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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

In opdracht van Gemeente Drechterland heeft Scope Bouwmanagement onderliggend Programma
van Eisen (hierna: PVE) opgesteld voor de nieuwbouw van de MFA Westwoud. In deze inleiding
wordt kort aangegeven wat de aanleiding is van de opdracht en hoe deze is uitgevoerd.
Gemeente Drechterland wil een MFA ontwikkelen in het dorp Westwoud. Stedenbouwkundige
bureau Reitsma heeft een plan gemaakt dat tijdens een dorpsbijeenkomst aan inwoners en
betrokken partijen is gepresenteerd. Het plan betreft een globaal ontwerp. De gemeente heeft Scope
opdracht gegeven om een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen op te stellen.
Wat betreft de locatie is de voorkeur uitgesproken op de locatie van voormalig ’t Skitteljacht nieuw
te gaan bouwen. Voordeel is dat hier zowel de sportvoorziening en het dorpshuis aanwezig zijn.
Vanuit de MFA gedachte biedt dit het meeste perspectief. Bovendien is het een centrale plek in het
dorp en daarmee vanuit visie en leefbaarheid ook een logische plek.

1.2

Doelstelling

Met het project Vitale dorpen hebben inwoners samen met de gemeente dorpsplannen gemaakt om
de dorpen vitaal te maken en te houden. Kern van de aanpak is samen afspraken (allianties) te maken.
Deze richten zich op het ontwikkelen van de dorpsgemeenschap waarvoor bewoners zich met eigen
kracht inzetten. Eén van de allianties in Westwoud betreft de ontwikkeling van MFA Westwoud. De
alliantie heeft de mogelijkheden onderzocht voor een accommodatie waar verschillende verenigingen
en organisaties gebruik van kunnen maken. Een andere alliantie in Westwoud houdt zich bezig met
woningbouw. Westwoud wordt vitaler als er meer geschikte woningen zijn voor alleenstaanden,
starters en senioren. Alliantie wonen verkent de mogelijkheden voor het realiseren van woningbouw in
Westwoud. De plannen van alliantie wonen en alliantie MFA richten zich beide op de locatie van
voormalig ’t Skitteljacht. De gemeente, schoolbestuur en woningstichting Het Grootslag onderzoeken
het samenvoegen van beide programma’s op de voormalig locatie van ’t Skitteljacht.
Doelstelling van dit PVE is het gestructureerd weergeven van de eisen, randvoorwaarden en wensen
voor de multifunctionele accommodatie te Westwoud.

1.3

Meerwaarde één gebouw

Vanuit het dorp en de alliantie heeft het de voorkeur om, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk
voorzieningen in één accommodatie onder te brengen. In één accommodatie kunnen meerdere
gebruikers, gebruik maken van een gebouwdeel. De efficiëntie van deze accommodatie is daarmee
hoger dan die van de bestaande, verouderde, accommodaties. Deze voldoen in de meeste gevallen
nu of in de nabije toekomst niet meer aan de eisen van deze tijd. Om daarop in te spelen moet er iets
gebeuren om deze voorzieningen en maatschappelijke functies voor Westwoud te behouden.
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De gemeente wil graag investeren in een duurzaam multifunctioneel gebouw. De gebouwen van de
basisschool en peuterspeelzaal zijn verouderd en vragen in de nabije toekomst om grote
(onderhouds)investeringen. Wanneer alleen een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd in
Westwoud, blijft de versnippering van voorzieningen bestaan. Het clusteren van verschillende
faciliteiten kan de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp borgen en zorgt voor efficiënter gebruik van
één gebouw in plaats van de verschillende verouderde panden. Door nu te kiezen voor de bouw van
een Multifunctionele Accommodatie kunnen nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld kinderopvang en
buitenschoolse opvang, van de grond komen. Woningbouw op deze locatie biedt een grote(re)
opgave voor duurzaamheid en biedt in het kader van leefbaarheid het dorp mogelijkheden om de
jongeren, maar ook de ouderen voor het dorp te behouden. Dit komt de vitaliteit van het dorp
Westwoud ten goede.
Het samenvoegen van meerdere gebruikers in één gebouw kent de volgende voordelen.
• Door het samenvoegen van de school met een peuterspeelzaal, jeugdwerk en
appartementen één warmtekoudeopslag (WKO) benodigd. Dit is een kostbare investering die
gedeeld kan worden met verschillende gebruikers, waaronder woningstichting Het Grootslag.
De woningstichting heeft uitgesproken graag vanuit maatschappelijk belang te investeren in
appartementen in Westwoud.
• De woningstichting heeft als uitgangspunt een energieneutraal complex te realiseren. De
school en overige gebruikers van de MFA kunnen daarbij ook onderdeel uitmaken van de te
nemen duurzame oplossingen voor de nieuwbouw.
• De schoolleiding heeft uitgesproken graag alle ruimtes te voorzien op de begane grond /
plint. Hierbij is een liftvoorziening voor de school niet benodigd. Dit is met één gebouw op
voorgenomen locatie mogelijk. Wanneer meerdere gebouwen op het perceel gerealiseerd
moeten worden, is de school genoodzaakt de ruimtes te verdelen over meerdere bouwlagen.
• Meerdere gebruikers in één gebouw kunnen door middel van een verdeelsleutel de
(onderhouds)kosten voor gevels, daken en installaties verdelen, waarbij de lasten minder
hoog zijn. Een beheerplan en onderhoudsplan dient hiervoor opgesteld te worden.
Een eerste aanzet voor een concept beheerplan is opgenomen in bijlage 3.
• De school wenst een speelplein (verhard/onverhard) van ca. 900 m2. Om dit mogelijk te
maken en zo veel mogelijk buitenruimte te creëren dient het programma van de
appartementen op de eerste verdieping gerealiseerd te worden. Met het samenvoegen van
beide programma’s is een solide gebouw, waarbij door middel van materiaal- en kleurgebruik
een eigen identiteit voor beide stakeholders wordt verkregen, een vereiste. De verdeling in
vierkante meters bvo dient daarbij gelijkwaardig te zijn.
• Door het realiseren van één complex, waarbij het (school)gebouw tegen de huidige gymzaal
aan wordt gebouwd, ontstaat er een directe verbinding tussen de school en de gymzaal. De
gymzaal wordt veelvuldig gebruikt door de school. Kinderen hoeven niet meer buitenom te
lopen, maar krijgen via de verkeersruimte/kleedruimte toegang tot de gymzaal/speellokaal.
• Door de school te huisvesten in een MFA kan het beschikken over een extra ruimte / brede
schil welke wordt toegevoegd aan het programma. De brede schil betreft een
multifunctionele ruimte welke ruimte biedt aan meerdere gebruikers (basisschool,
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, jeugdwerk).
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1.4
1.4.1

Het project
Algemeen

Een PVE definieert alle kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten op basis waarvan de architect
een ontwerp kan vervaardigen en waaraan vervolgens het ontwerp, in diverse stadia, kan worden
getoetst. Onderdeel is het ruimtelijk en functioneel PVE. In het ruimtelijk en functioneel PVE wordt
stilgestaan bij de ruimtelijke eisen zoals het bepalen van de omvang en het aantal benodigde
voorzieningen. De functionele eisen beslaan het bepalen en positioneren van de benodigde functies
en de onderlinge relaties hiertussen. De functionele eisen worden bepaald aan de hand van de
onderwijskundige en organisatorische uitgangspunten.
Het opstellen van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen is een essentiële fase in het
bouwtraject omdat in deze fase door de opdrachtgever de kaders en uitgangspunten worden
vastgelegd die het ontwerp en daarmee de realisatie bepalen. Door dit in de vorm van een ruimtelijk
en functioneel PVE vast te leggen, ontstaat een passend toetsinstrument voor de opdrachtgever in de
vervolgfasen.
Dit programma van eisen beschrijft de volgende onderdelen:
• Deelproject 1: School de WestWijzer.
• Deelproject 2: Peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.
• Deelproject 3: Gymzaal.
• Deelproject 4: Jeugd- en jongerenwerk.
• Deelproject 5: Appartementen.
• Deelproject 6: Buitenruimte.
Bij discrepanties tussen de geschreven teksten, de ruimtelijke eisen en de overige bijlagen, prevaleert
hetgeen bepaald is in het totaaloverzicht ruimtelijke eisen (bijlage 2).
1.4.2

Huidige situatie

Huidige gebruikers Dorpshuis De Schalm:
• Stichting Dorpshuis De Schalm: eigenaar. De zalen inclusief de gymzaal kunnen gehuurd
worden. Daarnaast worden door De Schalm diverse activiteiten georganiseerd zoals
optredens of theatervoorstellingen die ook kunnen plaatsvinden in de gymzaal. Er zijn
diverse zalen om te huren voor bijv. feesten, partijen of vergaderingen. Het dorpshuis is op
maandag tot vrijdag geopend van 18.00 tot 00.00 uur.
• Volleybal-, badminton- en gymnastiekverenigingen die gebruik maken van de gymzaal en
bijhorende ruimten.
• Basisschool De WestWijzer: maakt gebruik van de gymzaal en bijhorende ruimten.
• Ouderenvereniging Seniores Priores: maakt gebruik van de bejaardensoosruimte.
Aanwezige ruimten Dorpshuis (exclusief huidige gymzaal):
• Hoofdentree.
• Ontmoetingsruimte met toegang naar gymzaal.

23-05-2019

Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen MFA Westwoud

Pagina 6 van 43

•
•
•
•
•
•
•

Keuken met kookgelegenheid.
Vergader-/feestzaal voor 30 tot 70 personen.
Op de verdieping een grote en kleine vergaderzaal.
Oefenruimte voor bandjes.
Toiletgelegenheid dames en heren.
Diverse bergingen.
Koelcel.

Aanwezige ruimten (huidige gymzaal):
• Grote zaal (gymnastieklokaal).
• Toestellenberging + technische ruimte.
• Gang kleedruimten.
• Kleedruimte dames en heren met wasruimten (douchen) en toiletten.
• Leraarkamer.
• Berging algemeen + technische ruimte.
• Berging school.
• Berging volleybalvereniging.
Aanwezige ruimten huidige bejaardensoos (Seniores Priores):
• Hoofdentree met tochtsluis.
• Ontmoetingsruimte v.z.v. een leeshoek, biljarttafel etc.
• Winkel.
• Eetruimte voor groepskoken met keuken.
• Vergaderruimte.
• MIVA toilet.
• Bergingsruimte met koelcel.
• Entree fysio.
• Fysiotherapie/fitnessruimte.
Huidige gebruikers locatie huidige basis- en peuterschool:
• Basisschool De WestWijzer: maakt gebruik van een schoolgebouw inclusief terrein aan de Dr.
Nuijensstraat 74 te Westwoud.
• Peuterspeelschool De Woudstappertjes (Kappio Kinderopvang): maakt gebruik van een
Peuterschool inclusief terrein naast de basisschool de WestWijzer aan de Dr. Nuijensstraat 76
te Westwoud.
Aanwezige ruimten basisschool de WestWijzer, inclusief terrein aan de Dr. Nuijensstraat 74 te
Westwoud:
• Hoofdgebouw v.z.v. entree, gang, toiletten, grote ruimte, lokalen, kantine etc.
• Losstaande overdekte fietsenstalling met bergingsruimte.
• Losstaande berging achterzijde terrein.
• Omheinde speelterrein met diverse vaste (speel)inrichtingen.
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Aanwezige ruimten peuterschool de Woudstappertjes, inclusief terrein aan de Dr. Nuijensstraat 76 te
Westwoud:
• Hoofdgebouw v.z.v. hal, sanitaire ruimten, wasruimte, 2 lokalen etc.
• Losstaande berging met overdekte fietsenstalling achterzijde terrein.
• Besloten ommuurde en omheinde speelterrein.

1.4.3

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie betrekken de volgende stakeholders/gebruikers het nieuwe gebouw:
• Multifunctionele ruimte
o Centrale entree voor basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en jeugd- en
jongerenwerk (blauw gearceerd)
o Jeugd- en jongerenwerk (blauw en paars gearceerd)
• Kindcentrum
o Basisschool De WestWijzer (geel gearceerd)
o Peuterspeelzaal De Woudstappertjes (oranje gearceerd)
o Kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) (oranje gearceerd)
• Woningen
o Appartementen woningstichting Het Grootslag (groen gearceerd), eigen entree.
• Gymzaal
o Gymzaal, kleedruimten en sanitaire ruimten Dorpshuis De Schalm (paars gearceerd)

Figuur: vlekkenplan nieuwbouw MFA (bijlage 1).
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1.5

Status PVE

Het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen bestaat uit de vaste onderdelen:
Functionele eisen:
• Welk aanbod en activiteiten worden in (en rond) het gebouw uitgevoerd.
• Wat zijn de interne en externe relaties tussen de verschillende functies die samen komen.
• Welk karakter en sfeer moet het gebouw uitstralen.
• Met betrekking tot welke ruimten is er sprake van gezamenlijk gebruik.
Ruimtelijke eisen:
• Welke en hoeveel ruimten zijn nodig om het activiteitenprogramma uit te voeren.
• Hoeveel vierkante meters zijn hiervoor nodig.
Dit programma van eisen dient de volgende doelen:
• Communicatiemiddel tussen de Gemeente Drechterland, Schoolbestuur De WestWijzer, Het
Grootslag, Kappio, Stichting Dorpshuis De Schalm en Stichting Jeugdwerk om
overeenstemming te krijgen over de te realiseren eisen en voorzieningen en de daarmee
samenhangende kwaliteit.
• Basis voor besluitvorming en kredietverlening door Gemeenteraad, College van B&W.
• Verdere uitwerking door een ontwerpteam binnen het ontwerpproces.
• Formuleert de uiteindelijke opgave voor de realisatie.

