diverse activiteiten 

uitgevoerd, zoals tekenen, knutselen, etc. Het plein biedt 

voldoende opslagruimte voor materialen en benodigdheden 

voor het middagprogramma en biedt plaats aan de lockers 

voor de leerlingen uit groep 1 en 2.  

 
 

Middenbouw/talentlab 

Het onderwijsplein in de middenbouw biedt diverse 

werkplekken die aansluiten bij de leeractiviteiten van de 

leerlingen. Zo zijn er plekken waar leerlingen zelfstandig 

kunnen werken, in groepjes kunnen werken en persoonlijke 

begeleiding kunnen ontvangen. In de middag dient het 

onderwijsplein als talentlab en worden diverse activiteiten 

uitgevoerd, zoals tekenen, koken, knutselen etc. Er dienen 

technische voorzieningen op dit plein aanwezig te zijn om 

het koken met leerlingen te faciliteren. Verder zijn er op het 

plein voldoende opslagmogelijkheden om de materialen en 

benodigdheden voor het middagprogramma op te bergen. 

 

Bovenbouw/tech-/ontdeklab 

Het onderwijsplein in de bovenbouw biedt, net als het onderwijsplein 

middenbouw, diverse werkplekken die aansluiten bij de leer-

activiteiten van de leerlingen. Er zijn plekken waar leerlingen 

zelfstandig kunnen werken, in groepjes kunnen werken en 

persoonlijke begeleiding kunnen ontvangen. In de middag krijgt het 

plein de functie van tech-/ontdeklab, waarbij techniek en technologie 

opdrachten uitgevoerd worden. Het plein biedt voldoende ruimte om 

de materialen en benodigdheden voor het middagprogramma op te 

bergen. Verder zijn er mogelijkheden om het werk van leerlingen te 

exposeren richting het plein of de groepsruimten, mogelijk middels 

een display. 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn           U20585  Pagina 18 van 24 

Flexibele talentkamer 

Aan het middenbouw- en bovenbouwplein is een afsluitbare flexibele talentkamer 

gekoppeld waarin verschillende soorten activiteiten kunnen plaatsvinden. In de ochtend 

wordt deze ruimte met name door groepjes leerlingen die willen overleggen gebruikt. In 

de middag kunnen kleine groepjes leerlingen hier aan de slag met techniek (bijvoorbeeld 

houtbewerking), handenarbeid, technologie (greenscreen) en muziek (geluidsstudio). 

Deze ruimte kan eenvoudig gekoppeld/verbonden worden aan het onderwijsplein, zodat 

de ruimte functioneel ingezet kan worden als onderdeel van het plein. Indien een extra 

groepsruimte nodig blijkt, kan deze ruimte hiervoor ook worden ingezet. Op deze manier 

gaat de school zo flexibel mogelijk met haar ruimten om. 

 

5.2.2 Algemene ruimten 

De volgende algemene ruimten zijn opgenomen in het ruimteprogramma. Deze ruimten 

worden niet door één specifieke bouw gebruikt. 

- ontmoetingshoek/keuken; 

- speellokaal; 

- berging speellokaal. 

 

Ontmoetingshoek/keuken 

De ontmoetingshoek/keuken is dé plek in de school waar teamleden en ouders elkaar 

ontmoeten en koffie kunnen drinken (ouderinloop, koffieochtenden etc.). De ruimte 

bestaat uit twee gebieden: één ontmoetingshoek die naast de looplijnen van de hoofd-

entree ligt en één keuken die de verbinding vormt tussen de ontmoetingshoek en het 

speellokaal. De ontmoetingshoek oogt als een gezellige, knusse koffiecorner met een 

uitnodigend karakter en voldoende zit-, ontspan- en werkplekken, zowel binnen als buiten 

(mogelijk in de vorm van een serre). De verbinding met de buitenruimte/serre wordt ook 

gevormd door een dubbele deur vanuit de ruimte. De ontmoetingshoek kan gekoppeld 

worden aan de entree en het speellokaal, zodat een grote ruimte ontstaat waar vieringen 

met grotere groepen leerlingen gehouden kunnen worden. De woonkeuken is een centrale 

en opvallende plek die een verbindende rol heeft. De keuken wordt zowel door het team 

(onderwijs en opvang) als de ouders gebruikt. 

 

Speellokaal 

De leerlingen uit de onderbouw krijgen gymlessen in een speellokaal. Het speellokaal 

heeft een multifunctionele vloer en is flexibel inzetbaar. Het is daarom gewenst dat het 

lokaal een transparante uitstraling heeft en niet oogt als een gymzaal. In de middag 

wordt het speellokaal ingezet als muziek-, dans- en dramalab of als beweeg- en sportlab. 

Naast het speellokaal is een magazijn gesitueerd waarin benodigde gymmaterialen en 

stoelen en banken (benodigd voor grote bijeenkomsten) opgeborgen zijn. Het speellokaal 

wordt mogelijk na schooltijd ook gebruikt door de buitenschoolse opvang.  
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5.2.3 Ondersteunende ruimten 

De volgende ondersteunende ruimten zijn opgenomen in het ruimteprogramma: 

- toiletten; 

- MIVA-toilet (inclusief douche); 

- directieruimte; 

- IB-ruimte; 

- zorg-/administratieruimte; 

- spreekruimten; 

- reproruimte; 

- centraal magazijn; 

- hoofdentree; 

- nevenentree; 

- werkkast; 

- kluisjeswand/garderobe midden- en bovenbouw; 

- server/patchkast. 

   

De functie van deze faciliterende ruimten spreken over het algemeen voor zich. Wel wordt 

als expliciete opdracht aan de architect meegegeven om binnen de bruto-netto factor 

zoveel mogelijk opbergplekken te creëren (denk aan zolder, trapgat etc.). Alleen de 

spreek- en kantoorruimten en de kluisjeswand staan hieronder nader omschreven.  

 

Spreek- en kantoorruimten 

Op de school zijn diverse spreek- en kantoorruimten aanwezig, waarin teamleden werken 

of waar kindgerelateerde zorg wordt geboden. De twee spreekruimten bieden ieder plaats 

voor maximaal vier personen om te overleggen. Daarnaast zijn er drie kantoorruimten die 

flexibel worden ingezet, maar wel ‘hoofdgebruikers’ kennen. Voor de directieruimte geldt 

dat er plek is voor één werkplek en een vergadertafel die ook als extra werkplek kan 

worden ingezet. In de zorg-/administratieruimte en IB-ruimte zijn twee werk-/overleg-

plekken aanwezig.  

 

De natuurlijke en gezellige sfeer die in het hele gebouw te ervaren is, is ook duidelijk 

aanwezig in de spreek- en kantoorruimten. Ondanks dat deze ruimten functionele 

werkplekken zijn waar ongestoord gewerkt kan worden (door middel van rolgordijnen), 

hebben ze een relaxte/gezellige uitstraling door warme kleuren en veel planten, waardoor 

ouders en andere gesprekspartners zich welkom voelen. Deze ruimten zijn gepositioneerd 

nabij de ontmoetingshoek, zodat teamleden de mogelijkheid hebben om zich terug te 

trekken op een rustigere plek in de nabijheid van de ontmoetingshoek.  

 

Kluisjeswand/garderobe midden- en bovenbouw 

De lockers/kluisjeswand van de leerlingen uit de onderbouw zijn gesitueerd op het 

onderwijsplein. Voor de midden- en bovenbouw worden nabij hun ingang lockers 

gerealiseerd waar leerlingen langs lopen en hun jassen en tassen kunnen opbergen.  
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5.3 Kinderopvang 

De volgende ruimten zijn in het ruimte-

programma van Twinkel opgenomen:  

- twee stamgroepruimten; 

- één kantoor; 

- één berging kdv/psz; 

- één verschoonruimte; 

- één wasruimte; 

- twee slaapruimten; 

- één stamgroepruimte bso; 

- één berging bso. 

 

Kinder-/peuteropvang 

De kinderdag-/peuteropvang is gehuisvest in een relatief eigen ‘veilig’ gebied (onder 

andere vanwege wet- en regelgeving), maar heeft wel een duidelijke verbinding met de 

school. Binnen de vierkante meters van dit eigen gebied wordt één verticale groep van 

0 tot 4 jaar gehuisvest met zestien kindplaatsen en één peutergroep van 2 tot 4 jaar met 

zestien kindplaatsen. Voor beide groepen is een eigen groepsruimte aanwezig met een 

pantry. Aangrenzend aan de groepsruimte zijn er twee slaapkamers met in iedere 

slaapkamer vier stapelbedden. Ook is er aangrenzend een sanitair blok/verschoonruimte 

met één commode en twee toiletjes. Vanuit deze verschoonruimte is er goed zicht op beide 

groepsruimten. Naast de groepsruimte met aangrenzende faciliteiten, dient een 

kantoorruimte aanwezig te zijn met plaats voor twee werkplekken, een berging en een 

wasruimte. De opvanggroepen liggen in de nabijheid van de onderbouw en vanuit de 

groepsruimte is er een directe verbinding met het eigen buitenterrein dat ook grenst aan 

het kleuterplein. 

 

Buitenschoolse opvang 

Naast kinderopvang biedt Twinkel ook buitenschoolse opvang (bso) aan in het gebouw. 

Voor de twee bso-groepen is het van belang om een thuisbasis in het gebouw te creëren, 

waar de groep kan samenkomen om het bso-programma te starten en samen wat te eten 

en drinken. Deze thuisbasis wordt gesitueerd in een separate bso-groepsruimte en in de 

stamgroepruimte van de peuteropvang. Deze separate bso-groepsruimte is multifunctio-

neel en wordt onder schooltijd ingezet als beweeglab en fysiotherapieruimte. Vanuit deze 

thuisbasis waaieren de kinderen uit naar verschillende plekken binnen het gebouw (de 

onderwijspleinen) en naar de buitenruimte voor een brede diversiteit aan activiteiten. Op 

deze wijze worden de ruimten in de school ook na schooltijd zo multifunctioneel mogelijk 

ingezet.  

 

Voor de bso is een huiselijke sfeer gewenst, waarbij verschillende activiteiten mogelijk zijn 

(onder andere relaxen, lezen, spelletjes doen, eten en drinken, etc.). Bij het uitvoeren van 

activiteiten zijn zoveel mogelijk kasten die open kunnen blijven staan gewenst, zodat 

kinderen zelf kunnen kiezen en er zelf bij kunnen. Tot slot heeft de bso een eigen berging 

voor de opslag van materialen. 
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5.4 Buitenruimte  

De buitenruimte is een natuurlijke speel- en leertuin waarin kinderen elkaar ontmoeten en 

het ontdekkend leren gestimuleerd wordt. De kinderopvanggroepen hebben een eigen 

(afgesloten) plein conform wetgeving, dat grenst aan het speelplein van de kleuters.  

 

Het schoolplein is een groene plek met weinig 

bestrating en veel natuurlijke materialen zoals 

gras, zand en boomsnippers. Het biedt plek om 

overdekt te kunnen spelen en leren, zodat ook bij 

slecht weer de buitenruimte benut kan worden. 

Wat opvalt op het groene plein zijn de 

picknickbanken/buitenwerkplekken waar 

leerlingen gebruik van maken. Vanuit elke 

groepsruimte is direct toegang tot de 

buitenruimte. Voor de groepen op de begane 

grond is dit het plein. Voor de groepen op de bovenverdieping wordt hier een alternatief 

voor gezocht. Mogelijk biedt functionele inzet van het dakoppervlakte een oplossing of 

kunnen de zogenoemde overstekken die gewenst zijn op de begane grond worden ingezet 

als balkons. 

 

Verder is er veel ruimte om te sporten en te 

ontdekken, waaronder een trapveldje/pannaveld en 

een schooltuin. Bij zowel het speelterrein van de 

midden- en bovenbouw als het speelterrein van de 

onderbouw is een buitentoilet aanwezig met een 

drinkwatermogelijkheid.  

 

Naast ruimte voor het buitenspelen en – leren biedt 

de buitenruimte ook plek voor buitenbergingen 

(onderwijs en opvang) en fietsenstallingen. Er is er 

behoefte aan een fietsenstalling voor het personeel 

die wordt gecombineerd met de opbergplaats voor 

containers. De leerlingen parkeren hun fietsen in een 

onoverdekte natuurlijke fietsenstalling die plaats 

biedt voor 100 fietsen. Verder is een prefab 

bergruimte/kelder voor diverse materialen gewenst 

om extra opslagruimte te creëren en is er een 

klusschuur voor de conciërge. Mogelijk kan de huidige 

buitenberging die ingezet wordt voor de onderbouw 

behouden blijven, indien dit geen beperkende gevolgen 

heeft voor het ontwerp.  
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Bijlage 1 - ruimteprogramma’s 

Het kader voor de te realiseren ruimtebehoefte wordt bepaald door de normatief berekende 

ruimtebehoefte. De ruimteprogramma’s geven het aantal en de grootte van de ruimten weer in 

tabelvorm. In de ruimteprogramma’s wordt onderscheid gemaakt tussen functioneel netto 

vloeroppervlakte (m2 nvo) en bruto vloeroppervlakte (m2 bvo). Het functioneel netto vloer-

oppervlakte zijn de bruikbare vierkante meters. Het bruto vloeroppervlakte is de ruimte die 

nodig is om het gebouw in zijn geheel te laten functioneren en omvat onder andere vierkante 

meters voor technische ruimten, verkeersruimten, constructies, gevels, installaties, technische 

ruimten, circulatieruimten en indelingsverliezen. De bruto-netto verhouding die gehanteerd is in 

de berekening van de ruimtebehoefte is 1,35 (de bruto vloeroppervlakte = 35% bovenop de 

netto vloeroppervlakte). De opgave is om de bruto-netto-factor zo laag mogelijk te laten zijn. 

 

 

De architect krijgt de taakstelling mee om de vierkante meters die boven de norm zijn 

opgenomen in het ruimteprogramma, binnen budget te realiseren.  