1.6

Leeswijzer

Deze rapportage is als volgt opgebouwd.
- Hoofdstuk 1 : Inleiding
- Hoofdstuk 2 : Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Hoofdstuk 3 : Duurzaamheid en exploitatie
- Hoofdstuk 4 : Basisschool De Westwijzer
- Hoofdstuk 5 : Peuterspeelzaal De Woudstappertjes
- Hoofdstuk 6 : Kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO)
- Hoofdstuk 7 : Gymzaal
- Hoofdstuk 8 : Jeugd- en jongerenwerk
- Hoofdstuk 9 : Appartementen
- Hoofdstuk 10 : Buitenruimte
- Bijlage 1
: Relatieschema MFA Westwoud
- Bijlage 2
: Totaaloverzicht ruimtelijke eisen
- Bijlage 3
: Aanzet concept beheerplan
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2 Uitgangspunten en randvoorwaarden
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de randvoorwaarden en uitgangspunten. Uiteraard zal het PVE
moeten voldoen aan landelijke en lokale wetten en regels. Daarnaast hebben de diverse partijen
specifieke uitgangspunten en wensen geuit en hiertoe documenten opgesteld. In dit hoofdstuk
worden ze opgesomd, aangegeven wat van toepassing is, waar overlap zit en welk document leidend
is.
2.1

Wettelijke voorschriften en regelgeving

De MFA moet voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en normen op nationaal en lokaal
niveau. Voor het opstellen van het PVE zijn de volgende richtlijnen gehanteerd:
Landelijk:
- Wet Ruimtelijke Ordening
- Woningwet
- Wet op Primair Onderwijs (Wpo)
- Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
- ARBO-wetgeving
- Wet milieubeheer
- Het vigerende Bouwbesluit
- Wettelijke eisen voor (B)ENG (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen
- Keuringseisen van tot keuring bevoegde instanties, zoals KIWA, KEMA, VISA, VEWIN;
- Handboek 'Brandveilig gebouw installeren'
- Handboek Integrale Toegankelijkheid.
- Alle op het werk betrekking hebbende normbladen en voorschriften welke met NENnummer en
titel vermeld zijn in het overzicht uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut.
Lokaal:
- Gemeentelijke bouwverordening (inclusief gebruiksbesluit)
- Bestemmingsplan gemeente Drechterland
- Welstandseisen gemeente Drechterland
- Verordening Voorzieningen Onderwijs Huisvesting 2012 gemeente Drechterland
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Drechterland 2012
- Brandweervoorschriften
Randvoorwaarden school De WestWijzer:
- Wettelijke eisen voor Energie Neutrale Gebouwen (Nul Op de Meter)
- Frisse Scholen klasse B (ook PSZ/KDV/BSO)
Randvoorwaarden appartementen Woningstichting Het Grootslag:
- Wettelijke eisen voor Energie Neutrale Gebouwen (Nul Op de Meter)
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2.2

Architectonische randvoorwaarden

Belangrijk is dat zowel school als de appartementen een eigen identiteit en eigen ingang krijgen.
Randvoorwaarden Kindcentrum Westwoud / school De WestWijzer:
• Het gebouw (intern) straalt rust uit die in balans met kleur geborgenheid biedt aan de gebruikers
van het gebouw en dan met name ook passend bij de leeftijdsfase van de leerlingen.
• Het gebouw heeft een lichte, open en ruime uitstraling.
• Vanuit de behoefte aan een rustige omgeving zijn de benodigde installaties/systemen zoveel
mogelijk in de bouw weggewerkt.
• Het gebouw heeft een heldere compartimentering waardoor delen van het gebouw ook
afsluitbaar zijn (afsluitbaarheid en toezicht).
• Geen industrieel ontwerp, juist veel meer gebruik van natuurlijke materialen, rust in
kleurgebruik, wel sfeervol en eigentijds.
• Circulatieruimten zoals gangen worden tot een minimum beperkt en daar waar ze gerealiseerd
worden zijn deze ook in te zetten als ruimte om te spelen en/of te leren.
• Aanvullende uitspraken die gedaan zijn vanuit gebruikersgroep: Rust / Geborgenheid / Licht /
Relatie binnen en buiten / Groen / Welkom uitstralen / Bewegen / Samen (Kappio en
WestWijzer) / Uitdagend / Blik naar buiten.

Randvoorwaarden appartementen:
• Het exterieur en interieur mag een sobere en doelmatige uitstraling krijgen.

2.3

Toegankelijkheid

De routing, inclusief entree, in het gebouw voor het Kindcentrum/school De WestWijzer moet voor
alle leeftijden duidelijk zijn. De basisschool dient toegankelijk te zijn voor mindervaliden.
De bewoners van de appartementen krijgen een eigen hoofdentree, duidelijk en fysiek afgescheiden
van het Kindcentrum en bestaande dorpshuis.
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3 Duurzaamheid en exploitatie
3.1

Algemeen

Voor het gehele energievoorziening van de nieuw te bouwen MFA dient te worden gezocht naar een
meest gunstige wijze van opwekking van warmte, koude en elektriciteit.
3.2

Duurzaamheid

Uitgangspunt is dat in 2020 de wettelijke eisen voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
gelden. De nieuwe BENG-eisen en de NTA8800 gaan mogelijk niet in op de beoogde datum 1 januari
2020. Het is nog niet bekend wanneer de NTA8800 wel van kracht wordt. Uitgangspunt is dat
bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf moeten voldoen aan de dan geldende BENG eisen.
De energieprestatie van de gebouwen worden dan vastgelegd aan de hand van 3 eisen:
1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per
jaar.
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.
Deze eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw.
BENG is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een
energiezuinig ontwerp te maken.
Dit betreft kort samengevat:
• Stap 1: Beperk de energievraag.
• Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen.
• Stap 3: Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen zo efficiënt mogelijk.
3.3

Duurzaamheidsdoelstelling

Randvoorwaarden Kindcentrum:
• Onderwijshuisvesting wordt gebouwd voor een periode van minimaal 40 jaar. Dat vraagt om een
toekomstbestendig, duurzaam en flexibel gebouw.
• Hoge gebouwkwaliteit: nieuwbouw maakt het mogelijk te zorgen voor een fris, duurzaam en
energiezuinig gebouw met een gezonde exploitatie.
• Wetgeving en kwaliteit gebouw: de eisen aangaande Frisse Scholen (klasse B) en BENG zijn
uitgangspunt bij de realisatie. Daarbij dient het een gasloos gebouw te zijn, waarbij
onderhoudsarme materialen worden toegepast. Keuzes qua materialisering zijn ook afgestemd
op schoonmaak en onderhoud.
• De ambitie is uitgesproken om net als de appartementen van Het Grootslag te komen tot een
Energie Neutraal Gebouw (ENG).
• Flexibiliteit: Ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Hoe dit zich
ontwikkelt, is voor de korte termijn te overzien, echter voor de wat langere termijn niet. Daarom
is een gebouw gewenst dat mee kan groeien in de ontwikkeling van dat moment en op een
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eenvoudige wijze aangepast kan worden. Dat vraagt om een gebouwconstructie die slechts
minimale beperkingen kent voor het aanpassen van onder andere de indeling.
Randvoorwaarden appartementen Woningstichting Het Grootslag:
• Energie Neutraal Gebouw (ENG) en Nul Op de Meter (NOM).
• Gasloos.
• Energie index is kleiner of gelijk aan 0,6.
• Onderhoudsarme materialen toepassen.
• Aandacht voor circulariteit materialen.
• Maximaal geluidsniveau 25 Db(a) aan de binnenzijde.
• Bij voorkeur geen (elektrische) koeling.
Voor het ontwerp zijn verder nog de onderstaande uitgangspunten van toepassing:
• Realiseren van een efficiënt gebouw dat voldoet aan de hedendaagse eisen van zowel
gebruik als beheer.
• Bewezen installatieconcepten toepassen, experimenten zijn niet toegestaan.
• Duurzame materialen toepassen die in de praktijk hun duurzaamheid hebben bewezen.
• Het ontwerp moet leiden tot lage exploitatiekosten.
• De eventuele subsidies t.a.v. duurzaamheidsmaatregelen moeten worden meegenomen in
de te nemen keuzen qua duurzaamheid.
• Eenvoudig en doelmatig van opzet.

3.4

Onderhoud

De kosten voor het onderhouden van het gebouw, installaties en vaste inrichting moet zo minimaal
mogelijk zijn. Het ontwerp moet hierop zijn afgestemd. Daarnaast gelden de volgende vereisten:
• Het onderhoud aan de gevels, ramen en hang en sluitwerk dient minimaal te zijn en tevens
moet door toepassing van courante materialen met leveringsgaranties, het onderhoud
eenvoudig en snel kunnen plaatsvinden.
• Het dak is op een ARBO-technisch verantwoorde wijze bereikbaar en te betreden voor
onderhoud en inspecties.
• Alle te verwerken materialen en alle aan te brengen installaties moeten kritisch beoordeeld
worden op hun invloed op de exploitatiekosten. Hiertoe dient een TCO-berekening te
worden opgesteld.
• Installaties dienen onderhoudsarm en goed toegankelijk te zijn (rondom minimaal 1,5 m vrije
ruimte).
• Vervanging van de installaties moet zonder bouwkundige sloopwerkzaamheden plaats
kunnen vinden.
• Technische installaties centraliseren in techniekruimten en niet achter vaste plafonds,
wanden en vloeren situeren.
• Techniekruimten zo mogelijk nabij ingang of van buiten af benaderbaar.
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4 Basisschool De Westwijzer
4.1

Inleiding

Basisschool De WestWijzer is één van de toekomstige gebruikers van MFA Westwoud. De gemeente
Drechterland heeft toegezegd dat nieuwbouw voor de enige basisschool in Westwoud binnen enkele
jaren gerealiseerd kan worden. Op dit moment is De WestWijzer gehuisvest in het schoolgebouw van
de voormalige Regenboog. Aan hetzelfde plein is de peuterschool van kinderopvangorganisatie
Kappio gehuisvest. Beide organisaties werken al met elkaar samen in het belang van doorgaande
leerlijnen en een warme overdracht.
De WestWijzer is een basisschool die valt onder een nieuwe stichting die is ontstaan uit twee
schoolbesturen, te weten:
• Stichting Openbaar Onderwijs Present
• Stichting Katholiek Onderwijs De Streek
De nieuwe stichting heet Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland.
De normatieve ruimtebehoefte wordt bepaald door de normen uit de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs. Daarbij gelden prognoses als uitgangspunt voor het aantal leerlingen. De
school heeft op dit moment 131 leerlingen. De prognoses van de gemeente Drechterland geven aan
dat dit terug gaat lopen naar 117 leerlingen. Afgesproken is om een `Brede Schil’ toe te voegen. Dit
houdt in dat er extra ruimte wordt toegevoegd die de mogelijkheid biedt voor opvang van extra
leerlingen. Daarnaast wordt deze `Brede Schil’ multifunctioneel gebruikt voor peuters/instroom en
Buitenschoolse opvang, Stichting Jeugdwerk en vanuit de gemeenschap / De Schalm.

4.2

Visie

De WestWijzer is dé school in Westwoud. Een unieke samensmelting van openbaar en katholiek
onderwijs. Daarmee zijn wij de school die staat en gaat voor alle leerlingen in ons dorp, uit elk gezin
en van elke gezindte. Een lokale school met een open vizier naar de wereld om ons heen. Wij willen
ervoor zorgen dat ieder kind tot zijn/haar recht komt. In ons onderwijs is ruimte voor verschillen
en word je gestimuleerd om jezelf te zijn en te blijven ontwikkelen. Het is onze overtuiging dat alle
leerlingen graag willen leren. Wij zien het dan ook als onze uitdaging om alle kinderen te bieden wat
ze nodig hebben om tot leren te komen.
Wij organiseren dat met een deskundig team dat in staat is om steeds te schakelen tussen coachen,
leiden en begeleiden. Zo zorgen we dat leerlingen steeds meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Ook als schoolteam
kunnen wij blijven leren door samenwerken en samen leren. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen
zich breed kunnen ontwikkelen en dat zoveel mogelijk talenten aan bod komen. Daarom is er naast een
stevige basis aan rekenen, taal, lezen en spelling veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en
motorische ontwikkeling. Wij willen een breed en uitdagend aanbod hebben voor alle leerlingen. Van
muziek tot techniek en van timmeren tot schaken.
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4.3

Uitgangspunten

Randvoorwaarden Basisschool De WestWijzer:
• Basisschool De Westwijzer wordt gerealiseerd als een enkellaagse voorziening.
• Basisschool De Westwijzer is een laagdrempelige voorziening voor ouders en hun kinderen en
ook voor de professionals en specialisten daaromheen.
• Basisschool De Westwijzer heeft een centrale plek in de gemeenschap en zoekt naar
samenwerking met de nabijgelegen Schalm en de dorpsgemeenschap. Het gebouw is niet alleen
maar een `school’.
• Ruimtelijke samenhang/verbinding als gestreefd wordt naar een MFA (multifunctionele
accommodatie).
• De entree van Basisschool De Westwijzer is goed zichtbaar en het is duidelijk waar men het
gebouw in kan vanaf openbare weg en parkeerplaats.
• Goede verkeerscirculatie en routing, goed en veilig bereikbaar, veilige fietsroute. Hierbij snel en
langzaam verkeer zoveel mogelijk te scheiden.
• Voldoende stallings-/parkeerruimte voor fietsen en auto’s.
• Aandacht voor het halen en brengen van kinderen.
• Toekomstige uitbreidingen: Omdat prognosecijfers slechts een inschatting zijn van de
keuze(vrijheid) van ouders en de demografische ontwikkelingen, is het voorstel om wel rekening
te houden met mogelijkheden voor uitbreiding.