Ruimtestaat Wilhelminaschool
Aantal leerlingen 300

Ruimtelijk kader in m² bvo 1.709

Omschrijving M² nvo Aantal M² nvo M² bvo Opmerkingen

Onderbouw Uitgangspunt 4 kleutergroepen

groepsruimte 50 3 150 203 grenzend aan onderwijsplein

groepsruimte instroomgroep 40 1 40 54 te koppelen aan onderwijsplein

onderwijsplein 80 1 80 108 grenzend aan speellokaal

berging/magazijn 6 1 6 8

Middenbouw Uitgangspunt 5 middenbouwgroepen

groepsruimte 50 5 250 338 grenzend aan onderwijsplein

talentkamer 40 1 40 54 te koppelen aan onderwijsplein

onderwijsplein 80 1 80 108

berging/magazijn 6 1 6 8

Bovenbouw Uitgangspunt 4 bovenbouwgroepen

groespruimte 50 4 200 270 grenzend aan onderwijsplein

talentkamer 40 1 40 54 te koppelen aan onderwijsplein

onderwijsplein 80 1 80 108

berging/magazijn 6 1 6 8

Algemene ruimten

ontmoetingshoek/woonkeuken 50 1 50 68 gekoppeld speellokaal en personeelsruimte

speellokaal 84 1 84 113 gekoppeld aan ontmoetingshoek

berging speellokaal 11 1 11 15

Ondersteunende ruimten

toiletten groep 1/2 2 6 12 16 op basis van 4 groepen, 1,5 toilet per groep

toiletten groep 3-5 2 8 16 22 op basis van 5 groepen (even aantal)

toiletten groep 6-8 2 6 12 16 op basis van 4 groepen

buitentoilet 2 2 4 5 onderbouw en middenbouw/bovenbouw

MIVA-/personeelstoilet 5 1 5 7 incl. douche

personeelstoilet 2 2 4 5

directieruimte 12 1 12 16 1 werkplek en overlegtafel

admin/zorg ruimte 12 1 12 16 2 werkplekken

IB-ruimte 15 1 15 20 2 werkplekken

spreekruimten 10 2 20 27

repro 4 1 4 5

centraal magazijn 20 1 20 27

hoofdentree 10 1 10 14 t.b.v. onderbouw 

nevenentree 4 2 8 11 t.b.v. middenbouw en bovenbouw

kluisjeswand midden-bovenbouw 12 2 24 32 nabij ingang via buitentrap

werkkast 2 1 2 3

lift 2 1 2 3

server/patchkast 4 1 4 5

Totaal m² nvo 1.309

Bruto-netto factor 1,35

Totaal m² bvo 1.767

Kader 1.709

Verschil -58



      

 

 

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn           U20585  Pagina 23 van 24 

  

Ruimteprogramma Twinkel
Kdv/psz

Ruimte Aantal M² nvo Totaal Opmerkingen

Stamgroepruimte 2 56 112 3,5 m² per kindplaats

Kantoor 1 12 12

Verschoonruimte 1 12 12

Berging 1 6 6

Wasmachine/droger 1 4 4

Entree 1 5 5

Slaapruimte 2 8 16 voor 12 kinderen

Totaal m² nvo 167

Bruto-netto factor 1,35

Subtotaal m² bvo 225

Bso

Ruimte Aantal M² nvo Totaal Opmerkingen

Monofunctionele stamgroepruimte 1 77 77 3,5 m² per kindplaats

Stamgroepruimte (speellokaal) 1 0 0 in ruimten van de school

Berging 1 6 6

Keuken 1 0 0 in ruimten van de school

Toiletten 4 0 0 in ruimten van de school

Overig 1 0 0 in ruimten van de school

Totaal m² nvo 83

Bruto-netto factor 1,35

Subtotaal m² bvo 112,05

Totaal m² nvo 250

Totaal m² bvo 338
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Bijlage 2 - relatieschema 

  

 

 



Postbus 2145 | 7302 EM Apeldoorn | T (055) 538 66 90 | info@pentarho.nl | www.pentarho.nl | KvK-nr. 

08169718 | Btw-nr. NL8189.60.115.B01 

      

 

 

 

 

 

Technisch Programma van Eisen 
Wilhelminaschool en KDO Twinkel in Doetinchem 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opdrachtgever Vereniging voor P.C.O. aan de Wilhelminascholen te Doetinchem 

Opgesteld door T. Schippers  

Kenmerk U20519 

Datum 6 november 2020 



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn                       U20519  Pagina 2 van 44 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 4 
1.1 Achtergrond 4 
1.2 Doelstelling 5 
1.3 Algemene ontwerpuitgangspunten 5 
1.4 Randvoorwaarden 5 
1.5 Duurzaam Bouwen 6 
1.6 Veiligheid 7 
1.7 Exploitatie 8 
1.8 Energie 11 
1.9 Binnenluchtkwaliteit 12 
1.10 Thermisch comfort 14 
1.11 Visueel comfort 16 
1.12 Akoestisch comfort 17 
1.13 Flexibiliteit en uitbreidbaarheid 18 
1.14 Toegankelijkheid 19 
1.15 Samenvatting Programma van Eisen  19 

2 Omschrijving bouwkundige voorzieningen 20 
2.1 Fundering 20 
2.2 Daken en dakafwerkingen 20 
2.3 Buitenwanden en buitenwandafwerkingen 20 
2.4 Binnenwanden en binnenwandafwerkingen 21 
2.5 Vloeren en vloerafwerkingen 21 
2.6 Trappen, hellingbanen en afwerkingen 22 
2.7 Plafonds en plafondafwerkingen 23 
2.8 Kozijnen, ramen en deuren 23 
2.9 Hang- en sluitwerk, sleutelsysteem 25 
2.10 Zonweringsysteem 26 
2.11 Vaste gebouwinrichting 26 
2.12 Beproevingsrapporten 26 

3 Omschrijving werktuigbouwkundige installaties 27 
3.1 Algemene uitgangspunten voor het ontwerp 27 
3.2 Waterafvoerinstallaties (riolering) 27 
3.3 Wateraanvoerinstallaties 28 
3.4 Sanitaire toestellen 29 
3.5 Verwarming 30 

3.5.1 Warmteopwekking 30 

3.5.2 Ruimtetemperaturen 30 

3.5.3 Verticale temperatuurgradiënt 30 

3.5.4 Behaaglijkheid 30 

3.5.5 Warmtedistributie/-verdeling 31 
3.6 Luchtbehandelingsinstallaties 31 
3.7 Koeling 32 
3.8 Brandblusvoorzieningen 32 
3.9 Meet- en regelinstallaties 32 
3.10 Beproevingsrapporten 33 



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn                       U20519  Pagina 3 van 44 

4 Omschrijving elektrotechnische installaties 34 
4.1 Stroomvoorziening 34 
4.2 Verlichtingsinstallatie 35 
4.3 Communicatie installaties 36 
4.4 Overspanningsinstallatie 37 
4.5 Transportinstallaties 37 
4.6 Monitor gebouwprestaties 38 
4.7 Onderhoudstermijn 38 
4.8 Beproevingsrapporten 38 

5 Terrein 39 
5.1 Algemeen 39 
5.2 Groenvoorziening 39 
5.3 Vaste terreininrichting 40 
5.4 Omheiningen 40 
5.5 Terreinverlichting 40 
5.6 Buitenbergingen 40 

Bijlage 1: Checklist gebouwvoorzieningen 41 

Bijlage 2: Aanvullende eisen cluster dagopvang en bso 43 

 

 



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn                       U20519  Pagina 4 van 44 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond  

 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs aan de Wilhelminascholen te Doetinchem 

(hierna te noemen: Wilhelminaschool) en gemeente Doetinchem hebben besloten om een 

nieuwe school te bouwen in Doetinchem. Het schoolbestuur biedt basisonderwijs aan op 

evangelisch-christelijke grondslag. Het schoolbestuur is een zogenaamde eenpitter en heeft 

alleen de Doetinchemse school onder haar hoede. Het huidige pand ‘Wilhelminaschool’ aan de 

Verdilaan 14a in Doetinchem wordt gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. 

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het perceel waar de huidige school thans is gevestigd. Het 

perceel heeft een totale oppervlakte van circa 5.083 m2. Het bestemmingsplan geeft aan dat er 

maximaal 30% van het perceel mag worden bebouwd. Dit is 30% van de 5.083 m² en komt 

overeen met het bouwvlak van ca. 1.525 m². De maximale bouwhoogte is tien meter. In de 

regel kan circa 60% van de benodigde ruimte op de begane grond gerealiseerd worden, dat 

maakt een footprint van ca. 1.085 m². 

 
Figuur 1: het huidige schoolgebouw gezien vanaf de voorzijde.    

 
 

Figuur 2: op deze situatiekaart is het perceel aangegeven middels de gele markering. 



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn                       U20519  Pagina 5 van 44 

1.2 Doelstelling 

 

In dit Technisch Programma van Eisen (hierna: TPvE) wordt een definitie gegeven van de 

technische prestaties die de opdrachtgever verwacht van de nieuwe basisschool 

‘Wilhelminaschool’ in Doetinchem. Het totaal vormt voor de uitwerking door het ontwerpteam 

het technisch kader van de nieuwbouw. Dit TPvE is het toetsingskader voor de opdrachtgever.  

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op dit TPvE: 

- het is onderdeel van het totale Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (RF-PvE). 

Indien er tegenstrijdigheden in technische uitgangspunten worden genoemd, is het TPvE 

leidend. 

- indien op een onderdeel meerdere eisen van toepassing zijn, is de zwaarste eis leidend. 

- het is onderdeel van het contract met de aanbieder, waaronder: architect, constructeur, 

bouwfysisch adviseur en installatieadviseur. 

- Wilhelminaschool en gemeente Doetinchem streven een zo hoog mogelijk prestatieniveau 

na. Daar waar het prestatieniveau strijdig is met het beschikbaar gestelde taakstellende 

budget, dient alles in het werk te worden gesteld om het prestatieniveau te realiseren, 

bijvoorbeeld middels duurzaamheidsfondsen of duurzaamheidssubsidies. 

- specifieke eisen die samenhangen met de inrichting van ruimten en specifiek gebruik, 

worden niet in dit TPvE beschreven.  

- het dient als aanvulling op de wettelijke eisen en richtlijnen. 

- onder kantoorruimten worden de ruimten voor directie, spreekkamers, personeel, 

schoolarts etc. verstaan, tenzij anders omschreven. 

- alle ruimten in het gehele gebouw dienen te voldoen aan het Programma van Eisen Frisse 

Scholen september 2015. Dit gaat dus verder dan alleen onderwijsruimten. 

 

1.3 Algemene ontwerpuitgangspunten 

De in dit hoofdstuk genoemde eisen zijn van toepassing op alle bouwkundige- en 

installatietechnische voorzieningen die hierna omschreven zijn. Eventuele eisen die 

aanvullend op dit hoofdstuk - specifiek voor de genoemde gebouwonderdelen - gelden, 

worden in de betreffende hoofdstukken vermeld. 

 

1.4 Randvoorwaarden 

Bij te maken keuzes tussen verschillende technische oplossingen, gelden de volgende 

eisen als randvoorwaarden. 

 

Wettelijke eisen 

De gebouwen dienen zodanig te worden ontworpen, dat van de gemeente en andere 

bevoegde instanties de benodigde vergunningen verkregen worden om op de betreffende 

locatie te bouwen. Tevens zal er geen wettelijke belemmering mogen bestaan om de  

gebouwen in gebruik te nemen of te houden voor de beoogde functies.  

 

Voor alle wettelijke eisen geldt dat de laatste uitgave gehanteerd dient te worden. 

 

Van toepassing zijnde richtlijnen 

De gebouwen dienen in aanvulling op de wettelijke eisen ook te voldoen aan de volgende 

richtlijnen en/of eisen: 

- Handboek Toegankelijkheid Gebouwen; 

- Handleiding SEV (Handleiding Duurzame Woningbouw); 

- Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw; 

- Nationaal Milieubeleidsplan (NMP en NMP-Plus); 

- Handboek Risicoklasse-indeling Verzekeraars Instituut voor Preventie; 

- Politiekeurmerk Hang- en sluitwerk; 
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- De van toepassing zijnde ISSO-publicaties; 

- De geldende normbladen (NEN-normen) volgens de meest recente deelcatalogus; 

- Overzicht van normen voor de Bouwwereld (uitgave SBR) met bijbehorende NPR’s; 

- Eisen en richtlijnen Nationaal Centrum voor Preventie (NCP); 

- Richtlijn Brandveilig gebouw bouwen; 

- Richtlijn Brandveilig gebouw installeren; 

- Regelgeving ten aanzien van HACCP; 

- Gemeentelijke bouwverordening en bestemmingsplan; 

- Bepalingen en voorschriften van de provinciale overheid; 

- Bepalingen en voorschriften van de gemeentelijke overheid; 

- Bepalingen en voorschriften van de plaatselijke brandweer; 

- Bepalingen en voorschriften van het waterschap; 

- VEWIN werkbladen; 

- Richtlijnen duurzaam inkopen; 

- Wet Kinderopvang; 

- Inspectie kinderopvang; 

- GGD-eisen.  

 

Voor alle richtlijnen geldt dat de laatste uitgave gehanteerd dient te worden. 

 

In geval dat het TPvE strijdig is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 

prevaleren laatstgenoemden. Hiervan dient te allen tijde melding van te worden gemaakt 

bij de auteur(s) van dit TPvE. 

 
Bijlagen 

Het volgende document maakt onderdeel uit van dit TPvE, als was het letterlijk hierin 

opgenomen: 

- checklist gebouwvoorzieningen (bijlage 1); 

- aanvullende eisen cluster dagopvang en buitenschoolse opvang (bijlage 2). 

 

Kinderopvang 

Voor het hoofdcompartiment ‘kinderopvang, peuteropvang en bso’ zijn aanvullende eisen 

opgenomen. Deze zijn als bijlage 2 bij dit Programma van Eisen gevoegd. Deze maken 

onderdeel uit van dit Programma van Eisen als waren zij letterlijk hierin opgenomen 

 
Garanties 

Voor de garanties wordt verwezen naar de overeenkomst tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever in deze. Daarnaast dient voldaan te worden aan de wettelijk vastgestelde 

garantietermijnen. 

 

1.5 Duurzaam Bouwen 

De opdrachtgever ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om er zorg voor 

te dragen dat de door de gebouwen veroorzaakte belasting van het milieu beperkt wordt, 

tot door de samenleving algemeen geaccepteerde waarden. Uitgangspunt in deze is een 

gemiddelde GPR-score van 8,25.  

 
Energieverbruik in gebruikssituatie 

Ter beperking van de energielast worden onder meer de volgende eisen gesteld: 

- pas een compartimentering van de verwarming, verlichting en ventilatie toe die 

gerelateerd is aan het gebruik van de ruimten. 
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- pas aanwezigheidsmelders en ledverlichting toe. Groepsruimten dienen tevens te 

worden voorzien van een overbruggingsschakelaar, aangesloten op een centraal 

bussysteem.  

- voor de nieuwbouw wordt als eis gesteld: bijna-energieneutraal gebouw. Het 

ambitieniveau ligt echter hoger, namelijk een energieneutraal gebouw. Voor het 

bepalen van de energieprestatie van het gebouw dient uit te worden gegaan van de 

op dat moment wettelijk geldende bepalingsmethode. Vooralsnog dient te worden 

uitgegaan van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8800, bepalingsmethode 

energieprestatie van gebouwen.  

- in dit TPvE worden geen oplossingen aangedragen voor het realiseren van een 

bijna-energieneutraal gebouw. Het gebruik van aardwarmte en zonne-energie is – 

indien financieel haalbaar – een pré. Tevens dient het energieconcept ‘sound 

energy’ nader te worden onderzocht. Een aansluiting op een warmtenet behoort 

niet tot de mogelijkheden.  

- de volledige engineering ligt bij de ontwerpende partijen. Van het ontwerpteam 

wordt hierin een scenario-onderzoek verlangd, dat zal worden voorgelegd aan de 

opdrachtgever. In dit onderzoek dienen meerdere scenario’s voor het realiseren van 

een bijna-energieneutraal gebouw te worden onderzocht, waarin in elk geval 

investeringskosten, exploitatiekosten en terugverdientijd worden meegenomen.  

 

Circulair bouwen 

Door gemeente Doetinchem zijn uitgangspunten gedefinieerd ten aanzien van circulair 

bouwen. De gemeente stelt als ambitie dat er zowel sprake moet zijn van een circulair 

ontwerp als van circulaire materiaalkeuze. Een circulair ontwerp richt zich op de pijlers 

losmaakbaarheid en multifunctionaliteit / flexibiliteit. De pijler circulaire materiaalkeuze 

heeft enerzijds betrekking op het inzetten van het te slopen gebouw als ‘donor’ voor de 

nieuwbouw en anderzijds met het uitvoeren van een materiaalinventarisatie en het 

vastleggen hiervan in een gebouwpaspoort. Ontwerp oplossingen waarin circulair bouwen 

is meegenomen verdienen de voorkeur en vormen een pré, maar mogen niet ten koste 

gaan van het ontwerp zelf.  

 

Waterverbruik in gebruikssituatie 

Waar dit door ontwerpkeuzes te beïnvloeden is, dient het verbruik van drinkwater zoveel 

mogelijk beperkt te worden. In ieder geval moet worden gedacht aan: 

- zelfsluitende kranen op de wastafels bij de toiletten; 

- spoelinrichtingen met spoelstop.  