4.4

Functionele eisen

Functionele eisen Basisschool De WestWijzer:
• De normatieve ruimtebehoefte wordt bepaald door de normen uit de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs. Daarbij gelden prognoses als uitgangspunt voor het aantal leerlingen. De
school heeft op dit moment 131 leerlingen, de prognoses van de gemeente Drechterland geven
aan dat dit terug gaat lopen naar 117 leerlingen.
• Het is van belang dat een gebouw flexibiliteit heeft om faciliterend te kunnen blijven aan het
onderwijs.
• Garderobes voor leerlingen zijn een aandachtspunt, dit moet rust uitstralen, opgeruimd zijn en
zoveel mogelijk uit het zicht.
• Ook facilitaire voorzieningen (denk aan inrichting, ICT-voorzieningen, beheer) dragen bij aan de
mogelijkheden om het onderwijskundig en pedagogisch concept zo goed mogelijk te kunnen
vormgeven. ICT wordt een steeds belangrijker onderdeel van het onderwijs. Het is dan ook van
belang dat in het gebouw een goed werkend ICT-systeem (zo veel mogelijk draadloos)
beschikbaar is.
• Het gebouw heeft een goede klimaatbeheersing, die binnen een kleine marge op ruimteniveau te
regelen is en valt binnen de categorie Frisse Scholen klasse B.
• Binnen het gebouw kunnen ramen naar buiten open.
• De toiletten in het gebouw bieden veel privacy (wanden van plafond tot vloer) voor de gebruiker,
dat geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
• De toiletgroep voor de jonge kinderen heeft deuren die eenvoudig te openen en te sluiten zijn
voor jonge kinderen. Tevens dient het vier ogen principe bij de toiletgroep van jonge kinderen
toegepast te worden.
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Het gebouw heeft goede zonwering en verduisteringsmogelijkheden, waarbij nadrukkelijk
aandacht is voor het gebruik van digiborden.
De structuur van het gebouw is zodanig dat toekomstige functionele aanpassingen eenvoudig
gerealiseerd kunnen worden.
Het gebouw krijgt een normatief bruto vloeroppervlak van 789 m² BVO voor onderwijs.
Deze bestaat uit een vaste voet van 200 m² voor de school en 5,03 m² per leerling.
Een normatief bruto vloeroppervlak van ca. 75 m² BVO voor een brede schil/multifunctioneel
gebouw deel. Dit houdt in dat er extra ruimte wordt toegevoegd die een tweeledig doel kent:
1. Mogelijkheid voor flexibiliteit en opvang extra leerlingen.
2. Multifunctioneel gebruik van deze voorziening voor peuters/instroom en Buitenschoolse
opvang en vanuit de gemeenschap/De Schalm.

In een Kindcentrum zijn diverse voorzieningen die ondersteunend zijn aan het onderwijs en de
peuterschool en daarmee het gewenste gebruik van een gebouw faciliteren. Onderstaande worden
de algemene voorzieningen voorzien van een functionele omschrijving.
In onderstaande paragrafen wordt ingezoomd op ruimtelijk-functionele eisen zoals die gelden voor
de verschillende te onderscheiden ruimten.
4.4.1

Entree

Kindcentrum De WestWijzer heeft één duidelijke hoofdentree, deze entree geeft duidelijk ‘smoel’ aan
het gebouw en geeft een gevoel van welkom zijn. Vanaf het entree gebied rondom het gebouw is het
eenduidig waar je naar binnen gaat.
Deze entree wordt gebruikt door alle kinderen, personeel, ouders en bezoekers. Van belang is ook dat
dit entree gebied ook voor het jonge kind en zijn/haar ouders, een overzichtelijke en veilige plek is.
Hierbij geldt dat voor de peuterschool strenge regels gelden voor het naar binnen/buiten kunnen.
De hoofdentree komt uit in de centrale ontmoetingsruimte (met inbegrip van een tochtportaal). Het
entreegebied in het gebouw is een omgeving die gekenmerkt wordt door licht/ lucht en ruimte. Vanuit
de entree is het duidelijk waar je heen moet, de structuur is overzichtelijk.
Bij de entree is tevens de directiekamer (met daglicht) gesitueerd zodat bezoekers gezien worden en
zich makkelijk kunnen melden.
Vanuit de entree kom je op een logische manier uit op het speelterrein. Het is wenselijk dat voor de
unit van het jonge kind en de peuterschool eenvoudige en snelle toegang tot het speelterrein mogelijk
is. Bij voorkeur direct gekoppeld aan de groepsruimte van de peuters.
4.4.2

Ontmoetingsruimte/leerplein

Vanuit de entree kom je in de ontmoetingsruimte van de school. Dit is een ruimte die
multifunctioneel gebruikt kan worden voor allerlei activiteiten van de school als ook de peuterschool
en vormt het hart van de school.
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De ontmoetingsruimte is teven het leerplein voor de leerlingen en wordt daar ook voor ingericht. Dat
vraagt om een flexibele inrichting, die eenvoudig is om te bouwen voor de andere activiteiten die er
ook in plaats vinden. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om het op te delen in een deel voor
het jonge kind (meer lawaai) en een deel voor het oudere kind (meer rust). Dit is bij voorkeur een
scheiding die zowel gesloten als open gebruikt kan worden.
4.4.3

Multifunctionele ruimte

De multifunctionele ruimte is een extra ruimte voor het bewegingsonderwijs voor de jonge kinderen.
Deze ruimte wordt - naast het gebruik van de gymzaal - gebruikt voor dans, oefenen van
toneelstukken en mogelijk knutsellokaal. Qua situering is deze dan ook dichtbij de unit voor het jonge
kind gelegen. Omdat dit voor de WestWijzer betekent dat er dan ook nog meer dan voldoende tijd
overblijft dat de ruimte leeg zou staan is het voorstel om deze multifunctioneel inzetbaar te maken,
bijvoorbeeld het delen met Jeugd- en Jongerenwerk. Dat vraagt wat van de vloerafwerking als ook
wandafwerking.
4.4.4

Berging speellokaal

In de te verbouwen bergingsruimte van de gymzaal dient een berging opgenomen te worden waar de
sport- en spelmaterialen (klein materiaal) opgeborgen kunnen worden. Deze berging is direct vanuit
de gymzaal toegankelijk.
4.4.5

Personeelsruimte

De personeelsruimte is en ontmoetingsplek en tevens vergaderplek. Vlakbij is een pantry aanwezig,
die net buiten de personeelskamer zit, met daarin in ieder geval koelkast, vaatwasser, bergruimte,
combimagnetron. Deze pantry is gekoppeld aan de ontmoetingsruimte. Andere gebruikers kunnen
de pantry dan ook makkelijk gebruiken. De personeelskamer is afsluitbaar.
4.4.6

Garderobe personeel

Bij de personeelsruimte is een plek waar het personeel de jassen kan ophangen en hun privé spullen
kunnen opbergen. Deze ruimte is afsluitbaar.
4.4.7

Bibliotheek

De WestWijzer heeft een eigen bibliotheek collectie. Omdat deze leeftijdgebonden is, wil men deze
onderbrengen op de leerpleinen. Een andere optie is in de ontmoetingsruimte. Een en ander
afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.
4.4.8

Werkruimte directeur

Voor de directeur is een werkruimte aanwezig nabij de entree, zodanig dat deze
plek makkelijk gevonden kan worden door bezoekers. De werkruimte heeft plek voor een werkplek
en tevens een zitje/tafel voor circa 4 personen.
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4.4.9

Werkruimte IB en administratie

De WestWijzer heeft een aantal ondersteunende functies, zoals IB en administratie die een aantal
dagen dan wel dagdelen binnen de school werkzaam zijn. Deze functionarissen hebben een
gezamenlijke werkplek ter beschikking op een centrale plek in het Kindcentrum. Er is ruimte voor
twee werkplekken en een tafel voor 4 personen.
4.4.10 Reproruimte/magazijn
Centraal gelegen is een aparte ruimte aanwezig voor een multifunctional. Deze ruimte is voorzien van
een goede afzuiging en mogelijkheden om papier etc. op te slaan.
4.4.11 Miva Toilet (personeel en bezoekers)
Conform de wetgeving waaronder het Bouwbesluit moet het gebouw voorzien in MIVA
(mindervaliden) toiletten. Om efficiënt gebruik te maken van deze ruimten doen deze tevens dienst
als personeelstoilet en is er de mogelijkheid om te douchen.
4.4.12 Personeelstoiletten
Verspreid door het gebouw is nog een personeelstoilet beschikbaar. Totaal zijn er dus twee
personeelstoiletten, waarvan één tevens miva toilet is. De toiletten zijn zodanig dat zij privacy
garanderen voor de gebruiker.
4.4.13 Toiletten leerlingen
Voor leerlingen zijn zes toiletten beschikbaar deze zijn opgedeeld in 3 toiletten onderbouw en 3
toiletten bovenbouw. De onderbouwtoiletten zijn zodanig gesitueerd dat ook jonge kinderen snel
vanaf de buitenspeelplaats naar een toilet kunnen. Voor de unit jonge kinderen geldt dat er enig
toezicht is op het toiletgebruik van de jongste kinderen. De toiletten zijn gescheiden door wanden
van vloer tot aan plafond, dit met het oog op de privacy van de gebruiker. Toiletten zijn uitgevoerd
als hangtoiletten. De toiletgroepen voor leerlingen zijn allemaal gelijk en hebben gewone toiletten
voor ‘volwassenen’.
4.4.14 Werkkast
Centraal in het gebouw komt een algemeen toegankelijke, afsluitbare werkkast met een
uitstortgootsteen voorzien van koud en warm water en met voldoende ruimte voor
schoonmaakapparatuur.
4.4.15 Technische ruimte
Er is een beperkte technische ruimte, voorzien van brede deuren en zo nodig met toegang tot het
dak, waarin een deel van installatietechnische voorzieningen (aansturing) kan worden opgesteld.
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4.4.16 Serverruimte en ICT voorziening
Binnen Basisschool De WestWijzer is op alle plekken stabiel draadloos internet beschikbaar.
Daarnaast is er een serverruimte met plek voor patchkast/server. Binnen de units zitten op
verschillende plekken aansluitingen voor digiborden/schermen en computers. Evenals voldoende
stroompunten.
4.4.17 Garderobe leerlingen
De garderobe van leerlingen wordt centraal bij de entree van de unit geregeld. Hierbij is rust en
opgeruimd het uitgangspunt. Bij voorkeur op een slimme manier weggewerkt in de wanden.
4.4.18 Centrale bergingen
Centraal gesitueerd zijn twee bergingen beschikbaar. Waarvan één berging is bedoeld voor
leermiddelen en de ander voor opslag van diverse spullen zoals stoelen voor de centrale
ontmoetingsruimte, etc. Deze berging is gelegen aan de centrale ontmoetingsruimte en makkelijk
toegankelijk, ook voor een steekwagen.

4.5
4.5.1

Ondersteunende ruimten
Algemeen

Kindcentrum Westwoud is een leergemeenschap voor kinderen in de leeftijd van 2 – 12 jaar. De
onderwijsruimten voor de leerlingen zijn gegroepeerd rondom het hart van het Kindcentrum, de
ontmoetingsruimte.
4.5.2

Groepsruimten

De Westwijzer is een school die qua onderwijsconcept in ontwikkeling is. Men wil toe gaan werken
naar groepsdoorbrekend onderwijs. Dat betekent dat de groepsruimten op een eenvoudige wijze
(middels schuifdeuren) te koppelen zijn aan de ontmoetingsruimte/leerplein. Daarnaast zijn de
groepsruimten per twee met een transparante verbindingsdeur tussen de beide groepsruimte
geschakeld. Dat geldt voor de ruimten voor 1-2 en 3-4, een tussendeur. En voor de ruimten voor 5-6
en 7-8. Dit alles met het oog op het kunnen doorgroeien naar het koppelen van
onderwijsvoorzieningen aan elkaar vanuit de onderwijskundige ontwikkelingen en visie van de
school.
Enkele andere kenmerken:
• Het leerplein/ontmoetingsruimte is een leeromgeving en dan ook zoveel mogelijk vrij van jassen
en tassen. Deze worden elders opgeborgen. Bovendien zijn de groepsruimten met schuifdeuren
gekoppeld aan het leerplein/ontmoetingsruimte hetgeen weinig/geen ruimte laat voor jassen
en tassen per groepsruimte.
• Er is sprake van goede zichtlijnen en een overzichtelijke situatie.
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Nabij of aan de ontmoetinsgruimte/leerplein is ook het “Het Atelier” gelegen, deze is makkelijk
bereikbaar, ook vanuit de ruimte voor de peuterschool.
De sanitaire voorzieningen zijn makkelijk bereikbaar vanuit de speel/leeromgeving en er is goed
zicht mogelijk.
Iedere groepsruimte beschikt over een kastenwand als opbergmogelijkheid en tevens te
gebruiken als whiteboard, een gesloten kastenwand van plafond tot vloer.
Elke groepsruimte beschikt over een kleine pantry met warm en koud water.
Er is aandacht voor zowel plaatsing als de lichtinval in verband met het gebruik van digiborden.
Er zijn deuren van uit de groepsruimten naar het buitenterrein.

4.5.3

Het Atelier

Gekoppeld aan de ontmoetingsruimte ligt een soort doe atelier dat geschikt is voor: creatieve
activiteiten, technologie, etc. Geschakeld aan dit atelier ligt een berging voor de materialen en
voorraad. Voor een ander deel van de creatieve activiteiten (muziek – drama) wordt de
“Multifunctionele ruimte” of de “Gymzaal” gebruikt. Het Atelier zal de eerste jaren gebruikt worden
als 5e lokaal.

4.6

Relatieschema

De verschillende ruimten zoals in de ruimteschema is beschreven hebben onderlinge relaties.
Deze zijn samengevat in onderstaand figuur.

23-05-2019

Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen MFA Westwoud

Pagina 20 van 43

4.7

Ruimtelijke eisen

Onderstaande de ruimtelijke eisen voor de nieuwe situatie:
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5 Peuterspeelzaal De Woudstappertjes
5.1

Inleiding

Bij Kappio is ieder kind en ouder welkom. De kinderdagverblijven, peuterscholen en buitenschoolse
opvang bevinden zich in de Kop van Noord Holland en West-Friesland. De kinderdagverblijven van
Kappio bieden zorg voor de baby’s en kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar. De buitenschoolse opvang
vangen kinderen op in de leeftijd tussen 4-12 jaar die open is wanneer de school gesloten is.
Voor de peutergroep De Woudstappertjes die Kappio nu aanbiedt geldt dat deze onder de
commerciële partners valt. De gemeente Drechterland heeft aangegeven dat men meters wil
realiseren voor de Woudstappertjes. Daarbij geldt dat de gemeente een huurcontract gaat afsluiten
met Kappio voor deze meters.

5.2

Visie

Randvoorwaarden Peuterspeelzaal:
• Peuterspeelzaal/peuterschool De Woudstappertjes is een voorziening van Kappio en onderdeel
van het Kindcentrum Westwoud. Het aanbod is gericht op peuters van 2-4 jaar.
• Sfeervolle inrichting en een veilige, vertrouwde en leerzame omgeving voor kinderen.
• Er wordt thematisch gewerkt. Voor een goede doorgaande lijn en waarborging hiervan is
samenwerking met de basisschool essentieel. Onze relatie met de basisscholen is voor ons heel
waardevol. Hiervoor is een directe relatie tussen peuters en kleuters cruciaal.