 
Voor de zelfsluitende kranen geldt de eis dat deze dienen te worden uitgevoerd met 
sensor en niet met drukknop. De ontwerpende partij dient de dimensionering en het 
verloop van de riolering af te stemmen op energiebesparend waterverbruik.  
 
Kleurgebruik 

Kleurgebruik dient in overleg met de gebruikers en opdrachtgevers vastgesteld te 

worden. Voor onderdelen met een lange afschrijvingsduur, neutrale kleuren kiezen. Voor 

onderdelen die snel kunnen vervuilen (vloeren), gemêleerde kleuren toepassen. 

 
1.6 Veiligheid 

Vanuit het streven een gebouw tot stand te brengen dat op een veilige wijze kan 

functioneren, stelt de opdrachtgever de volgende eisen: 

- het gebouw dient zodanig te worden ontworpen dat de kansen op het ontstaan van 

onveilige situaties tot een minimum worden beperkt.  
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- pas een zodanige positionering en detaillering van inrichtingselementen en 

installaties toe, dat deze geen verwondingen kunnen veroorzaken. Met name 

kapstokhaken en vensterbanken zijn hierbij van belang. 

- besteed aan het exterieur op de begane grond extra aandacht aan 

vandalismebestendigheid (bijvoorbeeld: vermijd nissen en overkappingen, 

detailleren van een “vlakke” gevel, dat wil zeggen zonder opklimmogelijkheden, 

vermijd buitenverlichting waar men ‘makkelijk bij kan’ en letselgevaar.). 

- bijzondere aandacht verdient de sociale veiligheid. Ontwerp zodanig dat vanuit 

zoveel mogelijk kanten zicht vanaf de openbare ruimte op het gebouw is. Vermijd 

nissen en overkappingen waar men zich onopgemerkt kan ophouden. 

- de entreedeuren van het pand dienen te worden voorzien van een tochtsluis. 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de doorstroomcapaciteit en het te 

verwachten gebruik. 

- ontwerp toegangsdeuren naar groepsruimten, directieruimten en spreekruimten 

met functionele transparantie, waarbij het creëren van zichtlijnen als voorwaarde 

geldt. Voorzie de deuren van voorruimten van toiletten van een glasstrook of 

voorzie de deuren van een zijlicht (min. 1 m2). 

 

1.7 Exploitatie 

De opdrachtgever wenst een gebouw te realiseren dat optimaal exploitabel is. In deze 

paragraaf worden eisen gesteld om de exploitatiekosten te beperken. 

 
Compartimentering 

Met het oog op de mogelijkheid tot gevarieerde gebruikstijden van verschillende 

gebouwdelen, dient het totale gebouw zodanig te worden ontworpen dat delen van het 

gebouw zelfstandig kunnen functioneren. Met zelfstandig functioneren wordt bedoeld dat 

het betreffende gebouwdeel in gebruik kan zijn, zonder dat dit invloed heeft op de overige 

delen. Hiertoe dient het gebouw opgedeeld te worden in de onderstaande 

hoofdcompartimenten te weten: 

1. het onderwijsgedeelte; 

2. de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

 

De exacte compartimentering van gebouwdelen is op dit moment nog niet geheel 

duidelijk en dient in de ontwerpfase met de gebruikers te worden afgestemd.  

 

Voor een goede functionele compartimentering, is het noodzakelijk dat de afzonderlijke 

compartimenten over zelfstandig te gebruiken en te regelen installaties - ten behoeve van 

beveiliging, verwarming, stroomvoorziening en verlichting van het gebouw - beschikken. 

De compartimentering ten behoeve van brandveiligheid dient zoveel mogelijk samen te 

vallen met de gebruikscompartimentering. 

 

Let bij compartimentering op de plaats van centrale voorzieningen zoals de liftinstallaties 

en het (mindervalide)toilet, zodat deze vanuit alle compartimenten te gebruiken zijn. 

 

Bijzondere aandacht verdient de compartimentering en inregeling van de alarminstallatie. 

Voorkomen moet worden dat gebruikers onbedoeld het alarm van een naastgelegen 

compartiment af laten gaan, door onafgesloten deuren toe te passen als scheiding van 

compartimenten.  

 

Deuren die compartimenten overschrijden dienen automatisch elektronisch vergrendeld te 

worden, indien een aangrenzend alarmcompartiment is of wordt ingeschakeld. Deze 
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deuren mogen pas worden vrijgegeven indien beide aangrenzende compartimenten zijn 

uitgeschakeld. 

 

Alle brandscheidende deuren dienen te worden voorzien van kleefmagneten of 

vergelijkbaar. Geaccepteerd zijn deurdrangers met brandcontactmagneten. De deuren 

dienen in de open stand vergrendeld te kunnen worden en dicht te vallen in geval van 

alarm. 

 

Alle water- en elektrameters dienen te zijn voorzien van een koppeling naar het 

gebouwbeheerssysteem.  

 

Schoonmaakkosten - exterieur 

Materiaalgebruik en detaillering dienen zodanig te worden gekozen dat stof en hinderlijke 

vervuiling, waaronder ook graffiti, zoveel mogelijk worden vermeden. Speciale aandacht 

behoeft de wijze waarop de gevels en ramen gereinigd kunnen worden. Bij de 

materialenkeuze voor binnenwanden gaat de voorkeur uit naar krasvaste wanden.  

 

Voorzie alle buitendeuren van een borstelmat (geen metalen inlooproosters). De 

borstelmat dient voor de volledige breedte van de deuren gelegd te worden. Pas de 

borstelmat verdiept toe, zodat men er niet over kan struikelen.  

 

Schoonmaakkosten - interieur 

Reserveer bij alle entrees een inloopzone van minimaal 5 - 7m1 bestaande uit een 

droogloopmat (bijvoorbeeld Forbo Coral Duo of gelijkwaardig), welke gangbreed gelegd 

wordt.  

 

Pas materialen toe welke eenvoudig zijn schoon te maken. Voorkom richels, randen en 

‘dode hoeken’ in verband met stofophoping. Voorkom hoge hanglampen, richels en 

randen in het bijzonder. Voorkom zoveel mogelijk zichtbaar leidingwerk.  

 
Onderhoudskosten 

De keuze voor de te gebruiken materialen en installaties dient mede bepaald te worden 

door de kosten die met het onderhoud gemoeid zijn. Detaillering en positionering van de 

gebouwonderdelen dienen zodanig te zijn dat onderhoud tegen zo weinig mogelijk kosten 

is uit te voeren. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de 

gebruiksvriendelijkheid voor onderhoud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan makkelijk te 

openen en goed bereikbare onderdelen om de vervangtijd te verkorten. 

 

Plaats installatiecomponenten bij voorkeur binnen en zorg ervoor dat deze goed 

bereikbaar zijn voor service en onderhoud. Installatieonderdelen op het dak dienen tot 

een minimum te worden beperkt in verband met vandalismegevoeligheid.  

 

Het grootste deel van de onderhoudskosten wordt veroorzaakt door een beperkt aantal 

activiteiten, waaronder het vervangen en repareren van platte daken, schilderwerken,  

bestraten en herbestrating van terreinen en het vervangen van vloerbedekkingen. 

Minimaliseer deze activiteiten en zorg - indien onvermijdbaar - dat de activiteiten 

eenvoudig uit te voeren zijn. Hierbij valt te denken aan voorzieningen t.b.v. veilige 

daktoetreding e.d. Ten behoeve van onderhoud (en schoonmaak) aan ramen, dient op 

moeilijk bereikbare plaatsen een adequate voorziening te worden getroffen. Daarvoor 

dient minimaal een dakrandvoorziening en valbeveiliging ten behoeve van 

dakwerkzaamheden en glasbewassing aangebracht te worden. Hieronder vallen ook 

werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen of in stand houden van PV-panelen.  
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Herstelkosten door vandalisme 

Het gebouw dient een zodanige vorm te hebben en het materiaalgebruik dient zodanig te 

worden gekozen, dat de kans op te maken kosten voor herstel van schade door 

vandalisme zoveel mogelijk beperkt wordt.  
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1.8 Energie 

Ten aanzien het energieverbruik dient voor verblijfsruimten aan de eisen te worden 

voldaan, die gesteld worden door het document ‘Programma van Eisen Frisse Scholen 

2015 – versie september 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 

classificatie A: uitmuntend, conform de volgende tabel. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Energiekosten nieuwbouw 

Om tijdens het gebruik van het gebouw de milieubelasting te beperken, worden eisen 

gesteld aan het primair energieverbruik van de nieuwbouw. Uitgangspunt: beperk de 

energiekosten.  

 

Het doel is te komen tot zelfvoorziening in energie. Het dakoppervlak van het gebouw 

dient daarvoor te worden ingezet.  

 

Het gebouw betreft een bijna-energieneutraal gebouw, bepaald volgens NTA 8800. Het 

ambitieniveau ligt echter hoger, namelijk een energieneutraal gebouw. De aannemer 

wordt verplicht gesteld tot het afgeven van een kwaliteitsborging met een 

prestatieverplichting van ten minste vijf jaar, ingaand vanaf de dag van oplevering. 

 

Infiltratie nieuwbouw 

Om warmteverliezen door infiltratie te beperken, worden tevens eisen gesteld aan de 

luchtdichtheid van de gebouwschil van de nieuwbouw (conform passiefhuis concept). 

 

Infiltratievoud bij een drukverschil van 50 Pa 

Conform passiefhuis concept  ≤ 0,15 dm³/s.m² 

Meting conform NEN-EN 
13829:2000 
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Bovenstaande classificatie betekent dat extra aandacht is benodigd voor detaillering, 

hang- en sluitwerk, keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. De uitvoerende 

partij is verplicht om voor oplevering een blowerdoortest op te leveren, waarin wordt 

aangetoond dat wordt voldaan aan de in bovenstaande tabel genoemde luchtdichtheids-

eis. Zowel de type B als type A luchtdichtheidstest is vereist. Tevens is de aannemer 

verplicht om voor oplevering een uitgebreide warmtebeeld-rapportage aan te leveren, dat 

een gedetailleerd beeld geeft van de isolatiekwaliteit van het gehele gebouw. Verder dient 

het gebouw vrij te zijn van koudebruggen.  

 

1.9 Binnenluchtkwaliteit 
 

Binnenluchtkwaliteit 

In het gebouw dient een goede luchtkwaliteit te worden bereikt, waarbij de binnenlucht 

geen verontreinigingen bevat in een concentratie waarvan bekend is dat deze de 

gezondheid aantast of hinder veroorzaakt. De kwaliteit van de binnenlucht in een ruimte 

wordt bepaald door de in de ruimte vrijkomende verontreinigingen, het 

toevoerluchtdebiet van de buitenlucht en de kwaliteit hiervan. 

 

Uitdrukkelijk wordt genoemd dat de installatieadviseur tijdens het ontwerpen van het 

installatiesysteem met een voorstel komt om verspreiding van virussen via het 

ventilatiesysteem tegen te gaan. Hierbij wordt gerefereerd aan de recente publicaties 

rondom verspreiding van het coronavirus via ventilatiesystemen.   

 

Ten aanzien van de luchtkwaliteit in relatie tot de maximale hoeveelheid verontreiniging 

(concentraties van aanwezige stoffen), dient voor verblijfsruimten aan de eisen te worden 

voldaan die gesteld worden door het document ‘Programma van Eisen Frisse Scholen 

2015 – versie september 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 

classificatie A: uitmuntend, conform de onderstaande tabel. 

 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat alle binnenmilieu-eisen uit het PvE Frisse Scholen 

(dus niet alleen het onderdeel binnenluchtkwaliteit) minimaal 95% van de gebruikstijd 

dienen te voldoen. 

 

Kwaliteit toevoerlucht 

De in de verblijfsruimten ingebrachte ventilatielucht heeft minimaal dezelfde kwaliteit als 

de buitenlucht ter plaatse. 

 
Toevoerluchtdebiet 

Voor verblijfsruimten wordt het toevoerluchtdebiet bepaald door de maximale CO2-

concentratie als aangegeven in onderstaande tabel. Voor de overige ruimten wordt 

uitgegaan van de wettelijke vereisten. 

 
Spuiventilatie 

Het dient mogelijk te zijn om verblijfsruimten in korte tijd met een grote hoeveelheid 

buitenlucht te spuien. Hiertoe dient het ventilatiedebiet van het gebouw aan de volgende 

waarden te voldoen: 

 

Gebruiksfunctie Ventilatiedebiet per m² verblijfsruimte 
(l/s/m²) 

Onderwijsruimten 9 

Overige ruimten 4,5 
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1.10 Thermisch comfort 

De mate waarin mensen zich behaaglijk voelen in een gebouw wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door het aspect thermische behaaglijkheid. Naast de algemene technische 

behaaglijkheid (te warm of te koud), wordt ook de lokale thermische behaaglijkheid 

beschouwd als tocht, verticale temperatuurgradiënt (hinderlijk groot verschil tussen 

temperatuur op hoofdhoogte en enkelhoogte), stralingsasymmetrie (hinderlijke eenzijdige 

warmte-/koudestraling) en warme/koude vloeren. 

 

Aan de in de volgende paragrafen gestelde eisen voor thermisch comfort dient minimaal 

95% van de gebruikstijd voldaan te worden. Dit dient voor uitvoering middels een 

temperatuuroverschrijdingsberekening (TO-berekening) te worden aangetoond. 

 

Daar waar wordt verwezen naar een verblijfszone, wordt verstaan de ruimte van 0,1 m 

tot 1,5 m boven het vloeroppervlak, 0,3 m vanaf de binnenwanden en 0,5 m vanaf de 

binnenzijde van de gevel. In het geval Individuele Beïnvloeding (IB) in de tabel is 

aangegeven, wordt dit nader toegelicht in de laatste paragraaf. 

 

Algemene thermische behaaglijkheid 

De wettelijke basis voor de behaaglijkheid is vastgelegd in de Arbowetgeving. Hierin is 

onder meer gesteld dat het klimaat op de arbeidsplaats niet mag leiden tot schade aan de 

gezondheid van de gebruikers. Voorts is het klimaat op de arbeidsplaats zo behaaglijk en 

gelijkmatig als redelijkerwijs mogelijk. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van 

de werkzaamheden die door de gebruikers worden verricht en de fysieke belasting die het 

gevolg is van die werkzaamheden. Hinderlijke tocht wordt vermeden, tenzij dit 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

 

Aan de eisen wordt voldaan indien de PMV-waarde in verblijfsruimten voldoet aan de 

onderstaande voorwaarde:  
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Ruimte PMV-klasse 

Verblijfsruimte (maximaal 10% van 

de gebruikstijd een overschrijding 
van…..) 

- 0,2 < PMV > + 0,2  

Berekeningen conform ISSO 32 uitgevoerd voor het klimaatjaar 1995 en 
representatieve binnenklimaatcondities. Bepaling conform NEN-EN-ISO 7730:2005 

 

Ten aanzien van het thermisch comfort dient voor verblijfsruimten aan de eisen te worden 

voldaan die gesteld worden door het document ‘Programma van Eisen Frisse Scholen 

2015 – versie september 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 

classificatie B: goed, conform de volgende tabel. 
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Bij het behalen van de eisen ten aanzien van klasse B wordt in acht genomen dat een 

dergelijk systeem een langere inregeltijd kent. De haalbaarheid dient vooraf echter wel 

aangetoond te worden via de toetsing en acceptatieroute. 

 

1.11 Visueel comfort 

Een goed verlichte werk- en leeromgeving heeft een zo ‘natuurlijk’ mogelijke oorsprong. 

Dit impliceert dat zoveel als mogelijk het beschikbare daglicht moet worden benut. 