5.3

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:
• De locatie dient sfeervol ingericht te zijn, die een veilige, vertrouwde en leerzame omgeving
biedt voor de kinderen (leeftijd 2-4 jaar). De kernwaarde die Kappio heeft geformuleerd:
Spelenderwijs wijzer.
• Qua capaciteit gaat Kappio uit van één groep peuters met 16 kindplaatsen. Dat resulteert in een
ruimtebehoefte van 16 x 3,5 m² (=56 m2 netto) en een verschoonruimte.
• Voor een goede doorgaande lijn en waarborging hiervan is samenwerking met de basisscholen
essentieel. Onze relatie met de basisscholen is heel waardevol en een directe relatie tussen
peuters en kleuters cruciaal.
• Daar waar mogelijk wordt gezocht naar synergie in het ruimtegebruik binnen het Kindcentrum.

5.4

Functionele eisen

De groepsruimte: De Woudstappertjes hebben een eigen groepsruimte voor de peuters, met ruimte
voor 16 kindplaatsen. Er zijn openslaande deuren vanuit de groepsruimte naar het buitenterrein.
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Sanitaire ruimte: Aanpalend aan deze ruimte ligt een eigen sanitaire voorziening voor de peuters met
mogelijkheid voor het plaatsen van een aankleedopstelling.

5.5

Ondersteunende ruimten

De groepsruimte is integraal onderdeel van het Kindcentrum De WestWijzer. Deze ruimte dient
echter wel de (veiligheids)voorzieningen te hebben om te voldoen aan de regelgeving voor de
kinderopvang. Er is een directe fysieke relatie met de ruimte voor de kleuters. De peuters maken ook
gebruik van het de multifunctionele ruimte.
Voor de peuterschool is een omheind speelterrein nodig, direct grenzend aan de groepsruimte.
• De hekken moeten open kunnen zodat ook andere kinderen daarvan gebruik kunnen maken.
• Buitenspeelterrein 4 m2 x 16 kinderen = 64 m2.

5.6

Relatieschema

De verschillende ruimten zoals in de ruimteschema is beschreven hebben onderlinge relaties.
Deze zijn samengevat in onderstaand figuur.

5.7

Ruimtelijke eisen
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6 Kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO)
6.1

Inleiding

Kappio heeft aangegeven naast de peuterschool ook graag een buitenschoolse opvang (BSO) en een
kinderdagverblijf (KDV) te realiseren in het MFA. Het is de bedoeling dat de ruimten van het
Kindcentrum zoveel mogelijk, multifunctioneel gebruikt gaan worden, ook voor de BSO en het KDV.

6.2

Visie

Kappio wil graag voor het KDV en de BSO als commerciële partner onderdeel zijn van het
Kindcentrum Westwoud en ook gebruik maken van de multifunctionele ruimten.
De visie volgens het PVE van het Kindcentrum wordt mede gedragen door Kappio.

6.3

Uitgangspunten

Uitgangspunten die gelden voor zowel het KDV als de BSO:
• De uitgangspunten t.a.v. uitstraling, duurzaamheid, ventilatie, daglicht en onderhoudsvriendelijke
materialen zoals omschreven in het PVE voor de basisschool zijn ook van toepassing voor het KDV
en de BSO.
Uitgangspunten voor de BSO:
• Openingstijden in de ochtend om 7:15 uur totdat de school start en na schooltijd tot 18:15 uur.
Tevens is er ook opvang in de vakantieperiodes.
• Rekening houden met 20 kinderen in de leeftijd tussen 4-12 jaar oud met een ruimtebehoefte
van 3,5 m² per kind.
Uitgangspunten voor het KDV:
• Openingstijden vanaf 7:15 uur tot 18:15 uur.
• Rekening houden met maximaal 16 kinderen in de leeftijd tussen 0-4 jaar oud.

6.4

Functionele eisen

Functionele eisen die gelden voor zowel het KDV als de BSO:
• De hoofdentree van het Kindcentrum wordt ook gebruikt door de kinderen, personeel, ouders en
bezoekers van het KDV en de BSO.
• Het is voor Kappio belangrijk dat het gebruik kan maken van diverse ruimten in het Kindcentrum:
denk aan de sanitaire voorzieningen, kantoorgelegenheden, personeelsruimten, berging,
garderobe, speel- en groepsruimten en ook de buitenruimte (multifunctioneel).
• Gebruik kunnen maken van de pantry/keuken nabij de personeelsruimte in het Kindcentrum die
ook voorzieningen biedt voor kinderen om veilig te leren koken op een inductiekookplaat.
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•
•
•
•
•

Voorzieningen om te wassen en drogen (was- en droogmachine). Bij voorkeur plaatsen bij de
pantry/keuken (personeelsruimte).
Voldoende daglicht in de verblijfsruimten.
Een goede akoestiek in de ruimten waar door het KDV en de BSO gebruik van gemaakt worden is
belangrijk voor Kappio.
Afwasbare wanden tot een hoogte van 1,2 meter in de groepsruimten waarvan gebruik gemaakt
wordt.
Voldoende zichtramen (transparantie) aanwezig.

Functionele eisen voor de BSO:
• Voor de stamgroep gebruik maken van een multifunctionele groepsruimte die ook door de
basisschool wordt gebruikt.
• De multifunctionele groepsruimte heeft bij voorkeur een oppervlak van circa 56 m² en minimaal
een oppervlakte van 40 m².
• De overige voorzieningen gebruiken van de peuterspeelzaal/basisschool zoals de
toiletvoorzieningen voor de kinderen.
Functionele eisen voor het KDV:
• Gebruik maken van de groepsruimte van de peuterspeelzaal. Deze ruimte dient echter wel de
(veiligheids)voorzieningen te hebben om te voldoen aan de regelgeving voor de kinderopvang.
• De overige voorzieningen gebruiken van de peuterspeelzaal zoals de toiletvoorzieningen voor de
kinderen met wasgelegenheid.
• Realiseren van 2 slaapruimten met per ruimte een oppervlakte van minimaal 7 m² die vanuit de
groepsruimte direct te bereiken zijn.
• De groepsruimte moet direct toegang verschaffen tot het speelterrein van de peuterspeelplaats
d.m.v. openslaande deuren.
6.5

Ondersteunende ruimten

De BSO maakt gebruik van het gehele speelterrein van de basisschool. Het opgegeven programma
voor BSO/KDV kan samengevoegd worden met basisschool en PSZ. Het speelterrein voor de peuters
samenvoegen met het speelplein voor de kinderen van groep 1-2.
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6.6

Relatieschema

De verschillende ruimten zoals in de ruimteschema is beschreven hebben onderlinge relaties. Deze
zijn samengevat in onderstaand figuur.

6.7

Ruimtelijke eisen
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7 Gymzaal
7.1

Inleiding

Stichting Dorpshuis De Schalm is eigenaar en gebruiker van het dorpshuis als uitbater en beheerder,
inclusief de gymzaal. Diverse activiteiten worden georganiseerd die ook plaatsvinden in de gymzaal
zoals optredens of theatervoorstellingen. Naast de stichting maken ook basisschool De WestWijzer,
volleybal-, badminton- en gymnastiekverenigingen momenteel gebruik van de gymzaal en bijhorende
ruimten.
Aandachtspunten:
• De gymzaal met bijhorende ruimten is gebouwd in 1970 evenals het dorpshuis.
• Het casco en de afwerkingen van de zaal met een oppervlakte van 13 bij 22 meter zijn over het
algemeen verouderd.
• In 1995 zijn de was-/doucheruimten en toiletten in de kleedgedeelte vernieuwd.
• De wandrekken aan de kopse zijde in de zaal zijn recent aangebracht.

7.2

Visie

De visie is dat de stichting, basisschool De WestWijzer en de verenigingen gebruik blijven maken van
de gymzaal en bijhorende ruimten.
De WestWijzer in het MFA heeft tevens de wens op de zaal te gebruiken als speelruimte waardoor
deze eerder opgenomen meters voor deze ruimte beschikbaar komen voor extra leerplein. Tevens
heeft het de voorkeur om een gemeenschappelijke entree te creëren die ruim van opzet is en een
ingang van beide kanten heeft zoals is weergegeven in de relatieschema.
Scope heeft een bouwkundige en functionele opname uitgevoerd aan de gymzaal en bijhorende
ruimten. In de rapportage is o.a. omschreven welke maatregelen nodig zijn om de gymzaal te
renoveren (incl. energetische en functionele verbeteringen), zodat voldaan wordt aan de huidige
normen en weer 25- 40 jaar geëxploiteerd kan worden.
7.3
•
•
•
•

Uitgangspunten
Interne verbinding tussen gymzaal en de stichting (ontmoetingsruimte) conform huidige situatie
is zeer wenselijk. Tijdens/aansluitend aan concerten lopen de mensen door naar de
ontmoetingsruimte om iets te drinken.
Bergruimte voor fust en opslag van dorpshuis behouden. Nu wordt berging gymzaal gebruikt en
het is wenselijk om deze te positioneren t.p.v. de huidige kleedruimten.
Het is wenselijk om de bergruimten voor de verenigingen te positioneren t.p.v. de huidige
kleedruimten.
Miva toilet voor bezoekers van De Schalm intern toegankelijk.
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7.4

Functionele eisen

7.4.1
•
•
•

Voldoende (dag)licht in de verblijfsruimten.
Een grotere berging voor de verschillende vereniging, de huidige berging is te krap.
Het is een wens vanuit de verengingen om vanuit het dorpshuis geen zicht te hebben op wat in
de gymzaal gaande is. Bijvoorbeeld door dichte deuren te plaatsen of een tussenruimte te
creëren tussen dorpshuis en gymzaal.

7.4.2
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Functionele eisen kleedruimtes

De docentenruimte voor de school heeft een natte cel, met douchepunt, toilet, wastafel met
spiegel en minimaal 2 kleedhaken. Oppervlak ruimte minimaal (1 stuks) 4 m² (tenminste 1 meter
breed).
2 kleedruimten, oppervlak ruimte minimaal 20 m² (tenminste 3 meter breed en 2,4 meter hoog.
2 was-/doucheruimten, oppervlak ruimte minimaal 15 m² (tenminste 2,4 meter hoog).
Voorziening wasruimten: 10 douchepunten waarvan 2 besloten, 1 lage voetenbak en een toilet
per kleedruimte, bereikbaar via kleedruimte.
Minimale eisen per kleedruimte: 10 m¹ bank :, 60 kledinghaken en een wastafel & spiegel.
Doucheruimten voorzien van een effen & stroeve vloer / afgeronde hoeken / voegen tegels.
Watertemperatuur douches begrensd.
Leidingen zoveel als mogelijk in muren weggewerkt.
Afsluitbare kast voor persoonlijke eigendommen.

7.4.4
•
•
•
•

Functionele eisen gymzaal

Het oppervlak van de gymzaal moet volgens de normen minimaal 22 x 14 meter zijn met een
hoogte van minimaal 5,5 meter. Een gymzaal/sportzaal heeft een minimale bezettingsgraad van
10 m² vloeroppervlakte per persoon (een vloeroppervlakte van 308 m² o.b.v. klassen van 30
leerlingen en een leerkracht). De huidige afmetingen worden aangehouden, waardoor niet aan
de norm wordt voldaan.
De sportvloer moet voldoende dempend, veerkrachtig, naadloos en stroef zijn en voldoen aan de
huidige normen.
De wanden moeten tot 2 meter hoogte glad zijn (obstakelvrij) en de hoeken, stijlen moeten
afgerond zijn.
Ramen moeten te open zijn om te spuien.

7.4.3
•

Algemene functionele eisen

Functionele eisen toestellenberging

Oppervlakte minimaal 45 m² (bij voorkeur 4,5 x 10 met een vrije hoogte van minimaal 2,5 meter).
Voldoende opstelruimte en vloer voorzien van de juiste belijning voor alle toestellen.
Vloerafwerking en belijning toestellen.
Afscheiding met gymzaal.
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7.4.5
•
•
•
•

Gebruiksvergunning (brandweervoorschriften).
Voldoende nooddeuren aanwezig.
Blusmiddelen aanwezig.
Ontruimingsplan aanwezig.

7.4.6
•
•
•

7.5

Energiezuinigheid

Thermische isolatie (minimaal Rc- waarde gevels van 4,5 en vloer van 3,5).
Luchtdoorlatendheid verbeteren.
Energieprestatie installaties verbeteren.

7.4.7
•
•
•
•

Veiligheid

Gezondheid en milieu

Voldoende ventilatie aanbrengen in de kleedruimten en de doucheruimten.
Akoestiek gymzaal volgens de daarvoor geldende normen.
Voldoende daglicht (min. 5% vloeropp.) in de zaal.
Verlichting volgens de normen in de zaal- en kleedruimten.

Ondersteunende ruimten

Het realiseren van een speellokaal voor de basisschool is gekoppeld aan de verbouwing van de
huidige gymzaal. In het ontwerptraject dient gekeken te worden naar de mogelijkheid om de gymzaal
ook voor de jonge kinderen te gebruiken als speelzaal.
Aangezien het Jeugdwerk en de Buitenschoolse opvang vanuit het MFA mogelijk gebruik gaan maken
van de nieuwe te realiseren sanitaire ruimten van de gymzaal, dient er rekening gehouden te worden
dat de te gebruiken ruimten dicht bij elkaar gesitueerd gaan worden.
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7.6

Relatieschema

Onderstaande de relatieschema voor de bestaande situatie:

Onderstaande de relatieschema voor de nieuwe situatie:
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7.7

Ruimtelijke eisen

Onderstaande de ruimtelijke eisen voor de nieuwe situatie:
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8 Jeugd- en jongerenwerk
8.1

Inleiding

Stichting Jeugdwerk Westwoud biedt huisvesting voor drie verenigingen: De Gidsen, De Verkenners
en De Rowans.

8.2

Uitganspunten

De uitgangspunten zijn:
• De Gidsen is een meidengroep in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De meiden komen één avond in de
week bij elkaar. Dit is de donderdagavond. Het betreft een groep van circa 20 – 35 kinderen.
• De Verkenners is een jongensgroep in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De jongens komen één avond
in de week bij elkaar. Dit is de vrijdagavond. Het betreft een groep van circa 20 kinderen.
• De Rowans is een jongensgroep in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. De jongens komen één avond in
de week bij elkaar. Dit is de vrijdagavond. Het betreft een groep van circa 10- 20 kinderen.
• De Rowans betrekken een “eigen ruimte” in het te verbouwen dorpshuis de Schalm. Het betreft
het voormalig drumhok.
• De Gidsen en de Verkenners maken gebruik van de multifunctionele ruimte welke wordt
gerealiseerd tussen de bestaande bouw en de nieuw te bouwen school.
• De ruimte mag niet toegankelijk zijn via het schoolgebouw.
• Duidelijke scheiding met schoolgebouw, door de gezamenlijke entree (MFR) te situeren tussen de
ruimte van de Gidsen/Verkenners en de ruimtes van de school.
• De (speel)ruimte wordt ook gebruikt door de school. Voorkeur gaat dan uit naar de
kleinere(jongere) groepen, omdat deze dan nog niet op deze verenigingen zitten.
• De ruimte krijgt een eigen identiteit. De kinderen die ’s avonds komen moeten het gevoel
hebben dat ze naar de vereniging gaan in plaats van naar school.

8.3

Functionele eisen

8.3.1 Rowans
• Eigen ingang.
• Niet in verbinding met de school.
• Aangezien het een “eigen” en zelfstandige ruimte wordt, voorzien van één toilet.
8.3.2 Multifunctionele ruimte (MFR)
• Functionele eisen die benoemd zijn voor de school aanhouden.
• Het dient een veilige speelruimte te zijn voor de kinderen.
• Ruimte voorzien van een pantry die gebruikt kan worden door de leiding van de Rowans, Gidsen
en de Verkenners.
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8.4

Ondersteunende ruimten

Voor Stichting Jeugdwerk dienen de volgende ondersteunende ruimten opgenomen te worden.
8.4.1

Bergingen

Berging voor opslag materiaal/materiaal Rowans, 10 m2.
Berging voor opslag materiaal/materiaal Gidsen/Verkenners, 20 m2.
8.4.2

Sanitaire ruimte

Tijdens de twee avonden wordt gebruik gemaakt van de nieuw te realiseren sanitaire ruimte van
Dorpshuis De Schalm. Deze bevindt zich nabij de ruimte van de Gidsen/Verkenners.
8.4.3

Speelruimte

De ruimte in nabije omgeving van de gymzaal situeren. In overleg met Stichting Dorpshuis De Schalm
kan Jeugdwerk afspraken maken om de gymzaal als speelruimte (binnen) te betrekken. Overige
activiteiten (binnen) vinden plaats in de MFR. Het schoolplein (verhard en gras) betreft openbaar
terrein en kan daardoor ook als speelruimte worden betrokken. In de nieuwe situatie is geen plek
meer voor een vuurstookplaats.

8.5

Relatieschema

De verschillende ruimten zoals in de ruimteschema is beschreven hebben onderlinge relaties. Deze
zijn samengevat in onderstaand figuur.
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8.6

Ruimtelijke eisen

Onderstaande de ruimtelijke eisen voor de nieuwe situatie:
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9 Appartementen
9.1

Inleiding

De huurders (bewoners) van Woningstichting Het Grootslag zijn ook toekomstige medegebruikers
van MFA Westwoud. Belangrijk is dat zowel school als de appartementen een eigen identiteit en
eigen ingang krijgen.

9.2

Visie

Het overheidsbeleid is erop gericht om gebouwen levensloopbestendig te maken. Het ontwikkelen
van een MFA voorzien van woningen past in dit kader. De woningen dienen zo ontworpen te worden
dat bewoners van alle leeftijden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met voorzieningen in de
buurt.
Doelgroep en financieel:
• Doelgroep: 1-2 persoonshuishoudens inclusief senioren.
• Netto huurprijs: maximaal 1e aftoppingsgrens € 607,- (prijsniveau 2019).
• Maximale stichtingskosten, inclusief grondkosten: € 185.000,- per woning (incl. BTW en bouw-,
grond- en inrichtingskosten).
• Uitstraling en sfeer exterieur en interieur: sober en doelmatig.

9.3

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:
• De algemene toegang is alleen toegankelijk voor bewoners en bezoekers van de woningen.
• Gasloos (voorkeur voor WKO en PV panelen).
• Energieneutraal (Nul Op de Meter).
• Energie index is kleiner of gelijk aan 0,6.
• Onderhoudsarme materialen toepassen.
• Aandacht voor circulariteit materialen.
• Maximaal geluidsniveau 25 Db(a) aan de binnenzijde.
• Bij voorkeur geen (elektrische) koeling.
• De ramen van de woningen moeten door de bewoners zelf schoongemaakt kunnen worden
(bewassing).
• Een stallingsruimte voor de scootmobielen achter de centrale ingang voor de appartementen
positioneren.
• De bergingen van de woningen bij voorkeur binnen de schil realiseren, maar zouden ook op het
buitenterrein dicht bij de entree gepositioneerd kunnen worden.

23-05-2019

Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen MFA Westwoud

Pagina 35 van 43

9.4

Functionele en ruimtelijke prestatie-eisen

De functionele prestatie-eisen voor de appartementen zijn:
• Toegankelijk voor senioren (seniorenwoningen).
• Voldoen aan woonkeur eisen (levensloopbestendig): rolstoeltoegankelijke toilet & badkamer en
ruime entreehal/gang etc.
De ruimtelijke prestatie-eisen voor de appartementen zijn:
• Gebruiksoppervlakte minimaal 70 m² (exclusief berging en buitenruimte).
• 3-kamerwoningen.
• Oppervlakte hoofdslaapkamer: minimaal 14 m², breedte minimaal 3,5 m¹.
• Buitenruimte: minimaal 9 m².
• 1 toiletruimte buiten de badkamer.
• Keukenruimte met een opstelplaats voor: 3 benedenkasten en 3 bovenkasten, ruimte voor
koelkast en vaatwasser.
• Berging min. 6 m².
De prestatie-eisen voor de algemene ruimten zijn:
• Eigen hoofdentree, duidelijk en fysiek afgescheiden van overige gebruikers van de MFA.
• De bellentableau aan de buitenzijde bij hoofdentree en de postkasten aan de binnenzijde te
openen in de entreehal.
• Bij voorkeur zijn de woningen te bereiken d.m.v. een galerijontsluiting.
• Een stallingsruimte voor scootmobielen achter de centrale entree voor de appartementen v.z.v.
oplaadpunten. Geen stallingsruimte op een galerij.
• Een lift in de algemene ruimte.
• Technische ruimten (elektra, hydrofoor, PV-panelen en WKO).
9.5

Ondersteunende ruimten (buitenruimte)

Terrein:
• Bij voorkeur een met de overige gebruikers van de MFA gedeelde ruimte voor vuilopslag (bij
voorkeur ondergronds).
• Een ruime verharde looppad naar de hoofdentree voor de woningen.
• Rekening houden met 1,5 parkeerplaatsen per woning, waarvan een aantal voorzien zijn van
laadpalen.
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9.6

Relatieschema
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9.7

Ruimtelijke eisen
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10 Buitenruimte
10.1 Inleiding
De wijze waarop naar de buitenruimte wordt gekeken, bepaalt mede hoe de nieuwe WestWijzer op
het terrein wordt geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met de inrichting van de buitenruimte.
Voor de buitenruimte geldt dat de ingrediënten hiervoor, zoals de behoefte aan speelterrein, de
gebouwontsluiting, fietsenstallingen, parkeerplaatsen voor het Kindcentrum en de appartementen
mede bepalend zijn hoe het gebouw op het terrein gesitueerd wordt. Daarnaast spelen ook
stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente Drechterland een belangrijke rol.
Een Kindcentrum heeft te maken met diverse verkeersstromen (fietsers, auto’s, en voetgangers).
Deze moeten op een veilige manier op en om het terrein worden georganiseerd. Halen en brengen
en parkeren vragen aandacht. Evenals een veilige fietsroute naar het Kindcentrum.

10.2 Uitgangspunten
De omvang van het speelterrein wordt bepaald door het aantal kinderen, maar dat betreft een
minimale eis. De school en de kinderopvang willen zoveel mogelijk gebruik maken van de
buitenruimte die wordt geboden door de nieuwe locatie. Voor onderwijs gaat de gemeente uit van
de norm, maar kijkt men tevens naar mogelijkheden van het beschikbare terrein om het
buitenspelen en sporten zo optimaal mogelijk in te richten. Voor het verharde plein geldt een
minimale oppervlakte van 3 m² per leerling met een minimale oppervlakte van 300 m².
Voor kinderopvang is wettelijk minimaal 3 m² per kind vereist.
Overige:
• Het gebied achter de bomen aan de westzijde (overloop) kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
parkeren, onverharde plein (groen), bergingen en een toegangsweg.
• Het heeft de voorkeur om de bestaande bomen (bos) die nu het trapveldje scheid met de
overloop aan de westzijde te behouden in de nieuwe situatie.
• Een voorkeur voor een gemeenschappelijke vuilopslagvoorziening samen met de
appartementen. Bij voorkeur ondergronds.

10.3 Functionele eisen
10.3.1 Entrees
De hoofdentree is voor bezoekers van het gebouw duidelijk herkenbaar en zichtbaar aanwezig.
Vanaf het terrein, de parkeerruimte en de aanvoerroutes met de fiets en wandelend wordt een
vanzelfsprekende relatie gelegd met deze hoofdentree. Het is duidelijk waar men naar binnen gaat
voor de Basisschool, PSZ, KDV, BSO en stichting Jeugdwerk. De entree van het MFA zal ’s avonds
gebruikt worden door verenigingen t.b.v. recreatief gebruik van de gymzaal.
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De appartementen van Het Grootslag hebben een eigen hoofdentree, duidelijk en fysiek
afgescheiden van gebruikers van de MFA.

Figuur: entrees nieuwbouw en bestaande dorpshuis

10.3.2 Speelterrein leerlingen
Het buitenterrein is buiten schooltijd om een openbaar terrein is waar kinderen kunnen spelen.
Enkele andere uitgangspunten:
• Kinderen kunnen spelenderwijs leren, terrein draagt bij aan de ontwikkeling.
• Voor de peuterschool (2,5-4 jaar) is een omheind speelterrein nodig, direct grenzend aan de
groepsruimte. Deze hekken moeten open kunnen zodat ook andere kinderen daarvan gebruik
kunnen maken. Hierbij wordt de combinatie gezocht met de kleuters. Zolang het speelterrein
voldoet aan de strengste eisen is een combinatie kleuters en peuters wenselijk.
• Vanuit de entree kom je op een logische manier uit op het speelterrein. Het is wenselijk dat voor
de unit van het jonge kind en de peuterschool eenvoudige en snelle toegang tot het speelterrein
mogelijk is. Bij voorkeur direct gekoppeld aan de groepsruimte van de peuters.
10.3.3 Fietsenstalling
Voor leerlingen is de fietsenstalling zodanig gelegen dat er een directe en logische verbinding is met
de entree. De fietsenstalling wordt ingevuld met de zogenoemde ‘nietjes’. Voor het personeel is er
een aparte fietsen berging, deze is wel overdekt en afsluitbaar. Deze stalling beschikt over 10 plekken
en beschikt ook over een aantal stroompunten voor elektrische fietsen.
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10.3.4 Parkeren en halen/brengen
Voor de veiligheid geldt hier als belangrijk uitgangspunt dat het snelle verkeer (auto’s) gescheiden
worden van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).
10.3.5 Buitenberging
Op het buitenterrein staat een losse buitenberging, deze is bedoeld voor buitenspelmateriaal en
(tuin)gereedschap voor de gebruikers van de school.
• De berging is afsluitbaar en heeft een dubbele deur (makkelijk toegang tot speelattributen).
• De berging moet goed toegankelijk zijn: liever breed dan diep, zodat materialen makkelijk voor
het grijpen zijn.
• De peuterschool is medegebruiker van deze berging en derhalve is de situering zodanig dat vanaf
het peuterplein eenvoudig en veilig toegang tot de berging is.
10.3.6 Container opbergplek
Er is plek voor stalling van de gezamenlijke afvalcontainers (papier en restafval) en/of ondergrondse
vuilopslagvoorziening:
• Gemakkelijk bereikbaar vanuit gebouw.
• Afsluitbaar.
10.3.7 Terrein appartementen
•
•
•

Bij voorkeur een met de overige gebruikers van de MFA gedeelde ruimte voor vuilopslag
(ondergronds en/of containers).
Een ruime verharde looppad naar de hoofdentree voor de woningen.
Rekening houden met 1,5 parkeerplaatsen per woning, waarvan een aantal voorzien zijn van
laadpalen.
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10.4 Relatieschema
De verschillende buitenruimten zoals in de ruimteschema is beschreven hebben onderlinge relaties.
Deze zijn samengevat in onderstaand figuur.

10.5 Ruimtelijke eisen
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Toelichting ruimtelijke eisen:
In het totaaloverzicht ruimtelijke eisen, die is opgenomen in bijlage 2 en in de deeloverzichten per gebruiker, is
weergegeven welke ruimten worden gerealiseerd, hoe groot deze ruimten zijn en welke functies aan de ruimten worden
toegekend. Verder wordt aangegeven hoeveel ruimten worden gerealiseerd. Het is als volgt opgebouwd:
-

-

Per ruimtesoort zijn de aanwezige ruimten beschreven. Daarbij is aangegeven hoeveel van deze ruimten worden
gerealiseerd en wat het netto vloeroppervlak (NVO) is.
Onderaan de tabel is het netto vloeroppervlak (NVO) vermenigvuldigd met de bruto/netto factor dat verschilt per
gebruiker. Het totaal van die rekensom resulteert in het bruto vloeroppervlak (BVO).
De ruimtebehoefte wordt steeds weergegeven in netto vierkante meters. Dat is de ruimte die werkelijk gebruikt kan
worden, dus van binnenmuur naar binnenmuur. Naast de netto ruimte is er ruimte nodig voor de constructie,
installaties, indelingsverliezen en verkeersruimte. Het NVO wordt vermenigvuldigd met de bruto/netto factor om het
BVO te bepalen.
NVO = netto vloeroppervlak (excl. verkeers-, technische installatie- en constructieruimte).
BVO = bruto vloeroppervlak.
B/N-factor = bruto-/netto factor (factor voor bepaling van verkeers-, technische installatie- en constructieruimte).
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Bijlage 1 Relatieschema MFA Westwoud

Nieuwbouw MFA Westwoud

berging

Relatieschema, 23 05 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dorpshuis

jeugdwerk
galerij

Woudstappertjes
peuters

toilet en
commode

Slaap
ruimte
KDV

BSO/
KDV

Atelier
5e lokaal
Verkeersruimte algemeen

D
D

D
D

Leerplein

Kleedruimte heren

Sanitair
personeel

Directie

Garderobe

Repro

Administratie en IB
5–6

Terrein

Sanitair
heren

tribune

E
Personeelskamer

Aanpassing berging sporttoetstellen en
berging verenigingen.