Wanneer dat onvoldoende beschikbaar is, dient een zo goed mogelijke verlichtingssituatie 

te worden gecreëerd door toepassing van kunstlicht, gestuurd door bewegingsmelders en 

daglichtschakeling. In de onderwijsruimten en in de teamkamer dient het kunstlicht regel- 

en dimbaar te zijn. In de ontwerpfase dient door de installatieadviseur te worden 

onderzocht in hoeverre de toepassing van het Philips Schoolvision concept technisch en 

financieel haalbaar is. Ten behoeve van sfeerverlichting, dienen boven de plafonds in de 

hal, teamkamer en op leerpleinen contactdozen te worden opgenomen.  

 

Lesborden dienen bij zonlicht goed leesbaar te zijn en er zal bijzondere aandacht besteed 

moeten worden aan de lichtwering. Nadere eisen hieraan worden in paragraaf 2.10 

(zonwering) gesteld. 

 

In de volgende tabellen zijn voor de verschillende te onderscheiden aspecten prestatie-

eisen gegeven, waaraan minimaal 95% van de gebruikstijd voldaan dient te worden, 

tenzij anders is aangegeven.  

 

Ten aanzien van het visueel comfort dient voor verblijfsruimten aan de eisen te worden 

voldaan die gesteld worden door het document ‘Programma van Eisen Frisse Scholen 

2015 – versie september 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 

classificatie B: goed, conform de volgende tabel.  
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Uitzicht  

Het hebben van uitzicht is belangrijk voor een mens. In combinatie met daglicht heeft dit 

een positieve invloed op het welzijn. Uitzicht wordt ook geassocieerd met het kunnen 

inschatten van het tijdstip en het weer. Vanuit verblijfsruimten dient ten minste uitzicht te 

zijn op de buitenomgeving. De verblijfsruimten hebben uitzicht op ten minste twee van de 

volgende criteria: groen, hemelkoepel en/of voorwerpen van dichtbij en veraf.  

 
1.12 Akoestisch comfort 

 

Geluid van buiten 

Geluid van buiten wordt in de regel vooral veroorzaakt door het verkeer. Ten aanzien van 

beperking van stoorgeluiden door buitengeluiden, is als beoordelingscriterium om 

praktische redenen gekozen voor een prestatie-eis ten aanzien van de geluidwering van 

de gevel, zodanig dat in de achterliggende geluidgevoelige ruimten kan worden voorzien 

in een voldoende laag geluidsniveau.  

 

Ten aanzien van het akoestisch comfort dient voor verblijfsruimten aan de eisen te 

worden voldaan die gesteld worden door het document ‘Programma van Eisen Frisse 

Scholen 2015 – versie september 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO), classificatie A: uitmuntend, conform de volgende tabel. 
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Het verkrijgen van een goede ruimteakoestiek is voor de Wilhelminaschool een zeer 

wezenlijk onderdeel van goede huisvesting. Pas materialen toe die bijdragen aan de 

realisatie van een aangenaam akoestisch klimaat. Voorkom daarnaast het voortplanten 

van geluid door constructies en voorkom de verspreiding van contactgeluid. Bij de keuze 

voor het type vloersysteem (inclusief dekvloeren) dient hier in het bijzonder rekening mee 

gehouden te worden.  

 

1.13 Flexibiliteit en uitbreidbaarheid 

Met als doel een gebouw te realiseren dat langdurig in staat is om huisvesting te bieden 

aan onderwijs en opvang, worden de volgende eisen gesteld aan de flexibiliteit van het 

gebouw en de gebouwdelen. 

 

Flexibiliteit van de gebouwonderdelen 

Alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het gebouw dienen zodanig te 

worden ontworpen, dat in de toekomst een zo groot mogelijke mate van vrijheid blijft 

bestaan om het gebouw tegen een redelijke investering en op een overzichtelijke wijze 

aan te passen, uit te breiden of in te krimpen.  

 

Constructie-dragende binnenwanden worden bij voorkeur slechts gerealiseerd indien deze 

uit constructief oogpunt noodzakelijk zijn of deze geen belemmering voor toekomstige 

aanpassing kunnen vormen. Het toepassen van dragende kolommen prefereert boven de 

toepassing van dragende scheidingsconstructies, indien de investeringskosten voor het 

totale gebouw voor beide opties van een vergelijkbaar niveau zijn.  

 

Leidingstelsels dienen op een zodanige plaats te worden aangebracht dat zij aanpassingen 

van ruimten niet belemmeren en dat het realiseren van een eventuele aansluiting op deze 

leidingen op eenvoudige wijze en tegen beperkte kosten mogelijk is. 

 

Plaats constructieve elementen op zodanige afstand van elkaar dat na opdeling van de 

tussenliggende ruimte minimaal twee efficiënt bruikbare ruimten resteren.  

 

Plaats verschillende ruimten zodanig naast elkaar dat door het verwijderen van een 

verticale scheidingsconstructie tussen twee ruimten één grotere ruimte kan worden 

gecreëerd. Houd hierbij ook rekening met de plaatsing van (schakeling van) armaturen en 

andere installatiecomponenten.  

 

De voorkeur gaat uit naar de toepassing van grote op te delen oppervlakten inclusief de 

routes/‘gangen’, waardoor de mogelijkheid ontstaat de totale oppervlakte van 

groepsruimten – speel-/leerpleinen en routes te gebruiken voor leeractiviteiten. Er dient 

wel rekening gehouden te worden met vluchtwegen die door de ‘verkeersruimten’ lopen. 

Eventuele beperkingen in het gebruik dienen duidelijk aangegeven te worden. 

 

Uitbreidbaarheid 

Wilhelminaschool acht het van groot belang dat in een vroegtijdig stadium van de 

ontwerpfase wordt nagedacht over de uitbreidbaarheid van het schoolgebouw. Eventuele 

uitbreiding van de nieuwbouw dient in de toekomstig relatief eenvoudig realiseerbaar te 

zijn. Van de architect wordt verlangd om in de ontwerpfase een plan aan te leveren 

waaruit blijkt op welke wijze de nieuwbouw in de toekomst is uit te breiden. Daarbij geldt 

als vereiste dat de nieuwbouw in vergaande mate is voorbereid op uitbreiding als het gaat 

om vluchtrouting, brandveiligheid, constructieve voorzieningen e.d. 
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1.14 Toegankelijkheid 

Met als doel een gebouw tot stand te brengen dat voor alle personen en voor alle aan 

onderwijs en opvang gerelateerde doeleinden op een goede manier toegankelijk is, 

worden de volgende eisen gesteld.  

 

Toegankelijkheid gebouw 

Het gebouw dient te beschikken over voldoende ingangen en over ingangen van 

voldoende capaciteit, om de in het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen 

omschreven gebruikersgroepen op efficiënte wijze toegang te verschaffen. Hierbij de 

volgende zaken in acht nemen: 

- de hoofdentree, welke geschikt is voor mindervaliden, is dichtbij de in het gebouw 

aanwezige liftvoorziening gesitueerd; 

- alle entrees zijn geschikt voor mindervaliden; 

- alle entrees voorzien van dubbele toegangsdeuren en de tochtportalen voorzien van 

dubbele pendeldeuren;  

- niveauverschillen mogen geen belemmering opleveren voor rolstoelgebruikers. 

Onvermijdelijke niveauverschillen dienen duidelijk gemarkeerd te zijn (tactiele 

en/of kleurinformatie); 

- een gang (een trap) heeft ten minste een breedte van 1.10 m¹; aan het einde van 

zo’n gang dient de mogelijkheid te zijn om te keren in een draaicirkel van 1.50 m¹. 

Het een en ander is uiteraard afhankelijk van de benodigde doorstroomcapaciteit; 

- het een en ander dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het meest 

recente bouwbesluit. 

 

Toegankelijkheid ruimten  

Alle verblijfsruimten in het gebouw dienen bereikbaar te zijn voor rolstoelgebruikers. 

 

De voor opslag bestemde ruimten en technische ruimten dienen zodanig in het gebouw 

gepositioneerd te worden, dat zonder overlast voor gebruikers een efficiënte aan- en 

afvoer kan plaatsvinden. De afmetingen van doorgangen naar voor opslag bestemde 

ruimten en technische ruimten, dienen gerelateerd te zijn aan de afmetingen van de aan 

te voeren goederen en dienen zo nodig opgenomen te worden in de buitenwand. Met het 

oog op veiligheid en eventuele insluiping, dient het aantal openingen van deze aard in de 

buitengevel wel tot een minimum beperkt te worden. 

 

1.15 Samenvatting Programma van Eisen Frisse Scholen september 2015 

De voorgenoemde eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen laten zich als volgt 

samenvatten: 

 

Samenvatting eisen Frisse Scholen – nieuwbouw Wilhelminaschool 

 Klasse A Klasse B Klasse C 

Energie A   

Binnenluchtkwaliteit A   

Temperatuur  B  

Licht  B  

Geluid A   

PvE Frisse Scholen versie september 2015  
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2 Omschrijving bouwkundige voorzieningen 

2.1 Fundering 

Aanvullend op het meest recente Bouwbesluit, waarin eisen aan met name de sterkte van 

constructies worden gesteld, wordt de taakstelling meegegeven om ook andere mogelijke 

gebreken in de fundering niet op te laten treden.  

 

Het bouwen van een kruipruimte is een vereiste. Kruipruimteleidingen dienen naar 

behoren te worden gefixeerd. De afmetingen van onder afschot liggende leidingen dient 

te worden afgestemd op het energiebesparende watergebruik.  

 

2.2 Daken en dakafwerkingen 

De opbouw van het dak dient ertoe bij te dragen dat bij hoge buitentemperaturen 

opwarming in de ondergelegen ruimten traag verloopt. Het dak dient voor onderhoud en 

inspectie aan gebouw en installaties incidenteel veilig betreden te kunnen worden, zonder 

kans op schade aan het dak. Eventuele dakgoten dienen bereikbaar te zijn voor inspectie. 

Noodzakelijke overstortvoorzieningen dienen geïntegreerd te worden in het 

architectonisch ontwerp. 

 

Gezien de duurzaamheidsambitie, zal een groot deel van het dak worden voorzien van 

PV-panelen. Het dak dient geschikt te zijn voor het dragen van de belasting van de PV-

panelen.  

 

Ten behoeve van onderhoud en inspectie dienen permanente voorzieningen te worden 

opgenomen die de veiligheid waarborgen. Daarbij is een aanlijnsysteem het uitgangspunt.  

Aandachtspunt is om - in verband met diefstal - in plaats van lood, loodvervangende 

materialen te gebruiken. De minimale levensduurverwachting van de materialen dient 25 

jaar te zijn.  

 

Daken dienen brandwerend te zijn en te worden voorzien van onbrandbare dakisolatie en 

een brandwerende dakbedekking in verband met toepassing van PV-panelen en de door 

verzekeraars gestelde eisen.  

 

Gezien eventuele toekomstige uitbreidbaarheid, dient in de ontwerpfase rekening te 

worden gehouden met belastbaarheid van platte daken welke geschikt worden geacht 

voor toekomstige uitbreiding.  

 

2.3 Buitenwanden en buitenwandafwerkingen 

De gevel, als belangrijk deel van de gebouwomhulling, is sterk bepalend voor de kwaliteit 

van het gebouw. Materiaalkeuze en wijze van detailleren dienen zodanig te zijn dat bij 

een zeer beperkte onderhoudsinvestering vervuiling en degradatie van kwaliteit 

nauwelijks optreden, gedurende een periode van 40 jaar. Let bijzonder ook op 

eenvoudige glasbewassing en de juiste detaillering van lekdorpels.  

 

Met het oog op eventuele opdeling van onderwijsruimten e.d., dienen de binnenzijden van 

de buitenwanden de mogelijkheid te bieden om op verschillende plaatsen - haaks hierop -

interne scheidingsconstructies op een adequate wijze aan te sluiten. 
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2.4 Binnenwanden en binnenwandafwerkingen 

Scheidingswanden dienen voldoende sterk te zijn om krachten, die vanuit het specifieke 

gebruik van ruimten te verwachten zijn, op te nemen. Hierbij mag geen blijvende visuele 

vervorming of andere vormen van schade plaatsvinden.  

 

Binnenwanden worden bij voorkeur uitgevoerd in metalstud t.b.v. toekomstige 

aanpasbaarheid. In overleg met de gebruiker dienen er voldoende ophangvoorzieningen 

voor onder andere lesborden en eventuele prikborden te worden aangebracht.  

 

Niet constructie-dragende binnenwanden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat zij 

eenvoudig en tegen een lage investering te verwijderen zijn. Voor technische ruimten 

geldt dat het afwerkingsniveau niet hoger hoeft te zijn dan noodzakelijk.  

 

Het oppervlak van de wanden dient, gerelateerd aan het specifieke gebruik van de 

betreffende ruimte, in ieder geval molestbestendig, stofarm, geluidwerend, 

vochtbestendig, goed afneembaar en voldoende sterk te zijn. In het kader van een 

gunstige exploitatie heeft de opdrachtgever de voorkeur om binnenwanden af te werken 

met een onderhoudsarme en voor de functie geschikte lambrisering van circa 1.500 mm 

hoogte. Dit geldt in het bijzonder voor verkeersruimten en trappenhuizen. In geval van 

houtwerk, heeft de houtsoort een duurzame herkomst en dient deze geschikt te zijn voor 

de functie (krasvast en een glad afgewerkt oppervlakte). Een gelijkwaardige lambrisering 

behoort eveneens tot de mogelijkheden en dient in de ontwerpfase verder te worden 

onderzocht. Het schilderwerk enkel voorzien van een topcoating wordt niet als 

gelijkwaardig gezien en derhalve uitgesloten.  

 

In natte en sanitaire ruimten de wanden volledig voorzien van wandtegels. Sanitaire 

tussenwandjes dienen vrijhangend uitgevoerd te worden, met uitzondering van in de 

personeelstoiletten, deze moeten van plafond tot vloer zijn. De toegangsdeuren van de 

sanitaire cabines dienen te worden uitgevoerd met zelfsluitende scharnieren. De 

voorruimte van de toiletgroep van de onderbouw behoeft niet te worden voorzien van een 

toegangsdeur.   

 

Het dient mogelijk te zijn om permanent attributen te bevestigen aan scheidingswanden. 

De aannemer dient bij oplevering bij zijn revisiebescheiden tekeningen toe te voegen 

waar duidelijk gemarkeerd is waar ophangvoorzieningen zijn aangebracht. Speciale 

aandacht is nodig voor de wijze waarop vaste inrichting (bijvoorbeeld schoolborden, 

fonteinen, wastafels, e.d.) wordt geplaatst of bevestigd. Ophangvoorzieningen dienen in 

overleg met de gebruiker te worden opgenomen. 

 

Ter plaatse van scheidingsconstructies tussen werk-, onderwijs- en verkeersruimten 

wordt uitgegaan van maximale transparantie, met als doel visueel contact mogelijk te 

maken tussen beide ruimten.  

 

Uitwendige hoeken voorzien van hoekprofielen van vloer tot aan het plafond. Pas 

bijvoorbeeld Storax hoekprofielen, type Acrovyn SSM-20 of gelijkwaardig toe. 

 

2.5 Vloeren en vloerafwerkingen 

De vloeren en de vloerafwerkingen van binnen- en buitenruimten moeten in 

overeenstemming zijn met de functie en het gebruik van de desbetreffende ruimte. 

Hiertoe dienen vloerafwerkingen in ieder geval vochtbestendig, voldoende sterk, slijtvast 

en voldoende stroef te zijn. Ten aanzien van de uitstraling van de vloerafwerking stelt de 

opdrachtgever als eis dat de afwerking moet bijdragen aan de sfeer in het gebouw, een 
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zekere huiselijkheid moet uitstralen en tenslotte ook over gunstige akoestische 

eigenschappen moet beschikken. De vloeren dienen hygiënisch te zijn en praktisch te zijn 

in gebruik en onderhoud.  