Gymzaal

Entree

3–4

Docent

Sanitaire ruimte
Leerplein

Sanitair
dames

7–8
Kleedruimte dames

Seniores
Priores

sanitair

Prikpunt & Fysio

Nieuwbouw

Renovatie en uitbreiding

Appartementen

De Schalm / Gymzaal (aanbouw/verbouw)

School

Stichting Dorpshuis de Schalm (bestaand)

PSZ/KDV/BSO
MFR
Buitenruimte

Seniores
Priores

1–2

sanitair

berging

A

Verkeersruimte algemeen

Berging

C

B

Verkeersruimte
algemeen

Multi functionele
ruimte
school/jeugdwerk

Bijlage 2 Totaaloverzicht ruimtelijke eisen

Totaaloverzicht ruimtelijke eisen
Projectnummer:
Project:
Opdrachtgever:
Status:
Versie/datum:

18092
MFA Westwoud
Gemeente Drechterland
Definitief
1.1 / 23-05-2019

Omschrijving

Aantal

NVO m2

1.2

1.3

1.4

Algemeen - overige voorzieningen
Hoofdentree
Sanitair MIVA - tevens personeel
Sanitair personeel
Teamkamer
Reproruimte
Centrale bergingen
Werkkast
Technische ruimte
Lift
Data-/ICT-ruimte
Buitenberging
Algemeen - Onderwijs en ondersteuning
Centrale ontmoetingsruimte | leerplein
Leerplein (speellokaal)
Toiletten leerlingen
Atelier / 5e lokaal
Berging bij atelier
Berging speellokaal/gymzaal
Bibliotheek
IB werkruimte en administratie
Directiekamer
Onderwijsruimten
Groepsruimte jongste kind
Groepsruimten
Garderobe leerlingen
Sanitair leerlingen
Gedeeld sanitair onderbouw en peuters
Brede schil | Multifunctionele Ruimte
Multifunctionele ruimte
Bergingen/kantoor

Omschrijving

Toelichting

638,0

1 Basisschool De Westwijzer
1.1

Totaal
NVO m2

1
1
1
1
1
2
1
1

8,0
4,0
2,0
20,0
6,0
6,0
3,0
6,0

1
1

2,0
6,0

1
1
0
1
1
1
1
1
1

75,0
84,0
2,0
52,0
4,0
6,0
0,0
24,0
16,0

1
3
1
3
3

56,0
52,0
4,0
2,0
2,0

1
2

60,0
10,0

Aantal

NVO m2

69,0
8,0
4,0
2,0
20,0
6,0
12,0
3,0
6,0
2,0
6,0
261,0
75,0
84,0
0,0
52,0
4,0
6,0
0,0
24,0
16,0
228,0
56,0
156,0
4,0
6,0
6,0
80,0
60,0
20,0

Totaal
NVO m2

60,0

Algemeen - Kappio
Groepsruimte peutergroep
Toilet/sanitaire ruimte

60,0
56,0
4,0

Omschrijving

Aantal

56,0
4,0

NVO m2

Omschrijving

Berging toestellen
Kleedruimte heren
Toilet heren
Doucheruimte heren
Kleedruimte dames
Toilet dames
Doucheruimte dames
Kleedruimte docent
Technische ruimte
Technische ruimte/berging
Tribune
Verkeersruimte/verbinding dorpshuis -> MFA
Sanitaire ruimte (algemeen)
Voorportaal
Heren
Dames
MIVA
Bergingen
Berging vereniging(en)
Berging volleybalvereniging
Berging dorpshuis

Scope Bouwmanagement B.V.

Totaal
NVO m2

Deel in B/N | koppelbaar aan speellokaal en gekoppeld aan groepsruimten | hart van het
Kunnen schakelen aan centrale ontmoetingsruimte - meters voorheen speellokaal
Gelegen bij de onderbouw en bovenbouw groepslokalen wel makkelijk bereikbaar vanuit leerplein
Koppelen met centrale ontmoetingsruimte / in centrale ontmoetingsruimte.

Onderdeel van de centrale ontmoetingsruimte/plein
Kantoor met 2 werkplekken en ruimte om met 4 personen te zitten
Kantoor met 1 werkplek en zitruimte voor 6 personen
De ruimte is opgedeeld in hoeken - deels door inrichting - deels door positioneren sanitair etc.
Bij ingang unit, voordat leerlingen het leerplein op komen kunnen ze jas op hangen
Combi j/m, 3 toiletten bovenbouw
Combi j/m en geschakeld met sanitaire ruimte peuters

Geschakeld aan groepsruimte voor de kleuters - toegankelijk vanuit de verkeersruimte

Inclusief pantry - 16 kindplaatsen | geschakeld aan en gelegen in unit jonge kind
Inclusief aankleedplek en toilet peuters - kijken naar combinatie met kleuters

Toelichting

0

56,0

14,0
0,0

0

56,0

0,0

2

7,0

14,0

Aantal

NVO m2

Totaal
NVO m2

Deze ruimte heeft een minimale oppervlakte van 40 m² en bij voorkeur 56 m². Betreft een ruimte
die ook voor de basisschool wordt gebruikt. Bijvoorbeeld de atelierruimte.
Wordt gebruikt door de Peuterschool.

Toelichting

606,6

4 Gymzaal (nieuw)
Gymzaal en bijhorende ruimten
Portaal/verkeersruimte
Gymnastieklokaal/gymzaal (bestaand)

Schoonmaakartikelen (met kraan en uitstortgootsteen), 1 per verdieping
Omvang afhankelijk van keuze installaties (rest in B/N-factor)
Een bouwlaag, niet van toepassing.
Voor data/ICT voorzieningen (kan gecombineerd met technische ruimte)
Groter te realiseren als aparte voorziening los op het terrein (circa 20 m2)

14,0

3 KDV/BSO
Algemeen - partij n.t.b. (mogelijk Kappio?)
Voor de BSO gebruik maken van een multifunctionele
groepsruimte voor de stamgroep
Voor het KDV gebruik maken van de peuterspeelzaal en
bijhorende ruimten
Realiseren van 2 slaapruimten voor het KDV met per
ruimte een oppervlakte van minimaal 7 m²
Wat betreft de voorzieningen KDV/BSO kan gebruik
gemaakt worden van de diverse ruimten binnen het
Kindcentrum (Basisschool/PSZ).

Tevens papieropslag

Toelichting

2 PSZ De Woudstappertjes
1
1

Entree school. Centrale entree | Bezoekers en personeel is opgenomen in MFA (gymzaal)
Tevens douche en damestoilet personeel 1 toilet
Heren toilet

1
1

50,0
286,0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45,0
25,0
1,2
15,0
25,0
1,2
15,0
6,7
1,9
3,6
30,0
25,0

1
1
1
1

4,0
8,0
8,0
4,0

1
1
1

15,0
7,0
30,0

530,6
50,0
286,0
45,0
25,0
1,2
15,0
25,0
1,2
15,0
6,7
1,9
3,6
30,0
25,0
24,0
4,0
8,0
8,0
4,0
52,0
15,0
7,0
30,0

Gemeenschappelijke entree (MFA)
Minimale oppervlakte 308 m² (14 x 22 m.) conform KVLO, tevens voor gebruik als grote zaal door het
Dorpshuis. Bestaande afmetingen 13x22 m handhaven.
Minimale oppervlakte 45 m² conform KVLO
Minimale oppervlakte 20 m² conform KVLO
Minimale oppervlakte 15 m² conform KVLO
Minimale oppervlakte 20 m² conform KVLO
Minimale oppervlakte 15 m² conform KVLO
Bestaande ruimte
In het nieuwe gedeelte t.b.v. de wasruimten
Bereikbaar via de berging dorpshuis
Direct nabij gymzaal/sportvloer
Zie vlekkenplan
Gezamenlijk gebruik MFA, Dorpshuis.
Gezamenlijk gebruik MFA, Dorpshuis.
Gezamenlijk gebruik MFA, Dorpshuis.
Gezamenlijk gebruik MFA, Dorpshuis.
Positioneren in de vrijkomende ruimten (huidige kleedruimten etc.)
Positioneren in de vrijkomende ruimten (huidige kleedruimten etc.)
Positioneren in de vrijkomende ruimten (huidige kleedruimten etc.)
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Omschrijving

Aantal

NVO m2

Algemeen
Speelruimte Gidsen en Verkenners

0

60,0

70,0
0,0

Speel-/ontmoetingsruimte Rowans
Opslag, berging Rowans
Opslag, berging Gidsen/Verkenners

1
1
2

40,0
10,0
10,0

40,0
10,0
20,0

Omschrijving

Aantal

NVO m2

Keuken
Toilet
Badkamer
Technische ruimte/berging + meterkast
Buitenruimte

Omschrijving

1
1
1
11

70,0
75,0
4,0
6,0

11
0
0
0
0
0

70,0
10,0
23,5
14,0
10,0
6,5

215,0
70,0
75,0
4,0
66,0
869,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
11

1,2
4,0
2,0
9,0

0,0
0,0
0,0
99,0

Aantal

NVO m2

Speelruimte
Plein peuters Kappio
Plein groep 1-4 (verhard) De WestWijzer
Plein groep 4-8 (verhard) De WestWijzer
Plein groep 1-4 (onverhard/groen) De WestWijzer
Plein groep 4-8 (onverhard/groen) De WestWijzer
Terrein appartementen
Vuilopslagruimte
Openbare ruimte, verharding
Parkeerplaatsen bewoners en bezoekers

Toelichting

Totaal
NVO m2

Entreehal, ruimte postkasten, lift, trappenhuis, opstelplaats boosters etc.
Algemene berging/technische ruimte op de begane grond.
Minimaal 6 m2 op de begane grond.
Minimaal 70 m2, 1-2 persoonshuishoudens inclusief senioren
Ca. 10 m2
Ca. 23,5 m2
Minimaal 14m2, breedte minimaal 3,5m1
Ca. 10 m2
Keukenruimte met een opstelplaats voor: 3 beneden kasten en 3 bovenkasten, ruimte voor koelkast
en vaatwasser (ca. 6,5 m2)
Toiletruimte buiten de badkamer (ca. 1,2 m2)
Ca. 4,0 m2
Ca. 2,0 m2
Minimaal 9 m2

Toelichting

24,0
8,0
15,0

47,0
24,0
8,0
15,0

1

120,0

0,0
265,0
120,0

1
0
1
1

25,0
160,0
120,0
0,0

1
1

48,0
300,0

1
1
1

300,0
150,0
150,0

1

0,0

300,0
150,0
150,0
380,0
0,0

1
16,5

50,0
20,0

50,0
330,0

Bij voorkeur een met de overige gebruikers van de MFA gedeelde ruimte voor vuilopslag (bij
voorkeur ondergronds)
Incl. loopruimte naar de hoofdentree en de parkeerplaatsen
20 m2 per parkeerplek, 1,5 parkeerplaatsen per woning, waarvan een aantal voorzien van laadpalen

69,0
261,0
228,0
80,0
638,0
223,3
861,3

638 m2 * 1,35 (bruto/netto factor)
789 m2 is normbehoefte, dus 72 m2 te veel ten opzichte van normbehoefte

1
1
1

Parkeren
Parkeerplaatsen personeel/bezoekers
Parkeerplaats(en) mindervalide
Kiss en ride strook
Fietsenstalling kinderen
Openbaar groen

Eigen ingang vanaf buiten, aantal kinderen Rowans ca. 10-20.

1640,0

7 Buitenruimte
Bergingen
Berging De Westwijzer + Kappio
Containerberging/-plek De Westwijzer + Kappio
Fietsenstalling personeel en bezoekers De Westwijzer +
Kappio

Totaal
NVO m2

Aantal kinderen Gidsen (jongens) ca. 20-25, aantal kinderen Verkenners (meiden) ca. 20. Betreft
multifunctionele ruimte welke ook door de school wordt gebruikt.

1084,0

6 Appartementen
Algemeen
Entreezone
Verkeersruimte/Galerij
Overige ruimten
Bergingen
Appartement
3-kamer appartement (totaal)
Entree/hal
Woonkamer met zithoek en eettafel
Hoofdslaapkamer
slaapkamer 2

Toelichting

70,0

5 Jeugd- en jongerenwerk
5.1

Totaal
NVO m2

25,0
0,0
120,0
0,0
0,0
948,0
48,0
300,0

Vrij op terrein en daardoor groter te realiseren (wens = minimaal 24 m2)
Nabij entree (afsluitbaar). Indien mogelijk een gemeenschappelijke ondergrondse vuilopslag.
Raming is 10 plekken (overdekt en afsluitbaar), aansluitingen elektrisch fietsen

N.t.b. met gemeente --> schatting 1,0/lokaal + bezoekers/externen extra = 6 plekken | 20 m2 per
parkeerplek
N.t.b. met gemeente --> 1 parkeerplekken | 25 m2 per plek
Niet van toepassing.
Schatting ca. 80 leerlingen met fiets (beugels/nietjes, onoverdekt) = 80 plekken, 1,5 m2 per fietsplek
I.o.m. gemeente

O.b.v. 16 kinderen en 3 m2 per kind | Eventueel samenvoegen kleuters en peuters obv strengste
3 m2 verhard (formeel max. 600 verhard > 200 lln) | Samenvoegen kleuters en peuters obv strengste
regels is optie
3 m2 verhard (formeel max. 600 verhard > 200 lln)
I.o.m. gemeente, niet genormeerd, aanname 50% van verhard
I.o.m. gemeente, niet genormeerd, aanname 50% van verhard

Totaaloverzicht
1

2

3

4

5

6

Basisschool De Westwijzer
Algemeen - overige voorzieningen
Algemeen - Onderwijs en ondersteuning
Onderwijsruimten
Brede schil | Multifunctionele Ruimte
Subtotaal netto oppervlakte Basisschool De Westwijzer
Factor bruto oppervlakte (technisch, circulatie e.d.), 35%
Bruto oppervlakte
PSZ De Woudstappertjes
Netto oppervlakte
Factor bruto oppervlakte (technisch, circulatie e.d.), 35%
Bruto oppervlakte
KDV/BSO
Netto oppervlakte
Factor bruto oppervlakte (technisch e.d.), 25%
Bruto oppervlakte
Gymzaal (nieuw)
Netto oppervlakte
Factor bruto oppervlakte (technisch e.d.), 10%
Bruto oppervlakte
Jeugd- en jongerenwerk
Netto oppervlakte
Factor bruto oppervlakte (technisch e.d.), 20%
Bruto oppervlakte
Appartementen

Scope Bouwmanagement B.V.

60,0
21,0
81,0
14,0
3,5
17,5

606,6
60,7
667,3
70,0
14,0
84,0

60 m2 * 1,35 (bruto/netto factor | 16 kindplaatsen = 16*3,5 m2 netto per kind, + pantry en sanitair

Wat betreft de voorzieningen KDV/BSO kan gebruik gemaakt worden van de diverse ruimten binnen
het Kindcentrum (Basisschool/PSZ).

606,6 m2 * 1,10 (bruto/netto factor)

70 m2 * 1,20 (bruto/netto factor)
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Netto oppervlakte
Factor bruto oppervlakte (technisch e.d.), 20%
Bruto oppervlakte
Buitenruimte
Netto oppervlakte
Netto oppervlakte
Netto oppervlakte
Netto oppervlakte

1084,0
216,8
1300,8

TOTAAL M2 BVO MFA WESTWOUD
TOTAAL M2 BUITENRUIMTE/TERREIN WESTWOUD
TOTAAL MFA WESTWOUD + BUITENRUIMTE

3011,9
1640,0
4651,9

Scope Bouwmanagement B.V.

47,0
265,0
948,0
380,0

Appartementen + algemene ruimten (entree, verkeersruimten en overige ruimten)
1084 m2 * 1,20 (bruto/netto factor)
Bergingen en opstallen
Parkeren
Speelruimte
Terrein appartementen

Incl. bergingen en opstallen (buitenruimte)
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

De Gemeente Drechterland wil een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen aan de Dres
2-4 te Westwoud, hierna te noemen MFA Westwoud. Het multifunctionele gebouw zal onderdak
bieden aan basisschool De Westwijzer, peuterspeelzaal De Woudstappertjes, appartementen van de
woningcorporatie Het Grootslag, Stichting Jeugdwerk en een kinderdagverblijf. Direct naast het
nieuw te bouwen MFA Westwoud staat Dorpshuis De Schalm, de gymzaal en Seniores Priores.
De partijen zullen gezamenlijk gebruik maken van (delen van) de MFA Westwoud. Om dit gezamenlijk
gebruik in goede banen te leiden en het ontwerp daarop af te stemmen, is het zinvol om reeds in een
vroeg stadium afspraken te maken over het toekomstige beheer van het pand.

1.2

Doel rapportage

Op basis van de besprekingen met de gemeente heeft Scope voor deze rapportage (aanzet
beheerplan) de volgende vraagstelling geformuleerd:
“Wat zijn de te nemen beheeruitgangspunten voor het ontwerpen van het MFA Westwoud”.
Het doel is dus nog niet om op detailniveau beheerafspraken te maken.

1.3

Onderzoeksmethoden

Op basis van het document “Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel voor succesvolle MFA’s” en
overleg met de deelnemende partijen is deze aanzet tot een beheerplan opgesteld.

1.4

Leeswijzer

Het document heeft de volgende opzet: allereerst wordt in hoofdstuk 2 kort een nadere toelichting
gegeven op wat beheer en een beheerplan inhouden. Daarna volgen de uitgangspunten die in dit
stadium van het project gelden. Hoofdstuk 3 geeft de verschillende partijen en rollen weer en is
voorzien van een begrippenkader, het vierde hoofdstuk over de uitgangspunten met betrekking tot
het eigenaarschap en rechtsvormen. De hoofdstukken 5 en 6 stippen kort de twee uitgangspunten
aan voor gebruikersbeheer en programmabeheer. Hierover is in dit stadium nog niet zoveel bekend.
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2 Beheer en beheerplan
Alvorens specifiek wordt ingegaan op de situatie in Westwoud wordt in dit hoofdstuk kort toegelicht
wat beheer precies inhoudt, wat een beheerplan inhoudt en hoe het proces er uitziet dat zorgt voor
een gedragen beheerplan.
2.1

Beheer

Onder beheer valt alles wat nodig is om een gebouw en bijbehorende buitenruimten op korte en
lange termijn in stand te houden en te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Beheer is een verzamelbegrip waarbinnen onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarbeheer,
gebruikers- en programmabeheer.
- Het eigenaarbeheer omvat taken die voortvloeien uit het eigendom. Daarbij kan gedacht
worden aan het groot onderhoud en aan de opstalverzekering.
- Het gebruikersbeheer omvat de taken die voortvloeien uit het gebruik van ruimten. Daarbij
kan gedacht worden aan schoonmaak, klein onderhoud en het houden van toezicht.
- Het programmabeheer betreft de inhoudelijke component van de (gezamenlijke) huisvesting.
Het betreft bijvoorbeeld het opstellen en beheren van het activiteitenprogramma en het
opstellen en bewaken van het inhoudelijke concept en/of de samenwerkingsvisie.
2.2

Beheerplan

Als een groep van organisaties zich onder één dak huisvest en gebruik gaat maken van elkaars
ruimten, dan is het essentieel dat gezamenlijke afspraken worden gemaakt over eigendom, beheer
en exploitatie. Helder dient te zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, welke risico’s iedere organisatie
loopt en wat de mate van samenwerking is.
In een beheerplan staat omschreven welke afspraken gemaakt worden om adequaat beheer mogelijk
te maken. Adequaat beheer kenmerkt zich door duidelijke afspraken over accommodatiegebruik,
openstelling, onderhoud en andere beheeraspecten. Adequaat beheer wordt mede bepaald door een
passende organisatiestructuur, waarbinnen voorwaarden voor beheer en samenwerking tussen
partijen een plaats kunnen krijgen. In relatie hiermee worden de onderlinge verhoudingen tussen
partijen zichtbaar in de zin van aan hen toe te wijzen rechten, verantwoordelijkheden en wederzijdse
verplichtingen.
Het beheerplan is een groeidocument in de ontwikkelings- en realisatiefase van de bouw. Het komt
stap voor stap tot stand. De vaste gebruikers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. Pas wanneer
de MFA enige tijd functioneert kan het beheerplan definitief afgerond worden.

2.3

Procesmodel ontwikkelen MFA

De MFA Westwoud moet zich ontwikkelen en zal zich vormen gedurende het bouwproces in
verschillende fases. In iedere fase worden afspraken meer gedetailleerd afgesproken, zowel
inhoudelijk als financieel en zowel voor het technische deel als voor het beheer gerelateerde deel.
Het is aan te raden om in elke fase de afspraken vast te leggen.
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Traditioneel bestaat een bouwproces uit een aantal fasen (zie figuur).

Figuur 1: fasen in het bouwproces.
De onderwerpen rond beheer en exploitatie waarover afspraken gemaakt moeten worden, dienen
vanaf de eerste fase goed in beeld te worden gebracht. Zodat de gebruikers weten waar ze aan toe
zijn. Door het borgen van gemaakte afspraken in overeenkomsten worden deze bekrachtigd. Dat
biedt een goede basis voor het ingaan van de volgende fase. Door het aangaan van overeenkomsten
spreken de gebruikers en andere belanghebbenden; de gemeente, de woningcorporatie, vertrouwen
naar elkaar uit. Dat is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de MFA, de samenwerking.
En voor het realiseren van de meerwaarde voor de wijk.
In de initiatieffase worden de kaders verkend en vastgelegd in een intentie overeenkomst.
In de definitiefase worden de kaders verder uitgewerkt en er wordt een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de ontwerpfase volgt de uitwerking in detail, zoals het
opstellen van een meerjaren samenwerkingsplan, exploitatie en wordt er een
huurintentieovereenkomst afgesloten. In de realisatiefase van het gebouw volgt een beheerplan op
operationeel niveau, inrichtingsplan en kan een huurvereenkomst worden getekend.
De MFA Westwoud staat aan het begin van dit bouwproces, er zijn nog geen overeenkomsten
gesloten. Wel wordt er door de partijen gezamenlijk, maar ook afzonderlijk al gewerkt aan diverse
producten die gedurende het bouwproces van belang zijn. Denk hierbij aan een Programma van
Eisen en vlekkenplan.

2.4

Aanzet beheerplan

De ontwikkeling van MFA Westwoud is thans in de initiatieffase en de kaders worden verkend. In dit
document wordt de aanzet van het beheerplan gemaakt waarbij de beheeruitgangspunten (beheer
kaders) worden omschreven. Door dit document onderdeel te laten uitmaken van de
intentieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst (hierover dienen nog afspraken gemaakt te
worden), worden afspraken geborgd.
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3 Betrokken partijen en rolverdeling
In dit hoofdstuk worden de verschillende partijen en hun rol binnen het tot stand komen en
uiteindelijke gebruik MFA beschreven en toegelicht.

3.1

Partijen en rol

De ontwikkeling van een MFA bestaat uit een nieuwbouwontwikkeling én een bestaande locatie.
De volgende partijen zijn daarbij betrokken:
Nieuwbouw
Gemeente Drechterland:
grondeigenaar, middelenverstrekker, vergunningverlener
Woningbouwvereniging Het Grootslag: middelenverstrekker, (toekomstig) eigenaar appartementen
SSPO West-Friesland:
(toekomstig) juridisch eigenaar school
Samenwerkingsschool De Westwijzer: (toekomstig) gebruiker basisschool
Kappio:
(toekomstig) gebruiker peuterspeelzaal en huurder KDV/BSO
Stichgting Jeugdwerk
(toekomstig) gebruiker
Bestaand
Stichting Dorpshuis De Schalm:

Eigenaar, uitbater, beheerder dorpshuis, gymzaal en Seniores
Priores, Fysiotherapie praktijk en Prikpunt

De verschillende partijen hebben verschillende verantwoordelijkheden en zeggenschap tijdens de
ontwikkeling en het uiteindelijke gebruik van de MFA. Zo hebben de uiteindelijke eigenaren een
doorslaggevende rol bij het bepalen van het ontwerp, materialisering, installaties, etc. van het
complex. De hoofdgebruikers kunnen daar slechts over adviseren. Daarentegen zullen de
hoofdgebruikers juist weer een doorslaggevende rol krijgen bij de ruimteverdeling,
schoonmaakcontracten, inventaris, etc. De gebruikers van de bestaande locatie hebben een
beperkte rol bij de ontwikkeling en worden veelal vertegenwoordigd door hun verhuurder (De
Schalm).

3.2

Begrippenkader

De gebruikers van de MFA zullen niet allemaal gebruik gaan maken van alle onderdelen in het nieuw
te realiseren gebouw. Op basis van het vlekkenplan (zie bijlage) dat de betrokken partijen reeds
gezamenlijk hebben gemaakt, zijn grofweg vijf delen te onderscheiden:
3.2.1 MFR
Multifunctionele ruimtes: hieronder vallen de centrale entree, een multifunctionele ruimte (school,
jeugdwerk) en een deel van de buitenruimte (toegangspad). Dit deel (MFR) wordt gerealiseerd tussen
de bestaande bouw (De Schalm) en het nieuwbouwgedeelte (blauwe onderdelen in het vlekkenplan).
De centrale entree vormt het hart van de nieuwbouw en bestaande bouw en geeft toegang aan
diverse ruimten van verschillende gebruikers.
3.2.2 De Schalm/gymzaal
Dit betreft het huidige dorpshuis en de te verbouwen gymzaal met bijbehorende sanitaire ruimtes,
kleedruimtes en opslag (roze onderdelen in het vlekkenplan) .De verbouwing is onderdeel van de
realisatie van de MFA, maar zal na oplevering overgedragen worden aan de stichting Dorpshuis De
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Schalm. Het eigenarenbeheer (zie paragraaf 2.1) is dan de verantwoordelijkheid van de stichting,
echter zullen er voor het gebruikersbeheer en programmabeheer wel weer gezamenlijke afspraken
met de overige gebruikers van de MFA gemaakt moeten worden.
3.2.3 De school
Dit zijn alle ruimtes die de Samenwerkingsschool De Westwijzer zal gaan gebruiken (gele onderdelen
in het vlekkenplan). Dit deel zal volledig af te sluiten zijn van de MFR. Tevens zal een groot deel van
de buitenruimte/schoolplein (verhard en onverhard) onder de verantwoordelijkheid van de school
gaan vallen. Bijzondere aandachtspunten qua beheer zijn het sanitair van de school en het
schoolplein, deze zullen namelijk (deels) ook gebruikt worden door de PSZ/KDV/BSO.
3.2.4 PSZ/KDV/BSO
Dit zijn alle ruimtes die de gemeente zal verhuren aan beoogd gebruiker Kappio (oranje onderdelen
in het vlekkenplan).
3.2.5 Appartementen
Dit zijn de appartementen, algemene en technische ruimtes die worden gerealiseerd voor de
huurders van Het Grootslag (groene onderdelen in het vlekkenplan). Bijzonder aandachtspunt qua
beheer zijn de technische ruimte en de installaties, deze zullen gezamenlijk gebruik worden voor alle
onderdelen behalve de gymzaal en verbouw van Dorpshuis de Schalm. Dus alleen voor de
nieuwbouw. Tevens zal er ten behoeve van de appartementen buitenruimte worden gerealiseerd
met parkeergelegenheid, toegangspad en groenvoorziening.