 

In natte en sanitaire ruimten een gietvloer toepassen, ingestrooid met flakes en voorzien 

van holle plinten uit één deel. 

 

In de groepsruimten, speel-/leerpleinen, gangzones en kantoorruimten dient een 

onderhoudsvriendelijke, gladde vloerafwerking te worden toegepast. Op dit moment is 

nog een keuze gemaakt voor het type vloerafwerking. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld 

PVC of rubber. In kantoorruimtes dient tapijt te worden toegepast. Tijdens het 

ontwerpproces dient een voorstel te worden gedaan door de architect. Daarbij dient 

rekening te worden gehouden met geluidsdemping.  

 

Plinten in aluminium uitvoeren (door en door van kleur) of onderhoudsvriendelijke houten 

plinten (blank hout). De keuze voor de plint dient zo gemaakt te worden dat stofophoping 

op de plint vermeden wordt. De plintafwerking dient als zijnde een ziekenhuisplint 

uitgevoerd te worden.  

 

In het gymlokaal dient een voor de functie geschikte vloer op een dempende ondergrond 

te worden toegepast. Het type vloerafwerking dient in nader overleg te worden bepaald. 

Gezien het gymlokaal wordt verbonden met de ontmoetingsruimte en het onderwijsplein 

van de onderbouw, dient de vloerafwerking van deze drie ruimten op elkaar te worden 

afgestemd. 

 

2.6 Trappen, hellingbanen en afwerkingen 

De bouwkundige voorzieningen voor verticaal transport dienen afgestemd te zijn op het 

specifieke gebruik in een schoolgebouw. Zij dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de 

te verwachten voetgangersstromen op vlotte wijze en zonder het optreden van 

gevaarlijke situaties kunnen worden verwerkt. 

 

Verder gelden de volgende aanvullende eisen: 

- trappen niet te steil: maximale optrede = +/- 180 mm, aantrede = 230 mm; 

- trap uitvoeren met dubbele leuning aan weerszijde, materiaal leuning: blank hout 

of gemoffeld staal; 

- balustraden toepassen met voldoende grote openingen (tegen klemraken vingers) 

of volledig gesloten. Ook het attractiebesluit is van toepassing (in verband met 

beknellingen);  

- bij toepassing van trappen de aansluiting met de wand dichtzetten en geen open 

trappen toepassen; 

- zorg dat het einde van de trapleuning goed herkenbaar is; 

- zorg dat de trappen in antislip worden uitgevoerd.  

 

In verband met veiligheid en toegankelijkheid behoeft de afwerking van trappen en 

hellingbanen speciale aandacht. Ook de materialisering en detaillering van de trappen is 

van belang om contactgeluid en “dreunen” te voorkomen. Houten trapafwerking dient te 

worden vermeden. Trappen dienen te worden afgewerkt met pvc of rubber. Betontrappen 

mogen ook worden uitgevoerd met een fabrieksmatig op te nemen kleurmengsel, 

teneinde zichtbare vervuiling op lichtgrijs gekleurde betontrappen te voorkomen.  
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2.7 Plafonds en plafondafwerkingen 

De hoogten van ruimten dienen gerelateerd te zijn aan de omvang en de functie van de 

ruimten. De kwaliteit en de vormgeving van de plafonds of plafondafwerkingen, dienen 

aan te sluiten bij de specifieke gebruiksfunctie van de ruimte. Ze dienen tegen een 

geringe investering aangepast te kunnen worden ten behoeve van het verwijderen en 

bijplaatsen van binnenwanden, zonder nadelige consequenties voor de akoestische eisen 

die aan een ruimtescheiding worden gesteld. 

 

De plafonds dienen bij te dragen aan een ‘huiselijke’ uitstraling van het gebouw. 

Vanzelfsprekend dient door middel van de plafonds ook de akoestiek in de ruimten 

voldoende te zijn gewaarborgd. Hierbij kan worden gedacht aan een zichtbare constructie, 

aangevuld met akoestische eilanden ten behoeve van het akoestisch klimaat.  

 

In de lesruimten van de onderbouw worden mogelijk verhoogde vides toegepast 

(speeltoestellen). De plafonds boven deze ruimten dienen geschikt te zijn voor de functie, 

zodanig dat deze molestbestendig en niet-uitneembaar worden uitgevoerd.   

 

In de keuken en sanitaire ruimten dienen de plafonds ook vochtbestendig te zijn.  

 

In het gymlokaal dient het plafond, de wanden en de op plafond en wand geplaatste 

onderdelen balvast te worden uitgevoerd. 

 

In bergingen dienen geen plafonds te worden toegepast.  

 

Plafondhoogten dienen zoveel als mogelijk gelijk gehouden te worden. Door het 

voorkomen van veel verspringing wordt de aanpasbaarheid vergroot. 

 

Plafondhoogten minimaal als volgt: 

Groepsruimten, speel-/leerpleinen:    3,20 m 

Verkeersruimten:      3,20 m  

Ondersteunende ruimten (kantoren, spreekkamers):  2,80 m  

Ontmoetingsruimte en speellokaal:    3,50 m 

 

Bij toepassing van plafondplaten (heeft niet de voorkeur) dient de verdeling zo te zijn dat 

er geen kleinere stroken gebruikt worden dan een halve plaatmaat. 

 

2.8 Kozijnen, ramen en deuren 

Draai/kiep kozijndelen dienen zodanig geplaatst te worden dat zij in normale 

gebruikssituaties geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor de gebruiker, zowel aan 

de binnen- als buitenzijde.  

 

De toegang tot een verblijfsruimte die is gelegen in een toegankelijkheidssector, dient 

een minimale vrije doorgang te hebben met een hoogte van 2,3 m en een breedte van 

0,9 m.  

 

De uitvoering van het toe te passen glas dient te worden gekozen overeenkomstig het 

gestelde in NEN 3567 en NEN 3568. De toepassing van veiligheidsglas dient volgens de 

NEN 3569 plaats te vinden. In aanvulling op laatstgenoemde norm, dient al het glas tot 

ca. 2,0 m uitgevoerd te zijn in veiligheidsglas, géén draadglas. 

 

Elke verblijfsruimte die grenst aan een buitenwand dient te beschikken over minimaal één 

door de gebruiker van de ruimte te openen raam, tenzij het openen van ramen niet is 
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toegestaan (bijvoorbeeld in verband met de geluidsbelasting op de gevel). Draairichting 

van ramen naar binnen op de begane grond ter plaatse van ontmoetingsruimte buiten en 

paden (i.v.m. letselgevaar). Indien er maatregelen getroffen worden om letselgevaar aan 

de buitenzijde te voorkomen (bijvoorbeeld een groenstrook), kan er eventueel een naar 

buiten draaiend element worden toegepast om het netto vloeroppervlak te verhogen. 

 

Separate voorzieningen als valbeveiliging dienen voorkomen te worden door toepassing 

van voldoende hoge borstweringen. 

 

De navolgende uitgangspunten dienen in acht te worden genomen: 

- let bij detaillering van openingen in de buitenwanden op inbraakveiligheid; 

- let bij plaatsing van ramen en deuren op het vermijden van omloopgeluid; 

- vermijd zoveel mogelijk tocht en trek in ruimten bij het openen van ramen; 

- vermijd de mogelijkheid voor gebruiker van het gebouw om uit het raam te 

hangen of te klimmen, bijvoorbeeld door uitvoering als klapraam; 

- maatregelen dienen onderhoudsvriendelijk te worden uitgevoerd; 

- de mechanische bediening van te openen ramen dient traploos te zijn. 

 

De inbraakwerendheid van gevelelementen op de begane grond is klasse 3, op overige 

locaties klasse 2. Deuren voorzien van driepuntssluitingen en ramen voorzien van 

afsluitbare raambomen/bijzetsloten. 

 

Binnendeuren dienen te worden voorzien van een HPL-afwerking of gelijkwaardig voorzien 

van een kopkantafwerking om afstoten te voorkomen. Alle binnendeurkozijnen dienen te 

worden uitgevoerd in hout. De binnen kozijnen worden bij voorbeeld uitgevoerd in blank 

gelakt afgewerkt of geschilderd hout.  

 

Er bestaat een sterke verbinding tussen de klaslokalen en de leerpleinen. De verbinding 

tussen beide ruimten komt tot uitdrukking in ‘zichtlijnen’ en ‘verbinding’. Bij het 

ontwerpen van de verbinding tussen beide ruimten dient rekening te worden gehouden 

met de volgende eisen: 

- De leerkracht moet voldoende zicht hebben op het leerplein en de omliggende 

ruimten. Zichtlijnen zijn essentieel. 

- De verbinding dient zodanig te zijn dat deze geen afbreuk doet aan de 

concentratie van leerlingen in het lokaal (niet té open en transparant). Daarnaast 

mag de verbinding geen afbreuk doen aan sfeer en geborgenheid in het lokaal. 

- Het dient mogelijk te zijn om een open verbinding te realiseren van circa 3,0 

meter. 

 

De architect dient een voorstel aan te dragen door middel van welke oplossing de 

verbinding tussen klaslokalen en leerpleinen het meest optimaal (financieel en technisch) 

kan worden vormgegeven, zodat maximaal recht wordt gedaan aan de het creëren van 

verbinding en zichtlijnen en waarbij tevens rekening wordt gehouden met functioneel 

gebruik. 

 

Het speellokaal en de centrale hal dienen zodanig te zijn geschakeld dat deze ruimten 

kunnen worden gebruikt als één grote ruimte.  

 

Voorgeschreven materiaalgebruik buitenkozijnen van ramen: aluminium gepoederd coat. 

Buitendeuren en toegangsdeuren dienen te worden voorzien van zware kwaliteit kozijnen 

gericht op intensief gebruik. Materiaalkeuze nader te bepalen. 
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Te openen ramen zoveel mogelijk naar binnen draaiend in verband met schoonmaak. 

Bovenlichten uitvoeren als kiepramen (binnen draaiend).  

 

Vanuit de gangen dient goed zicht te zijn op de voorruimten van leerlingtoiletten, door 

bijvoorbeeld een zijlicht op te nemen in het toegangskozijn. De voorruimte van 

leerlingtoiletten van de onderbouw dient niet te worden voorzien van een toegangsdeur.  

 

Deuren van groepsruimten van de groepen 1/2 en deuren van leerlingtoiletten voorzien 

van vingerbeveiliging over de volledige deurhoogte, type Ellen Fingersafe 5090 of 

gelijkwaardig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: voorbeeld van onderhoudsvriendelijke kozijnen (bamboe kozijnen). Naast 
toegangsdeuren van leslokalen dienen zichtlijnen te worden gerealiseerd tussen lokaal en 

leerplein. In tegenstelling tot bovenstaande afbeelding wordt niet gedacht aan standaard 
deuren, maar aan schuifdeuren of dubbele openslaande deuren, waarmee een grotere 
open verbinding kan worden gerealiseerd. Beeld: Petra Appelhof. 

 

2.9 Hang- en sluitwerk, sleutelsysteem  

Hang- en sluitwerk dient zodanig geplaatst te worden dat de kans op inbraak minimaal is 

en dat binnenruimten zo nodig afsluitbaar zijn. De kwaliteit dient gerelateerd te zijn aan 

de frequentie en de aard van het gebruik. Draaiende ramen dienen van binnenuit 

afsluitbaar en bedienbaar te zijn. Zij dienen in geopende stand gefixeerd te kunnen 

worden. Specifieke eisen aan afsluitbaarheid van ruimten worden gesteld in het 

Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen. Tijdens de uitvoering dient met de 

gebruikers in overleg te worden getreden over de exacte invulling van het sleutelplan. 

 

Ten aanzien van de keuze voor het sluitsysteem wordt gedacht aan een sleutelsysteem 

met gecertificeerde cilinders.  

 

Zo veel mogelijk buitendeuren voorzien van blind beslag (geen klinken, cilinders e.d. aan 

de buitenzijde), waarbij buitensluiten dient te worden voorkomen. 
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Bij alle entrees dienen zowel de dubbele toegangsdeuren als de dubbele pendeldeuren 

vastgezet te kunnen worden. De deurvastzetters dienen geen letsel- of valgevaar voor de 

gebruikers op te leveren. 

 

2.10 Zonweringsysteem 

Het gebouw dient rondom en voor alle ramen van verblijfsruimten te beschikken over een 

zonweringsysteem. Het zonweringsysteem dient op een zo kosten-effectief mogelijke 

manier te worden uitgevoerd. Het systeem dient te worden uitgevoerd als windbestendige 

buitenzonwering, type: windvaste zip-screens. De zonwering wordt decentraal (lokaal) 

elektrisch bediend; er wordt een centraal bedieningstableau nabij de receptie/ de 

conciërgeruimte aangebracht voor het centraal op en neer kunnen bewegen van de 

screens ten behoeve van de glasbewassing. Screen-/uitvalschermdoek: klasse 7.  

 

De zonwering kan dienen als isolatie en inbraakwering om zo een meerwaarde te leveren 

aan het gebouw. De zonwering mag geen nadelig effect hebben op de ventilatie. De kleur 

van de zonwering verdient aandacht i.r.t. de smartborden. Direct zonlicht op de 

smartborden dient te worden voorkomen. 

 

De screens worden voorzien van een automatische regeling per gevel, om opwarming van 

ruimten voor en na schooltijd zoveel mogelijk te voorkomen. Deze regeling is vanuit de 

lokalen handmatig te overrulen.  

 

Beglazing heeft zontoetredingsfactor (ZTA) ≤ 0,4 en lichttoetredingsfactor (LTA) ≥ 0,75. 

 

Gezien de ambitie om aan te sluiten bij het passiefhuis concept, dient te diepte van de 

overstekken te worden afgestemd op de mate waarin een gevel zon belastend is.   

 

2.11 Vaste gebouwinrichting 

Het gebouw dient te worden opgeleverd met de noodzakelijke voorzieningen die tot de 

vaste inrichting behoren. In de bijlage is de checklist voor vaste gebouwinrichting 

toegevoegd, die weergeeft aan welke voorzieningen gedacht moet worden.  

  

U dient een garderobevoorstel op maat aan te bieden voor een geïntegreerde 

garderobeoplossing. De kleuterlokalen dienen te worden voorzien van een pantry. 

Daarnaast dient elk leerplein te worden voorzien van twee pantry’s.  

 
2.12 Beproevingsrapporten 

De bouwkundig aannemer dient bij oplevering van het gebouw de volgende 

beproevingsrapporten te overhandigen, waaruit blijkt dat de onderdelen voldoen aan de 

gestelde eisen: 

- passiefhuistest, namelijk de blowerdoortest, type B en A óf een ultragrafie test, 

die moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd ultrasoon inspecteur; 

- een uitgebreide thermografische test inclusief (warmtebeeld)rapportage; 

- meetrapport geluid intern; 

- meetrapport geluidsoverspraak. 
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3 Omschrijving werktuigbouwkundige installaties 

De werktuigbouwkundige installatie van het gebouw en terrein behandelt de volgende 
elementen: 

- algemene uitgangspunten voor het ontwerp; 

- waterafvoerinstallatie (riolering); 

- wateraanvoerinstallatie; 

- sanitaire toestellen; 

- verwarmingsinstallatie; 

- ventilatie-/luchtbehandelingsinstallatie; 

- brandblusinstallatie; 

- meet- en regelinstallatie. 

 

Het monitoren na oplevering is van groot belang om de prestaties van de installaties in relatie 

tot energiebeheer te beheersen.  

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de partij (aannemer, neven- of onderaannemer) niet 

per definitie het onderhoud zal uitvoeren na de garantieperiode van de onderhoudstermijn. Voor 

de werktuigbouwkundige installatie geldt een onderhoudstermijn na oplevering van twee jaar.  