Figuur: vlekkenplan nieuwbouw MFA
(zie bijlage voor vergrote weergave)
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3.3

Organisatie en- overleg structuur

Dit Beheerplan geeft als aanzet de volgende opbouw van de organisatie en het overleg tussen de
verschillende rollen mee:
Opdrachtgever

Stuurgroep

Werkgroep
beheer

Werkgroep
ontwerp

Beheergroep

De Westwijzer

Kappio

Wst. Grootslag

Jeugdwerk

De Schalm

De gemeente is als initiatiefnemer van de MFA de opdrachtgever van het project.
Tijdens de ontwikkeling van de MFA is de stuurgroep verantwoordelijk voor het project.
In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers/bestuurders van:
1. Gemeente
2. Extern projectmanager (Scope)
3. SSPO
4. Wst Het Grootslag
5. St. Dorpshuis (optioneel)
In opdracht van de stuurgroep werken verschillende werkgroepen aan de uitwerking van het project.
De “Werkgroep ontwerp” op de technische uitwerking van het ontwerp. De “Werkgroep beheer”
richt zich op de beheeraspecten. In beide werkgroepen zijn de hoofdgebruikers van de MFA
vertegenwoordigd.
Aan de hand van onderliggende aanzet tot een Beheerplan, wordt in de vervolg fasen stap voor stap
verder gewerkt door de werkgroep beheer tot dat er een beheerplan op operationeel niveau ligt.
Tijdens de ontwikkeling en bouw van het MFA is de stuurgroep eindverantwoordelijk voor het
beheerplan.
Wanneer de MFA in gebruik is, zal deze verantwoordelijkheid overgedragen voor aan de op te richten
beheergroep (zie groene vakjes in bovenstaand figuur). De beheergroep wordt geformeerd uit
vertegenwoordigers van hoofdgebruikers en de eigenaar van het gebouw. In de beheergroep worden
zaken besproken als dagelijks beheer, klein onderhoud facilitaire zaken en eventuele gezamenlijke
activiteiten.
Over de frequentie en de organisatie van het overleg tussen de verschillende rollen dienen nog
afspraken gemaakt te worden.
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4 UITGANGSPUNT 1: EIGENARENBEHEER
4.1

Eigendom

Een van de eerste vragen die beantwoord moet worden is: Wie wordt de eigenaar van de MFA?
Gekeken is naar wat gebruikelijk is. Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van
het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het
kadaster via een notariële akte.
Het eigendom van schoolgebouwen kan bij verschillende partijen liggen:
1) Bij het bevoegd gezag, lees: het schoolbestuur voorzover dit een zelfstandige rechtpersoon
is. De school is direct eigendom van het bevoegd gezag indien het bevoegd gezag de school
zelf bouwt of laat bouwen, ondanks het feit dat het bouwen ervan uit gemeentelijke
middelen wordt betaald (art. 103, lid 1 WPO, dan wel art. 101, lid 1 WEC, dan wel art. 76n, lid
1 WVO). De school wordt eigendom van het schoolbestuur indien de gemeente het
schoolgebouw heeft gebouwd (zodra het gebouw is voltooid, art. 103, lid 2 WPO, dan wel
art. 101, lid 2 WEC, dan wel art. 76n, lid 2 WVO).
2) De gemeente voor zover deze tevens het schoolbestuur is (integraal bestuur en via een
bestuurscommissie ex artikel 83 Gemeentewet). Gemeente en bevoegd gezag zijn hier één.
De gemeente is en blijft eigenaar.
3) Een derde partij die een schoolgebouw in bezit heeft, zoals een woningbouwvereniging of
een andere privaatrechtelijk partij. Een derde partij bouwt een schoolgebouw en is daarmee
eigenaar. De gemeente kan het gebouw kopen en vervolgens aan het bevoegd gezag in
eigendom overdragen (zie verder ad 1.)
Bron; https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/eigendom-gebouwen-en-eigendomsoverdracht

Omdat er in het de MFA ook woningen en commerciële ruimtes (KDV) worden gerealiseerd, is het
ook denkbaar dat er meerdere eigenaren zullen zijn. Hieronder worden de verschillende
mogelijkheden kort toegelicht.
4.1.1

Woningstichting als enig eigenaar van het hele complex.

Er zijn voorbeelden waar een woningcorporatie de enige eigenaar van een MFA is. Optie kan
onderzocht worden om de Wst. Het Grootslag als enige eigenaar voor het MFA te laten zijn, waarbij
de Gemeente het maatschappelijke deel voor de komende 40 jaar zal huren. De Gemeente kan de
huur eenmalig voor 40 jaar afkopen. De Gemeente kan na 40 jaar de huur dan eenzijdig verlengen
met als uitgangspunt dat het kostendekkend is.
Voordelen van Het Grootslag als ontwikkelaar:
- Toegevoegde waarde voor de MFA.
- Veel ervaring met ontwikkeling nieuwbouw
- Kan investeringsmogelijkheden vergroten door woningbouw toe te voegen.
- Een aanspreekpunt voor de bouw.
Nadelen:
- Spanningsveld tussen maatschappelijke en woningbouw doelstelling.
- Gemeente en belanghebbende minder beslissingsbevoegdheid tijdens ontwikkeling.
Onderzocht moet worden of het juridisch mogelijk is om, zonder aanbesteding, Wst. Het Grootslag
de opdracht te geven.
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4.1.2

School als (gedeelte) eigenaar MFA

Via de Wet op Primair Onderwijs (WPO) heeft het schoolbestuur het recht op juridisch eigendom van
de onderwijsruimten. In deze variant kan de school ook juridisch eigenaar worden van het MFA,
exclusief de woningen. De woningen zijn in eigendom van Het Grootslag, voor de overige ruimtes
dienen afspraken gemaakt te worden over de eigendom.
Voordelen:
- De invulling voor de exploitatie ligt bij het schoolbestuur, de grootste gebruiker.
- De gemeente kan bij leegstand de ruimten vorderen.
Nadelen:
- Het schoolbestuur heeft vaak minder expertise in huis op het gebied van ontwikkeling,
beheer en exploitatie.
- Het schoolbestuur kan geen exploitaitierisico’s lopen die niet met de onderwijsopdracht te
maken hebben.
- Het schoolbestuur draagt wel de verantwoordelijkheid, maar niet de uiteindelijke financiële
risico’s, die liggen bij de gemeente.
- Er blijft een gedeeld eigenaarschap voor de woningen en het overige deel van het MFG.

4.1.3

Gemeente als (gedeelte) eigenaar MFA

Doordat de gemeente niet tevens het schoolbestuur is, vervalt deze mogelijkheid.

4.1.4

Juridisch eigendom grond

Speciale aandacht gaat uit naar het juridische eigendom van de grond. In de huidige situatie heeft de
Gemeente Drechterland de grond in eigendom. Er moet nog gekozen worden hoe de grondeigendom
wordt voor de MFA Westwoud. Te denken valt aan:
Erfpacht.
Verkoop aan Wst. Het Grootslag met terugkooprecht.
Verkoop aan meerdere eigenaren, VvE.
De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de keuze in eigenaarschap.

4.2

Rechtsvorm

Door het gecombineerde programma lijkt een gedeeld eigenaarschap onvermijdelijk. Ook hier zijn
weer verschillende mogelijkheden om dit te formaliseren:
1) keuze een rechtspersoon die de volledige eigendom houdt en in welke rechtspersoon de
betrokkenen participeren. Gebruik wordt met deze rechtspersoon contractueel geregeld;
2) gezamenlijke eigendom van het geheel door inschrijving van alle eigenaars gezamenlijk in het
register voor de onverdeelde eigendom. Gebruik van de voor eigen gebruik bestemde
ruimten is contractueel geregeld;
3) eigendom via splitsing in appartementsrechten. Het MFA wordt juridisch gesplitst in
appartementsrechten. Daarbij ontstaat een Vereniging van Eigenaars.
In veruit de meeste gevallen wordt gekozen voor een Vereniging van Eigenaars (VvE). De MFA wordt
gesplitst in appartementsrechten. De VvE is eigenaar van de gehele MFA in- of exclusief de grond. Op
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de privé gedeelten ligt een exclusief gebruiksrecht en de gezamenlijke delen/openbare gedeelten ligt
een gedeeld gebruiksrecht. Daarbij kan elk appartementsrecht weer opgesplitst worden.
Voordelen:
- Elke eigenaar kan beslissen over zijn eigen deel tijdens de ontwikkeling.
- Het beheer kan ondergebracht worden in de VvE, er is geen aparte beheeropzet daarnaast
meer nodig.
- Op een VvE is dwingend recht van toepassing, daarmee liggen de uitgangspunten voor een
belangrijk deel wettelijk vast.
Nadelen:
- Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen deel, samenwerking is minder noodzakelijk.
- Het splitsen van de MFA en het richten van een VvE leidt tot transactie kosten.
- Eigenaar kan zijn appartementsrecht verkopen, waardoor er een nieuw lid in de VvE kan
komen.
- Regie en zeggenschap over het eigendom van de MFA als geheel is er niet, daarmee is het later
de visie van op de MFA te borgen.

4.3

Uitgangspunten eigendom en rechtsvorm

Vooralsnog wordt uitgegaan van een gedeeld eigendom door middel van de oprichting van een
Vereniging van Eigenaren.
Als juridisch eigenaar in de VvE komen:
- Gemeente Drechterland voor de entree, multifunctionele ruimte (school/jeugdwerk),
peuterschool, Kinderdagverblijf/BSO.
- SSPO West-Friesland voor Basisschool De Westwijzer.
- Wst. Het Grootslag voor de appartementen.
NB. Voor het gebruik van de multifunctionele ruimtes (gezamenlijke entree, multifunctionele ruimte
(school/jeugdwerk) en gezamenlijk sanitair) dienen nog afspraken gemaakt te worden.
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4.4

Exploitatie

Vooruitkijkend naar de uiteindelijke exploitatie van het gebouw is het in deze fase van belang om na
te denken over de volgende onderwerpen:
4.4.1 Huurovereenkomsten
Nadat het eigenaarschap is vastgelegd kunnen de verschillende huurovereenkomsten worden
bepaald en uitgewerkt. In deze fase van het bouwproces wordt vooralsnog uitgegaan van deze
structuur:

Figuur 2: te sluiten (huur) overeenkomsten
4.4.2

Beheermodel

Een beheermodel legt op hoofdlijnen de verantwoordelijkheid van de verschillende participanten
voor het beheer van een MFA vast. Daarbij kan onderscheiden worden wie verantwoordelijk is voor
de multifunctionele, en wie voor de individuele ruimten. Verschillende vormen zijn mogelijk:
- Beheerstichting
- Beheervereniging
- Contractuele samenwerking
Uitgangspunt is dat voor de MFA Westwoud gekozen wordt voor een contractuele samenwerking.
Afhankelijk van opzet van het eigenaarbeheer zal een passende (rechts)vorm gekozen kunnen
worden. Die vervolgens later verder wordt uitgewerkt in een beheersovereenkomst. In deze
overeenkomst worden afspraken gemaakt m.b.t. de huisvesting. Huisvesting staat voor het gebouw
met de gebouwgebonden installaties en het (groot) onderhoud van het gebouw en het terrein.
Onder huisvesting vallen verder zaken die samenhangen met het er beschikking stellen van het
gebouw, zoals financiering, belastingen, heffingen en verzekeringen.
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5 UITGANGSPUNT 2: GEBRUIKERSBEHEER
Naast het eigenaren beheer (zie het vorige hoofdstuk), zullen de toekomstige gebruikers ieder voor
zich of gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gebruikersbeheer. Hieronder vallen service en
diensten zoals de nutsvoorzieningen en schoonmaak, alsook de middelen zoals het meubilair.
In de volgende fases van het bouwproject zullen hierover nadere afspraken gemaakt moeten
worden. In de volgende paragraven staan kort benoemd de minimale onderwerpen waarover
afspraken gemaakt moeten worden.
5.1

Service en diensten

Onder service en diensten vallen de voorzieningen die verbonden zijn met het gebruik van de
huisvesting en samenhangende ondersteuning van de werkzaamheden. In onderstaande tabel
worden de verschillende services en diensten benoemd en welke gezamenlijk, danwel zelfstandig kan
worden uitgevoerd.
Dienst/service

School

PSZ/KDV/BSO

MFR

Schalm/
Gymzaal

Appartementen

Energie
Water
Afval
Beveiliging
Schoonmaak inpandig
Glasbewassing inpandig
Afval
Toegang/sleutels
Ondersteuning/conciërge
BHV
Ontruimingsplan
Buitenruimte/groenvoorz.
Administratie beheer
………..
O = gezamenlijk
X = zelfstandig
Nvt

5.2

Middelen

Middelen worden gevormd door de voorzieningen, die nodig zijn voor de directe uitvoering van de
werkzaamheden van de ‘inwonende’ organisaties.
• Data- en telecom
• Kantoorbenodigdheden
• Huishoudelijke artikelen
• Keukenapparatuur
• Onderwijsdiensten
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6 UITGANGSPUNT 3: PROGRAMMABEHEER
Als laatste onderdeel staat het programmabeheer op de agenda. Als het gaat om de programmering
van een MFA, dan gaat het om activiteiten en initiatieven die voorbij het programma van de
afzonderlijke gebruikers in het gebouw gaan. Dat wat extra wordt ontwikkeld. Wat in de interactie
met de wijk aan extra’s wordt ontwikkeld. Dat wat voortkomt uit maatschappelijk ondernemerschap
met een focus op de meerwaarde voor de wijk of buurt
Bij het programmabeheer staat het opstellen en beheren van de activiteitenprogramma centraal.
Of een gezamenlijk programmabeheer aan de orde is dient nog nader uitgewerkt te worden.
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7 Conclusies en aanbeveling
De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten in dit Ontwerp beheerplan.
Daar waar geen overeenstemming is, wordt gevraagd om aanwijzingen te geven waar nader
onderzoek nodig is.
Uitgangspunten zijn:
a) Dit document wordt onderdeel van de intentieovereenkomst of
samenwerkingsovereenkomst;
b) De stuurgroep is gezamenlijk verantwoordelijk het uitwerken van een beheerplan;
c) Er wordt een werkgroep beheer geformeerd;
d) Voor de MFA Westwoud wordt uitgegaan van een gedeeld eigendom door middel van de
oprichting van een Vereniging van Eigenaren;
e) Als juridisch eigenaar in de VvE komen:
o Gemeente Drechterland voor de entree, multifunctionele ruimte (school/jeugdwerk),
peuterschool, Kinderdagverblijf/BSO.
o SSPO West-Friesland voor Basisschool De Westwijzer.
o Wst. Het Grootslag voor de appartementen.
f) Na het formaliseren van de eigendomssituatie zullen huurovereenkomsten gesloten dienen
te worden tussen de juridische eigenaren en de verschillende eindgebruikers.
g) Dit ontwerp beheerplan dient na vaststelling en eventuele aanvulling door de stuurgroep
verder uitgewerkt te worden door de te formeren werkgroep beheer.
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MFA Westwoud
Vlekkenplan t.b.v. beheerplan
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