Voor oplevering dient betreffende partij een geheel vrijblijvende offerte te verstrekken aan de 

directie van de school. Na afloop van de onderhoudstermijn dient het gebouw overgedragen te 

worden, na goedkeuring van de stichting, aan de onderhoudscontractant. Na afloop van de 

onderhoudstermijn dient de functionaliteit van de installatie door de installateur op nader te 

bepalen onderdelen te worden aangetoond, welke door de adviseur in het bestek worden 

omschreven.  

 
3.1 Algemene uitgangspunten voor het ontwerp 

Bij het ontwerp van de werktuigbouwkundige installaties wordt uitvoering gegeven aan de 

eerder genoemde en nader genoemde prestatie-eisen op gebouwniveau ten aanzien van 

energieverbruik, geluid, (productie en overdracht), gebruikskwaliteit (compartimentering 

en individuele meting), beheer en exploitatie en toekomstgerichtheid (o.a. over 

dimensionering, voorzieningen en flexibiliteit). 

  

De installaties dienen zo uniform en flexibel mogelijk te worden ontworpen, zodanig dat 

later wijzigingen en/of uitbreidingen met minimaal mogelijke kosten kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

In verband met onderhoud dienen de technische ruimten, opstellingen van technische 

apparaten en schachten zodanig te zijn geprojecteerd dat deze goed bereikbaar zijn voor 

technisch onderhoud en/of schoonmaak onderhoud. 

 

Op voldoende plaatsen goed bereikbare inspectieopeningen situeren voor controle op 

inwendige vervuilingen.  

 
3.2 Waterafvoerinstallaties (riolering) 
 

Hemelwaterafvoer 

Het hemelwater dat zich verzamelt op de daken en terreinen van het gebouw, wordt 

gebruikelijk op gecontroleerde wijze middels een gescheiden rioleringsstelsel afgevoerd, 

zonder daarbij hinder te veroorzaken. De afvoer van water dient via een verzamelleiding 

te worden aangelegd door de aannemer (hemelwater en afvalwater gescheiden 

aanbieden). Nog controleren: stelt de gemeente Doetinchem eisen aan de hoeveelheid 
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water dat op eigen terrein moet worden afgevoerd? De leidingen dienen conform de 

richtlijnen van de gemeente Doetinchem worden aangesloten.  

 

Uitgangspunt voor de kwaliteit is NEN 35. Leidingen dienen inpandig te worden geïsoleerd 

om condensvorming te voorkomen en om geluid te weren (loodfolie). Indien van 

toepassing, hemelwaterafvoeren aan de gevel zo veel mogelijk vermijden tenzij vlak 

gedetailleerd met gevel (vandalismebestendig en slecht te beklimmen). Uit oogpunt van 

onderhoud, thermisch verzinkte leidingen toepassen over de volledige hoogte. 

 
Binnen- en buitenriolering 

Het gebouw dient te worden voorzien van een leidingenstelsel dat geschikt is voor de 

afvoer van, middels lozingstoestellen afgevoerd, vuil drinkwater en fecaliën op het 

openbaar riool. Het stelsel dient binnen voorzien te worden van de benodigde 

ontspanningsleidingen, ontstoppings- en expansiestukken en buiten voorzien te worden 

van controleputten en ontstoppingsstukken. Onderhoud aan het leidingenstelsel dient 

eenvoudig plaats te kunnen vinden, zonder overlast voor gebruikers. Materiaal voor de 

leidingen in het gebouw dienen te zijn uitgevoerd in PE met spiegellasverbindingen. 

 

3.3 Wateraanvoerinstallaties 
 

Drinkwateraanvoerinstallatie 

Er dient voorzien te worden in een leidingenstelsel dat zorgt voor voldoende 

drinkwateraanvoer op plaatsen waar dit uit oogpunt van gebruik, hygiëne of veiligheid 

gewenst is. Het stelsel dient aangesloten te zijn op het openbaar distributienet en 

aftapbare aansluitpunten, ten behoeve van het bedienen van drinkwateraanvoer. Deze 

aansluitpunten dienen aanwezig te zijn op plaatsen waar waterverbruiktoestellen zich 

bevinden. De installatie dient te voldoen aan NEN 1006 AVWI. Koudwaterleidingen in 

koele omgeving positioneren, voorkomen van langdurige opwarming bij stilstand (niet in 

afwerkvloer of tussen plafond en dak, bij voorkeur in kruipruimte (indien aanwezig). Het 

einde van een leidingtracé is zo ontworpen dat zich daar een veelgebruikt tappunt 

bevindt.  

 

Warmwateraanvoerinstallatie 

In het gebouw dient op plaatsen waar dit uit oogpunt van gebruik of comfort gewenst is, 

van warm drinkwatertoevoer te zijn voorzien. Plaatsen waar in ieder geval warm 

drinkwater getapt dient te kunnen worden zijn de groepsruimten voor kleuters, 

keuken/pantry’s en de werkkasten. De thermostaatkranen in de leslokalen (kleuters) 

dienen te worden voorzien van temperatuurbegrenzers. De installatie dient voorts te 

voldoen aan NEN 1006 AVWI. Verder dient de centrale keuken te worden voorzien van 

een cooker.  

 

Waterleiding t.b.v. blusinstallaties 

Ten behoeve van de aanvoer van water naar waterblusapparaten dient een waterleiding 

te worden voorzien van voldoende capaciteit. Deze dient tevens te voldoen aan de 

wettelijke eisen die de gemeentelijke brandweer stelt. 

 

Waterleiding t.b.v. wasmachineaansluiting 

In de keuken of indien van toepassing een nader aan te wijzen ruimte, dienen diverse 

aansluitingen opgenomen te worden voor onder andere een wasmachine en wasdroger. 

Hiermee worden geen afgedopte leidingen bedoeld maar gebruiksklare aansluitingen 

(bijvoorbeeld een wasmachinekraan). Dit geldt ook voor (pantry) koffieapparaten en 

vaatwasser aansluitingen (in de keuken). 
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Buitenaansluiting  

Er dienen vorstbestendige buitenkranen te worden opgenomen. Ter plaatse van de 

kleuterlokalen dienen wateraansluitingen te worden gerealiseerd, die op voldoende 

afstand van buitendeuren wordt geplaatst (i.v.m. het naar binnenlopen van vuil). De 

kranen mogen worden gecombineerd, zodat bijvoorbeeld per twee lokalen één kraan 

wordt gerealiseerd. Daarnaast dient op het plein van de bovenbouw ten minste 1 kraan te 

worden toegepast. De buitenkranen dienen zodanig te worden gepositioneerd dat deze 

geen obstakel of gevaar vormen voor spelende kinderen. De buitenkranen zijn alleen te 

bedienen middels sleutel.  

 

3.4 Sanitaire toestellen 
 

Toiletvoorzieningen 

Verspreid door het hele gebouw dienen toilettoestellen te worden aangebracht. Voor 

mannen en vrouwen enerzijds en voor leerlingen en docenten anderzijds dienen deze in 

aparte ruimten te worden gerealiseerd. Mindervalide leerlingen en bezoekers moeten 

gebruik kunnen maken van de daarvoor geschikte toiletruimte(n). Toiletpotten moeten 

vrijhangend worden gesitueerd in afsluitbare cabines, waarin tevens sanitair garnituur is 

aangebracht. De voorzetwand t.b.v. het inbouwreservoir tot boven plafond doortrekken. 

Het inbouwreservoir t.b.v. de toiletten v.v. handbediening met waterbesparings-

mogelijkheid. Alle sanitaire tussenwandjes van leerlingtoiletten dienen vrijhangend te 

worden uitgevoerd. 

 

Ten behoeve van de onderbouw dient een separaat toilet te worden voorzien, die vanaf 

het terrein toegankelijk is. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie. In tegenstelling tot 

hetgeen op de afbeelding is weergegeven, dient er geen drinkwaterkraan in de voorruimte 

van het buitentoilet te worden voorzien, maar twee drinkwaterkranen op het terrein.    

 

 
Figuur 3: voor de onderbouw dient een separaat toilet te worden voorzien,                    
die vanuit de buitenruimte toegankelijk is. Afbeelding: Eben Haëzerschool te Apeldoorn. 
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Vermijd geluidsoverlast van de installaties, toestellen en de bijbehorende aan- en 

afvoerleidingen. 

 

Sanitaire toestellen dienen zwevend te worden uitgevoerd in verband met schoonmaak. 

Toiletbrillen dienen te worden voorzien van soft close sluitingen. In natte ruimten zo min 

mogelijk chroomwerk toepassen. In toiletten geen radiatoren toepassen. 

 

Voor het personeel dient een douchegelegenheid te worden voorzien met thermostatische 

mengkraan, doucheput en wastafel. Deze voorziening kan worden gecombineerd met het 

invalidetoilet.   

 

Was- en spoelvoorzieningen 

Uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau is uitvoering in porselein. Dit geldt ook voor de 

uitstortgootstenen. 

 

3.5 Verwarming 

 

3.5.1 Warmteopwekking (betonkernactivering/warmtepomp combineren) 

De warmteopwekking dient plaats te vinden door middel van een zo duurzaam mogelijke 

installatie binnen de afgestelde exploitatie en comfortnormen. Een gasloze warmte-

opwekker is een vereiste. De verwarmingsinstallatie dient te worden ontworpen conform 

de van toepassing zijnde NEN-normen. 

 

3.5.2 Ruimtetemperaturen 

De minimum te behalen binnenluchttemperaturen op 0,75 m boven de vloer bedragen in 

de wintersituatie bij een buitentemperatuur van -10C en een windsnelheid van 5 m-1/s: 

             Ruimte:                   Temp. in °C 

o verblijfsruimten, groepsruimten, kantoren, speel-

/leerpleinen 

20-24 (regelbaar) 

o overige verblijfsruimten/aula en kantine  20-24 (regelbaar) 

o entrees, gangen, wachtruimten, toiletten, 

reproruimten 

18 

  

o trappenhuizen, bergruimten 15 

o technische ruimten winter: > = 5 °C 

zomer: < = 26 °C 

 

3.5.3 Verticale temperatuurgradiënt 

In verticale richting mag er een afwijking zijn van de genoemde waarden van niet meer 

dan 2 K/m in het leefgebied tussen 0,5 en 2,0 m vanaf de afgewerkte begane grondvloer.  

 
3.5.4 Behaaglijkheid 

a. De temperatuur mag 5% van de verblijfstijd tot 2 °C en 1% van de verblijfstijd met  

2 °C of meer worden onderschreden. 

b. Uitgangspunt is dat het gebouw zodanig wordt ontworpen dat zonder koeling aan de 

eis kan worden voldaan. Een temperatuur van 25 °C of hoger mag niet meer dan 

5% van de verblijfstijd worden overschreden; een temperatuur van 28 °C of hoger 

mag niet meer dan 1% van de verblijfstijd worden overschreden. 
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3.5.5 Warmtedistributie/-verdeling 

Voor de distributie van warmte-energie dient het gebouw te kunnen worden opgedeeld in 

gebruiksclusters. Hierbij dient rekening te worden gehouden met gebruik van delen van 

het gebouw in de avonduren en het weekend. In verband met de flexibiliteit dienen per 

gebruikscluster meters te worden aangebracht. Er dienen geen radiatoren te worden 

toegepast i.v.m. schoonmaak en flexibiliteit van het gebruik van de ruimte. Temperaturen 

in de verblijfsruimten moeten per ruimte geregeld kunnen worden. Er dient rekening te 

worden gehouden met uitbreiding van de installatie. Ook dient rekening te worden 

gehouden met flexibele indeelbaarheid van ruimten en mogelijk met weersafhankelijk 

geregelde groepen en een tijdoptimaliseringssysteem, gekoppeld op het GBS. De software 

en het protocol van het volledige GBS dient vrij beschikbaar te worden gesteld aan de 

opdrachtgever. 

 

3.6 Luchtbehandelingsinstallaties 
 

Mechanische ventilatie en afzuiging 

Aan de gestelde eisen met betrekking tot ventilatie, zoals beschreven in het document 

‘Frisse Scholen 2015’ en zoals weergegeven in paragraaf 1.7, dient te worden voldaan.  

De ventilatievoorziening dient gesegmenteerd te worden uitgevoerd op basis van functie 

en gebruikstijden. Per functie en/of cluster bij voorkeur een separaat luchtbehandelings-

systeem. 

- Groepsruimten; 

- Ontmoetingsruimte;  

- Algemeen; 

- Kantoren; 

- Toiletgroepen. 

 

Het luchtbehandelingssysteem dient als een gebalanceerd systeem met WTW 

(bijvoorbeeld kruisstroomwisselaar), verwarmingsbatterij en op basis van CO2-

concentratie aansturing te worden uitgevoerd. De filters in de toevoer van een hogere 

filterklasse, conform de richtlijnen uit de norm NEN-EN 133779. Dit impliceert op deze 

locatie minimaal een tweetrapsfiltering met een F5 voor de WTW en een F9 na de WTW. 

Er mag geen sprake zijn van recirculatie.  

Het luchtbehandelingssysteem dient te worden voorzien van een lege koelsectie voor 

aanvulling in het toekomstig gebruik (in geval van luchtkoeling). 

 

De aanzuigroosters mogen zich niet in de nabijheid van luchtverontreinigende bronnen 

bevinden. De mechanische ventilatie koppelen aan de gebouwautomatisering. 

 

De toevoer roosters dienen geschikt te zijn voor het inblazen van gekoelde en verwarmde 

lucht. Toevoer roosters dienen te zijn voorzien van volume regelaar en 

instelmogelijkheden voor het aanpassen van het inblaaspatroon. 

 

De ventilatie-/luchtbehandelingsinstallatie, dient op basis van CO2-melding (CO2 max. 800 

PPM, klasse A) automatisch gestuurd te worden in combinatie met de aanwezigheids-

melders via het GBS. De gewenste luchthoeveelheden sturen middels VAV-systeem 

(Variabele Volume systeem). Aanwezigheidsmelders koppelen aan inbraakalarminstallatie 

en het GBS.  

 

De ventilatie-installatie dient de mogelijkheid te hebben (voor toekomstig gebruik) om 

ingezet te kunnen worden om te koelen. 
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De gehele ventilatie-installatie dient vier maanden na oplevering en ten minste drie 

maanden na ingebruikname van de installatie, door een onafhankelijk bureau te worden 

gecontroleerd op:  

- de lucht hoeveelheden;  

- snelheden;  

- geluidproductie; 

- temperaturen in het stookseizoen en in de zomer;  

- CO2-concentratie.  

 

De controle dient plaats te vinden op basis van de ontwerpuitgangspunten. Deze 

bevindingen dienen te worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage dient aan de 

opdrachtgever te worden verstrekt. Tevens worden eisen gesteld aan monitoring. CO2-

concentraties en temperaturen dienen ten minste één jaar opgeslagen te worden. 

 

3.7 Koeling 

Het gebouw dient te worden voorzien van passieve of actieve koeling (zie toelichting 

cahier Frisse Scholen). Het type koelsysteem dient in de ontwerpfase te worden bepaald. 

Aanvullend wordt gedacht aan toepassing van nachtventilatie. De toevoerluchtkanalen 

dienen te zijn geïsoleerd ter voorbereiding op eventuele koeling middels het 

ventilatiesysteem.  

 

3.8 Brandblusvoorzieningen 

Het gebouw dient te beschikken over de brandblusvoorzieningen die noodzakelijk zijn uit 

oogpunt van brandveiligheid, conform wettelijke eisen en brandweereisen. Aanvullende 

eisen kunnen door de verzekeringsmaatschappijen van de gebruikers gesteld worden. 

Deze dienen opgevraagd te worden bij bovengenoemde instanties. Brandslanghaspel-

kasten dienen geïntegreerd te worden in wanden. Voorzijde kast/deur vlak aan de wand. 

De handmelders integreren in de brandslanghaspelkasten. Draagbare blustoestellen 

dienen daar waar noodzakelijk te worden gecombineerd in de brandslanghaspelkasten.  

 

3.9 Meet- en regelinstallaties 

A. Regelingen dienen per gebouwdeel en/of gebouwfunctie in regelblokken te 

worden opgedeeld. Deze regelblokken dienen tevens lokaal bedienbaar te zijn. 

Met name dient rekening te worden gehouden met delen van het gebouw die 

buiten de schooluren in gebruik zijn. De installatie dient op afstand regelbaar te 

zijn. 

B. De volgende delen van het gebouw moeten in elk geval apart geregeld kunnen  

worden: 

  - groepsruimten; 

  - algemeen gedeelte; 

  - ontmoetingsruimte; 

- kantoorgedeelte; 

- toiletten. 

C. De mogelijkheden en economische haalbaarheid van een volledig 

Gebouwbeheerssysteem (GBS/Domotica, Priva of gelijkwaardig) dienen te 

worden onderzocht. Hierbij moet gedacht worden aan een multifunctioneel 

systeem, dat integraal moet kunnen worden toegepast en modulair van opbouw 

is. De door het GBS uit te voeren taken zijn in hoofdzaak: bewaking van 

installaties door melding, presentatie en registratie van alarmen, storingen, 

statusmeldingen, paraatmeldingen, bedrijfsmeldingen, bedrijfsurentelling, 

metingen, grenswaardemeldingen en verbruiksmetingen. Storingsmeldingen 

dienen direct zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld voor de 
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conciërge/gebouwbeheerder. Zowel de werktuigbouwkundige als de elektrische 

installaties kunnen op het GBS worden aangesloten. Het softwareprotocol en de 

onderhoudssleutels en/of code dient vrij beschikbaar te worden gesteld aan de 

schooldirectie. 

 

3.10 Beproevingsrapporten 

De werktuigbouwkundig aannemer dient bij oplevering van het gebouw de volgende 

beproevingsrapporten te overhandigen, waaruit blijkt dat de onderdelen voldoen aan de 

gestelde eisen. 

- Controlerapport op dichtheid buitenriolering, dakgoten en HWA en 

binnenriolering; 

- Afpersrapportage leidingen (waterinstallatie); 

- Inregelstaten (waterinstallaties); 

- Inbedrijfstellingsrapportage drukverhoging (waterinstallaties);   

- Spoelen waterleidingen (minimaal 1 uur); 

- Waterbemonstering en doorgeven testresultaten; 

- Afpersrapportage leidingen (verwarmingsinstallatie); 

- Inregelrapport (verwarmingsinstallatie); 

- Inbedrijfstellingsrapportage warmteopwekker; 

- Rapportage lektest kanalen (ventilatie- en luchtbehandeling); 

- Inbedrijfstellingsrapportage luchtbehandelingskasten; 

- Inregelrapport (ventilatie- en luchtbehandeling); 

- Afpersrapportage leidingen (koelinstallatie); 

- Inbedrijfstellingsrapportage koelapparaten; 

- Inregelrapport (koelinstallatie). 
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4 Omschrijving elektrotechnische installaties 

4.1 Stroomvoorziening 
 

Verdeelinrichting 

Het gebouw dient te zijn voorzien van een stroomvoorzieningsinstallatie die zodanig is 

ontworpen dat zij geschikt is voor het storingsvrij en doelmatig voeden, schakelen en 

bedienen van alle in het gebouw aanwezige elektrische apparaten, machines en 

installaties. De elektrische installatie moet voldoen aan de aansluitvoorwaarden, welke 

zijn opgenomen in de NEN 1010. 

 

Het ontwerp voor de energievoorziening van het totale gebouw dient zodanig te zijn dat 

op efficiënte en overzichtelijke wijze vanuit één of meerdere hoofdverdeelinrichtingen via 

onderverdeelinrichtingen de elektrische energie naar de installaties, de machines en de 

apparaten wordt gebracht. Het ontstaan van schadelijke invloeden van elektrische 

wisselvelden op de gebruiker van het gebouw dient te worden vermeden. 

 

Waar dit vanuit het gebruik gewenst is, dienen de onderverdeelinrichtingen te worden 

voorzien van een mogelijkheid tot stroomonderbreking in de vorm van een 

aardlekschakelaar, dan wel een noodstop bij machines die te hanteren is bij calamiteiten. 

De stroomvoorziening dient ten behoeve van kracht en licht op afzonderlijke groepen te 

zijn aangesloten. De verdeelinrichting koppelen aan het gebouwbeheerssysteem. 

 

De capaciteit van de nominale stroom van de hoofdverdeling dient te worden bepaald, 

rekening houdende met de hierna omschreven maximaal gelijktijdig optredende 

belasting: 

- verlichting: 70% van het voor verlichting geïnstalleerde vermogen; 

- kracht: 30% van het geïnstalleerde vermogen; 

- warmte: 60% van het geïnstalleerde vermogen; 

- computers en kantoorapparatuur: 75% van het geïnstalleerd vermogen. 

 

De voorziening dient bij oplevering een overcapaciteit te bezitten van 20%. 

 

Aansluitpunten elektra 

Het aantal aansluitpunten voor energievoeding in het gebouw dient van zodanige omvang 

te zijn, dat alle vast geïnstalleerde elektronische installaties en machines van stroom met 

de juiste spanning worden voorzien. Het dient voor de gebruiker in het hele gebouw 

mogelijk te zijn om elektronische apparaten permanent aan te sluiten en er dienen 

voldoende aansluitpunten te resteren voor incidenteel gebruik. Wandcontactdozen met 

afgeronde hoeken dienen te worden toegepast. 

 

De leslokalen dienen ten minste te worden uitgerust met 6 dubbele wandcontactdozen in 

de wand. In verband met esthetica wordt het gebouw bij voorkeur niet uitgerust met 

kabelgoten. In gangen dient één wandcontactdoos per 20 m¹ aangebracht te worden.  

 

Indien van toepassing dient een stroomvoorziening van 400 volt (krachtstroom) te 

worden gerealiseerd.  

 

De plaats van contactdozen mag geen belemmering vormen bij de inrichting van 

ruimten en dient in overleg met de gebruiker te worden bepaald. 
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Houd rekening met voldoende buitenaansluitingen voor wandcontactdozen. In elk geval 

dient per kleuterlokaal één aansluiting te worden voorzien.   

 
4.2 Verlichtingsinstallatie 
 

Lichtinstallatie 

De kunstlichtinstallatie in het gebouw dient zodanig te zijn dat in elke ruimte bij elk 

daglichtniveau een verlichtingssituatie te realiseren is, die een optimum vormt uit 

oogpunt van gebruik en energiezuinigheid (daglichtafhankelijke lichtregeling). De vereiste 

verlichtingssterkte is 500 lux. Zowel de verlichting als de zonwering dient handmatig door 

de leerkracht te zijn bedienen (de regie bij de leerkracht laten). Bij voorkeur wordt 

verlichting, zonwering, ventilatie e.d. per ruimte gestuurd vanaf één centraal paneel. 

 

In het hele gebouw dient ledverlichting te worden toegepast. Aan de gevelzijden dienen 

de armaturen te worden voorzien van daglichtregeling. In toiletten en gangen worden 

bewegingsmelders opgenomen. De verlichting in toiletruimten dient te worden geschakeld 

op bewegingsmelders.  

  

De kleurtemperatuur van het licht dient in nader overleg te worden bepaald (3000 graden 

Kelvin, warmwit, of 4000 graden Kelvin, helderwit). Ten behoeve van een goede 

kleurwaarneming dient de kleur-weergave-index Ra van de lampen in het hele gebouw 

minimaal 80 te zijn. In ruimten voor klassikaal onderwijs, in werk- en studieruimten en 

vergader-ruimten zijn afgeschermde armaturen vereist. Zoveel als mogelijk dienen hoge 

opbrengst-armaturen te worden aangebracht. In het gymlokaal dienen balvaste 

armaturen te worden toegepast.  

 

De volgende uitgangspunten dienen in acht te worden genomen: 

- verdeel armaturen gelijkmatig over de ruimte; 

- kies armaturen die eenvoudig te reinigen zijn; 

- bevestig armaturen op plaatsen waar onderhoud eenvoudig is; 

- plaats de armaturen zo, dat er geen sociaal onveilige school ontstaat. 

 

In de onderwijsruimten en in de teamkamer dient het kunstlicht regel- en dimbaar te zijn. 

In de ontwerpfase dient door de installatieadviseur te worden onderzocht in hoeverre de 

toepassing van het Philips Schoolvision concept technisch en financieel haalbaar is. Ten 

behoeve van sfeerverlichting, dienen boven de plafonds in de hal, teamkamer en op 

leerpleinen contactdozen te worden opgenomen. 

 

Schakelinrichting van de verlichting 

In groepsruimten dient de verlichting in twee groepen geschakeld te kunnen worden. In 

ruimten groter dan 50 m² dient de mogelijkheid te bestaan om slechts een deel van de 

verlichting te schakelen, gerelateerd aan een logisch gebruik van de ruimten. 

 

Het dient mogelijk te zijn om vanuit een centrale post groepen op een eenvoudige wijze 

te schakelen. De verlichtingsinstallatie dient te zijn gekoppeld aan het gebouw-

beheerssysteem. Van daaruit dient de verlichting van het gebouw per gebruiker in- en 

uitgeschakeld te kunnen worden. 

 

In de ontmoetingsruimte, de gymzaal en de personeelsruimte dient de verlichting 

dimbaar te worden uitgevoerd. 
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Noodverlichting 

Er dient een eenvoudige noodverlichtingsinstallatie aanwezig te zijn. Noodverlichting zo 

veel mogelijk integreren in de ‘normale’ armaturen. 

 

4.3 Communicatie installaties 

In het ontwerpproces dient onderzocht te worden op welke wijze de verschillende 

communicatie installaties zo efficiënt mogelijk kunnen worden gecombineerd. 

 

Telefooninstallatie 

De telefooninstallatie functioneert middels de data-installatie. Er behoeft geen separate 

bekabeling te worden aangebracht. 

 

Data-installatie 

In het gebouw dienen vanuit een centrale beheerpost leidingen te worden aangebracht  

voor het realiseren van een datacommunicatienet ten behoeve van een computernetwerk. 

Iedere gebruiker heeft een eigen zone. Aansluitingen voorzien op internet en eigen 

netwerk gebruiker. Datanetwerk door het hele gebouw kan gebruikt worden voor 

communicatiesignalen voor diverse doeleinden: telefoon, data/internet, beveiliging, 

gebouwbeheer, klimaatbeheer, e.d. Hierbij dient een universeel systeem te worden 

toegepast met een centrale schakelmogelijkheid (patchkast), voor het maken van de 

keuze welk signaal waar naartoe gaat. De data-installatie dient te worden gekoppeld aan 

het gebouwbeheerssysteem. De glasvezelaansluiting dient minimaal tot aan de centrale 

meterkast te worden gelegd. Netwerk uitleggen voor grotere bandbreedte (CAT 6a). 

Leidingwerk in toegankelijke (geïntegreerde) wandgoten. Elke leerruimte dient te worden 

voorzien van voorzieningen voor het aansluiten van audiovisuele middelen (beeld en 

geluid). De school zal in de nieuwbouw gebruik gaan maken van smartborden. De 

betreffende ruimten dienen te worden voorzien van HDMI-aansluitpunten. De eventuele 

keuze voor één centrale patchkast voor alle gebruikers dient nader te worden uitgewerkt.  

 

De data-installatie (kabels en patchkast) dient gecertificeerd te worden opgeleverd.  

 

Pc-aansluitingen (inclusief voeding) dienen ook te worden gerealiseerd voor werkplekken 

in verkeersruimten, medewerkersruimte, kantoren, kopieer-/scanapparaat e.d. Bediening 

in alle ruimten moet mogelijk zijn om de geautomatiseerde instellingen van de installaties 

te overrulen.  

 

Daarnaast dienen voldoende accespoints voorbereid te worden om een goede wifi-dekking 

door het gehele gebouw te kunnen garanderen. Dit dient aangetoond te worden door 

middel van een site-survey. Het voorlopige uitgangspunt is dat in elke ruimte boven het 

plafond een aansluiting voor wifi dient te worden voorzien.  

 

Er is een principiële keuze gemaakt voor wifi, waarmee het bekabelde deel van de overige 

installaties tot een minimum beperkt dient te worden (telefoon, kopieerapparaten en 

vaste pc-opstellingen). Het gebouw dient te worden uitgerust met glasvezel.  

 

Geluidsversterkingsinstallatie 

Waar dit vanuit het gebruik gewenst is, dient het gebouw te worden voorzien van 

leidingen ten behoeve van het aanbrengen van een geluidsversterkingsinstallatie. De 

leidingen dienen in elk geval te worden aangebracht in de ontmoetingsruimte en het 

speellokaal dienen geschikt te zijn om een audio-, HDMI- en datakabel door te leggen. In 

deze ruimte dient een logische plek voor de bediening gekozen te worden.  
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Inbraakdetectie-installatie 

Het gebouw dient voorzien te worden van een systeem ten behoeve van inbraakdetectie. 

Voorts dienen ten behoeve van ruimten die door hun ligging, bereikbaarheid van buitenaf 

en door de aanwezige inventaris als inbraakgevoelig aangemerkt kunnen worden, 

aanvullende inbraakdetectievoorzieningen aangebracht te worden. 

 

Dit wordt gerealiseerd door bewegingsmelders en/of door inbraakdetectie bij 

gevelopeningen (standcontacten en schootsignalering op ramen en deuren). Bij 

gedetecteerde inbraak dient melding mogelijk te zijn bij een beveiligingsinstantie. Bij 

detectie van inbraak dient voorts een signaal in het gebouw hoorbaar te zijn. De 

inbraakdetectie-installatie dient te worden gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem 

(automatische schakeling van de ventilatie en van elektrische sloten). 

 

Brandmeldinstallatie 

Er dient een automatische inschakeling plaats te vinden van de ontruimingsinstallatie. De 

brandmeldinstallatie koppelen aan het gebouwbeheerssysteem. 

 

Uitgangspunt is het voorzien van handbrandmelders op centrale plaatsen in het gebouw 

en in de directe nabijheid van brandbestrijdingsmiddelen. Bij melding dient op één 

centrale beheerpost in het gebouw een hoorbaar en zichtbaar signaal gegeven te worden. 

Tevens dient de locatie van de melding op een door de brandweer aan te geven plaats 

schematisch te worden weergegeven. De ventilatie-installatie dient in geval van brand uit 

te schakelen. Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase dient een Programma van 

Eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie te worden opgesteld. In de 

ontwerpfase wordt het PvE opgesteld door de elektrotechnisch adviseur en in de 

uitvoeringsfase door de elektrotechnisch aannemer.  

 

Storingssignaleringsinstallatie 

Er dient een installatie te worden gerealiseerd waarmee storingen in installaties voor 

ventilatie/verwarming worden aangegeven in een centrale beheerpost. De storings-

signaleringsinstallatie koppelen aan het gebouwbeheerssysteem. 

 

Lestijdsignalering 

Het gebouw zal worden voorzien van een installatie voor lestijdsignalering.  

 

Camerabewaking  

De hoekpunten van het gebouw dienen te worden voorzien van camerabewaking, zodanig 

dat de camera’s het gehele terrein in beeld brengen.  

 

4.4 Overspanningsinstallatie 

Ten behoeve van de beveiliging van machines en installaties tegen overspanning, dient 

een centrale overspanningsbeveiliging en een fijn beveiliging te worden aangebracht. 

 

4.5 Transportinstallaties 

Een liftvoorziening voor personenvervoer dient in het gebouw te worden voorzien. Houd 

daarbij rekening met de compartimentering en de mogelijke afwezigheid van een 

gebruiker. De lift dient geschikt te zijn voor incidenteel goederentransport (maximaal 

500kg.) De lift dient te worden voorzien van een voldoende transparante deur.  

 

De lift dient voorzien te zijn van een sleutelschakelaar. Deze sleutelschakelaar dient op de 

deuren van de lift te zijn aangebracht, zodat de lift niet ongewenst betreden kan worden.  
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4.6 Monitor gebouwprestaties 

Op een centrale locatie in het gebouw dient een scherm geplaatst te worden. Op dit 

scherm dienen de gebouwprestaties van het gebouw op een educatieve manier inzichtelijk 

te worden gemaakt (opbrengst pv-panelen, verbruik van het gebouw, etc.). Daarnaast 

dienen de gebouwprestaties op eenvoudige wijze voor gebruikers via een applicatie 

inzichtelijk gemaakt te worden. De benodigde software hiervoor dient door de aannemer 

te worden geleverd. Het scherm zal niet alleen worden gebruikt voor het presenteren van 

gebouwprestaties, maar ook worden ingezet voor mededelingen. 

 

4.7 Onderhoudstermijn  

Voor de elektrotechnische installatie geldt een onderhoudstermijn na oplevering van twee 

jaren. Na afloop van de onderhoudstermijn dient het gebouw overgedragen te worden, na 

goedkeuring van de stichting, aan de onderhoudscontractant. Na afloop van de 

onderhoudstermijn dient de functionaliteit van de installatie door de installateur op nader 

te bepalen onderdelen te worden aangetoond, welke door de adviseur in het bestek 

worden omschreven.  

 

4.8 Beproevingsrapporten 

De elektrotechnisch aannemer dient bij oplevering van het gebouw de volgende 

beproevingsrapporten te overhandigen, waaruit blijkt dat de onderdelen voldoen aan de 

gestelde eisen. 

- Rapportage IO-check (regelinstallatie); 

- Meetrapporten kopstaarttesten (regelinstallatie); 

- Conformiteitsverklaring NEN 1010 (deel 6 zonder restpunten); 

- Testrapportage communicatie- en beveiligingsinstallatie; 

- Inbedrijfstellingsrapportages data-, bel-, brand-, inbraak- en lestijdinstallatie.  
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5 Terrein 

5.1 Algemeen 

Een deel van het niet bebouwde oppervlak dient voorzien te zijn van een steenachtige 

verharding die een adequate afvoer van hemelwater naar het infiltratiestelsel garandeert. 

 

De bestrating dient goed begaanbaar te zijn en geen onnodig gevaar op te leveren voor 

de specifieke gebruikersgroep. De verharding is niet geschikt voor auto-/vrachtverkeer. Er 

dient wel rekening gehouden te worden met een berijdbare strook van de toegang tot het 

terrein naar de entree(s). Deze strook moet geschikt zijn voor middelzwaar 

vrachtverkeer. Ten aanzien van de bestrating dient rekening te worden met de opstelplek 

van de bluswagen. In verband met subsidieregeling, dient maximaal 50% van het 

schoolplein als verhard terrein te worden uitgevoerd.  

 

Er dient voldoende afstand te zijn tussen de gevel en een eventueel plantsoen; dit in 

verband met het veilig kunnen plaatsen van ladders. In dit kader dient langs het gehele 

gebouw een verhardingsstrook opgenomen te worden, zodat ladders veilig geplaatst 

kunnen worden en de ramen goed gewassen kunnen worden. Echter dient ook rekening 

te worden gehouden met een natuurlijke overgang tussen het plein en de gevel, zodat 

een ‘harde’ overgang tussen beiden wordt voorkomen.  

 

Daarnaast moet er een verharde fietsenstalling worden aangelegd voor kinderen, 

medewerkers en bezoek. De fietsenstalling voor het personeel dient gescheiden, overkapt 

en afgesloten te kunnen worden van de fietsenstalling van de leerlingen en bezoekers. De 

fietsenstallingen mogen niet op het schoolplein gesitueerd worden. De uitvoering van de 

overkapping van de fietsenstalling is sober en doelmatig. 

 

Er dient zorg voor te worden gedragen dat het gebouw via veilige ontsluitingswegen te 

bereiken is. De ontwerper(s) dienen hiertoe in overleg te treden met de hulpdiensten. De 

wegen naar het gebouw dienen derhalve een verhard stroef wegdek te hebben. Directe 

niveauverschillen dienen niet groter gemaakt te worden dan 20 mm.  

 

Een markering tussen fietsverkeer en schoolplein dient duidelijk aanwezig te zijn. Gedacht 

wordt om meerdere ingangen te realiseren ten behoeve van de spreiding van de 

leerlingenstromen. 

 

Uit oogpunt van veiligheid dienen geen gezichtsbelemmerende beplanting en omheining 

tussen omgeving en het gebouw geplaatst te worden. Vanuit het gebouw moet er zicht 

zijn op de buitenruimten. 

 

5.2 Groenvoorziening 

Het terrein heeft een groene uitstraling en op het terrein worden natuurlijke materialen 

toegepast. Het is wenselijk om met behulp van ‘groen’ natuurlijke schaduwplekken te 

creëren. De definitieve inrichting van het plein dient in overleg met de opdrachtgever (en 

indien van toepassing de gemeente) te worden vastgesteld. De beplanting dient te 

worden bepaald in overleg met de gebruiker. Giftige plantsoorten dienen te worden 

vermeden.  
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5.3 Vaste terreininrichting 

In overleg met de gebruikers dient nadere invulling van de terreininrichting plaats te 

vinden. Onder vaste terreininrichting wordt ten minste verstaan: 

- stallingsvoorzieningen fietsen voor leerlingen, uitvoering: voldoende brede 

fietsaanleunbeugels, geen rekken, zodat vallende fietsen binnen de hekken vallen.; 

- stallingsvoorzieningen fietsen voor personeel in een overdekte stalling, uitvoering: 

fietsaanleunbeugels, geen rekken; 

- ruimtelijke reservering voor afvalcontainers in de overdekte én afsluitbare 

fietsenstalling voor personeel;  

- zandbakken, voorzien van drainage, speelzand en afdekking; 

- speeltoestellen.  

 
5.4 Omheiningen 

De afzonderlijke speelterreinen dienen van een groene, natuurlijke omheining, met daarin 

een geïntegreerde paneelafrastering voorzien te worden. Tussen het onder- en 

bovenbouwplein dient een fysieke scheiding te worden aangebracht.  

 

De volgende hekwerken en poorten dienen te worden voorzien (handbediening): 

- entreepoort(en) openbare ruimte – speelplein(en); 

- koppelpoorten tussen de verschillende pleinen van gebruikers/functionaliteiten. 

 

5.5 Terreinverlichting 

Uit oogpunt van inbraak- en vandalismepreventie dient op eenvoudige wijze en op een 

beperkt aantal plaatsen waakverlichting te worden geïnstalleerd op het bijbehorende 

terrein, die centraal en/of via een tijdklok en/of via een schemerschakeling te schakelen 

is. De waakverlichting dient te worden gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem. 

Waakverlichting dient bewegingsgestuurd te zijn, zodat het tevens als schrikverlichting 

dient. Armaturen vandaalbestendig uitvoeren en op vandaalbestendige hoogte. 

 

5.6 Buitenbergingen 

De buitenbergingen zijn zo mogelijk geïntegreerd in het gebouw. De bestaande 

vrijstaande buitenberging dient gehouden te blijven.   
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Bijlage 1: Checklist gebouwvoorzieningen  

 
Onderstaande lijst geeft geen overzicht van de opgenomen voorzieningen, maar een demarcatie 
van de kosten wanneer deze voorzieningen worden opgenomen.  
 
B = Basisvoorziening (voor rekening inschrijver) 
I  = Inrichting (voor rekening gebruiker) 

O = Optioneel (financiering afhankelijk van vraagstelling) 
 

Onderdeel B I O Opmerking 

Bouwkundige voorzieningen     

Buitenwanden en buitenwandafwerkingen X    

Anti-graffiti coating X    

Voorzieningen schoonmaken buitengevel X    

Kozijnen, ramen en deuren X    

Glasstrook naast deuren verblijfsruimten X    

SKG*** hang- en sluitwerk op begane grond X   Mechanische uitvoering 

SKG** hang- en sluitwerk op verdiepingen X   Mechanische uitvoering 

Sluitsysteem X   Door middel van een sleutelsysteem 
(cilinders)  

Toegangscontrolesysteem   X  

Zonweringssysteem X    

     

Elektrotechnische installaties     

Brandwerende en/of geluidwerende 
doorvoeringen 

X    

Kabel- en leidinggoten X    

Verlichtingsinstallatie X    

Schakelinrichting van de verlichting X    

Noodverlichting X    

Waakverlichting X    

Vluchtwegaanduiding (pictogrammen) X    

Communicatie installaties bekabeling X   Data, telefonie, intercom e.d. 

Communicatie installaties hardware  X  Patchkasten, centrale, e.d. 

Lestijdsignalering X    

Centrale antenne installatie X   1 aansluiting per gebruiker 

Ontruimingsinstallaties X    

Inbraakdetectie-installatie  X   Conform eisen Marsh 

Brandmeldinstallatie  X   Conform eisen Marsh 

Kleefmagneten X    

Bediening verlichting op het 
gebouwbeheersysteem  

X   Centrale schakeling verlichting 
In groepsruimten schakeling verlichting 
in zones 

Elektrische bediening zonweringssysteem   X   Geen weersafhankelijke regeling 

Bekabeling geluidsversterkingsinstallatie  X   Ten behoeve van smartborden 

Geluidsversterkingsinstallatie  X   

Projectie-installatie  X  smartborden, beamers, boxen 

Gebouwbeheersysteem X    
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Transportinstallaties     

Liftinstallatie X    

Inrichtingen     

Bouwkundig     

Schuif-/paneel-/zak- en flexibele wanden X    

Bewegwijzering  X   

Raamdecoratie binnenzijde (gordijnen/vitrages)  X   

Binnenlichtwering  X   

Garderobesysteem X    

Monitoring duurzaamheid X    

Werkbladen (pantry, balie e.d.) X   (Niet onderwijskundig) 

Aanrechten en pantry’s X    

Keuken X    

Meubilair  X   

Losse vloerbedekking  X   

Schoolborden en/of smartboard  X   

Kastenwanden en kastinrichting  X   

Afvalbakken  X   

Brievenbus  X  1 per gebruiker 

Vlaggenmast  X  1 per gebruiker 

Overkapping fietsenstallingen X    

Ontruimingsplattegronden  X   

     

Werktuigbouwkundig     

Handdoekautomaten en handdrogers  X   

Zeepautomaten  X   

Spiegels X    

Kledinghaken X    

Aansluitingen keukenapparatuur X    

Afzuigkap keuken X    

Afzuiging kopieer-/repro-installatie X   Indien noodzakelijk  

     

Elektrotechnisch     

Sfeerverlichting  X   

Geluidsinstallatie   X   

Toegangscontrolesysteem X    

Intercom (spreek-luister-audio) X   Bij dagopvang 

Deurbeveiligingsinstallatie X    

Nachtschootsignalering X    
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Bijlage 2: Aanvullende eisen cluster dagopvang en bso 

Technische eisen 

Uitgangspunten gebouw 

- Rekening houden in materiaalkeuze met mogelijke schadelijke invloeden tijdens het 

gebruik van het gebouw; 

- Bij materiaalkeuze ook rekening houden met de noodzaak om het interieur eenvoudig 

schoon te houden, vermijden van moeilijk bereikbare plaatsen; 

- Alle materialen glad en goed afwasbaar; 

- Geen oneffenheden tot een hoogte van 1,35 meter; 

- Met de inrichting moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de kinderen, veel 

doorkijkjes voor kinderen, lage ramen (60 cm hoogte), speelse elementen. Ook op het 

maaiveld per groep minimaal een raam zodat baby’s tijdens het kruipen ook zelfstandig 

naar buiten kunnen kijken. 

 

Toegangseisen 

- Tochtsluis met automatische deuropener met knop bedienbaar op 1,5 meter hoogte; 

- Deurbeslag aanbrengen op 1,5 meter hoogte;  

(met uitzondering van driepunts sluiting op buitendeuren, zie brandveiligheid) 

- Deuren volledig voorzien van vingersafe deurlijsten; (Elen vingersafe 5090 of 

gelijkwaardig) 

- Binnendeur tochtsluis naar centrale hal voorzien van pincode toegang systeem. 

- Indien schuifdeur aanwezig koppeling maken met Brandmeldinstallatie i.v.m. vrijloop; 

- Deurbel installatie + hoorbaar op de groepen en kantoor. Bel en intercom op een hoogte 

van 0,95 meter, zodat kinderen zelf kunnen aanbellen. Intercom voorzien van camera.  

 

Verhogingen, trappen en hellingbanen 

- Extra trapleuning aanbrengen op kindhoogte (ca. 50 cm). 

 

(Brand)veiligheid 

- Vluchtdeuren waarbij driepunts sluiting is toegepast mogen worden voorzien van één 

raamboompje op ca. 1,80 meter hoog. E.e.a. in overleg; 

- Automatische brandmeldinstallatie; 

- Alle ruimten voorzien van rookmelders; 

- Ruimten voorzien van koolmonoxidemelders en luchtvochtigheidsmelders.  

 

Noodverlichting / vluchtwegaanduiding 

- Noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform Bouwbesluit. Daarnaast voorziening 

treffen in de verblijfsruimten zoals groepsruimtes, slaapkamers, keukens, 

verschoonruimtes, personeelsruimte, e.d. 

 

Klimaat, verwarming: 

- Bij verwarming dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten: 

a) aangename vloertemperatuur vanwege spelende kinderen; 

b) geen onafgeschermde hoge temperatuursverwarmingselementen op plekken waar 

kinderen komen; 

- Alle verblijfsruimten voorzien van temperatuurregeling; 

- Snelle regelbaarheid/reactietijd; 

- Uitgangspunten ruimtetemperaturen: 

a) Centrale speelhal 20˚C 

b) Kantoor  20˚C 
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c) Groepsruimte 22˚C 

d) Personeelsruimte 20˚C 

e) Verkeersruimte 15˚C 

f) Verschoonruimte 20˚C 

g) Overig  5˚C 

h) Keuken  20˚C 

- Slaapkamers apart zoneren indien vloerverwarming word toegepast. 

 

Sanitair  

- Alle kranen voorzien van een temperatuurbegrenzer van 38˚C;  

- Peutertoiletten afhangen op 0,35 meter; 

- Wastroggen afhangen op 0,50 meter; 

- Keukens en pantry’s niet in directe verbinding met sanitair.  

 

Electra/verlichting 

Er zijn geen specifieke eisen vast gesteld ten aanzien van verlichting kinderdagverblijven. Bij de 

keuze van armaturen dient wel rekening gehouden te worden dat baby’s die op de rug liggen 

omhoog kijken en geen schade ondervinden van de verlichting. 

Uitgegaan wordt van een minimum verlichting in lux per ruimte: 

- Verblijfsruimte   250 lux 

- Kantoorruimte   400 lux 

- Sanitaire ruimte, verkeersruimte 200 lux 

 

Alle wandcontactdozen en lichtschakelaars dienen geplaatst te worden op 1,5 meter hoogte en 

kindveilig uitgevoerd. Let op: dit geldt enkel voor de dagopvang en de BSO en niet voor de 

onderwijsruimten, kantoren, personeelsruimte en kopieerruimte. In deze ruimten dienen 

stopcontacten op 30 cm boven vloerniveau te worden aangebracht.  

Bedieningspaneel bij voorkeur plaatsen bij in/uitgang om verlichting centraal aan of uit te doen. 

 


