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1
1.1

Algemeen
Inleiding
Rutten heeft te maken met een veroudering van maatschappelijke accommodaties, zoals de
kleedkamers en kantine van voetbalvereniging Rutten Komt Op (RKO), dorpshuis De Stiepe en
de drie locaties van Kindcentrum Rutten, te weten CBS Sjaloom, SWS Paulusschool en de kinder-/peuteropvang in de voormalige OBS De Wegwijzer.
De afgelopen jaren is veel nagedacht en gesproken over herstructurering van het voorzieningenniveau in Rutten. Diverse varianten zijn de afgelopen jaren in verschillende onderzoeken
uitgewerkt en besproken. De gemeente Noordoostpolder (NOP) heeft samen met de vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers en derden een onderzoek verricht naar de realisatie van een ‘uni-MFA’. Een nieuw gebouw waarin verschillende functies een plek krijgen.
Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie heeft de gemeente Noordoostpolder
(NOP) budget beschikbaar gesteld om de realisatie mogelijk te maken. De uitgangspunten
voor de nieuwbouw zijn vervolgens, in overleg met de gebruikers, nader geconcretiseerd en
voorwoord in dit Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE).
De onderstaande participanten, welke willen deelnemen in de MFA, zijn betrokken geweest
bij de totstandkoming en de uitwerking van voorliggend RFPvE:
 SWS de Paulusschool (Stichting voor Primair Onderwijs Aves)
 CBS Sjaloom (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs)
 Werkgroep MFA Rutten
 Voetbalvereniging Rutten Komt Op (RKO)
 Kinderopvang Alles Kids (Rutten)

1.2

Leeswijzer
In dit programma van eisen wordt de MFA qua ruimtebehoefte, functionaliteit en technische
kwaliteit vastgelegd. Voor het opstellen van het ruimtelijk en functionele programma van eisen zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de participanten. Ook het gezamenlijk gebruik van ruimten is in deze gesprekken aan de orde geweest. Vervolgens is het
programma van eisen verder uitgewerkt en besproken in de verschillende bijeenkomsten van
de projectgroep.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het doel en ambitie van de MFA en hoofdstuk 3 gaat in op
de ruimten die multifunctioneel worden gebruikt. Daarnaast zijn er ruimten waarvan één van
de participanten hoofdgebruiker is, maar waar andere participanten ook gebruik van kunnen
maken. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 4 waar de ruimtebehoefte van de individuele participanten is verwoord. In hoofdstuk 5 worden de terreinvoorzieningen en de daarbij behorende oppervlakten omschreven. Hoofdstuk 6 geeft tot slot een overzicht van de totale ruimtebehoefte.
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1.3

Uitgangssituatie
Voor de bepaling van de ruimtebehoefte van de beide scholen is aansluiting gezocht bij de
uitgangspunten zoals genoemd in de Wet op het Primair onderwijs. Bij het bepalen van de
toekomstige ruimtebehoefte voor de scholen is de leerlingenprognose bepalend.
Op basis van de leerlingenprognose en de uitgevoerde ruimtebehoefteberekening conform de
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is de ruimtebehoefte voor de beide basisscholen in de MFA bepaald. Bij de bepaling van de ruimtebehoefte is, aangezien het de
nieuwbouw voor twee scholen betreft, twee maal een vaste voet van 200 m2 BVO gehanteerd. Taakstellend is overeengekomen hier 100 m² op in te leveren. Op welke manier dat zal
zijn, wordt nog onderling afgestemd. In overleg met Stichting voor Primair Onderwijs Aves,
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs en de gemeente is besloten schooljaar 2018 als
uitgangspunt te nemen voor de ruimtebehoefte van beide scholen. Voor het bepalen van de
ruimtebehoefte van de overige participanten is gebruik gemaakt van de individuele gesprekken die met iedere participant gehouden zijn.
2

Tabel 1.3.1 Te realiseren m bruto vloeroppervlakten (BVO)
Participant

2

Oppervlakte (m BVO)

SWS de Paulusschool

608

CBS Sjaloom

516

Dorpshuis

400

Voetbalvereniging RKO

242

Kinderopvang Alles Kids (Rutten)

258

Totaal

2.024

In de bovenstaande tabel zijn de te realiseren m2 BVO verwoord op basis waarvan de gemeente het besluit heeft genomen voor de realisatie van de MFA. Deze m2 zijn dan ook het vertrekpunt voor het ontwerp van het gebouw. Uitgangspunt is om de vierkante meters zo multifunctioneel mogelijk te gebruiken. In bijlage A is de ruimtebehoefte van de verschillende participanten op ruimteniveau weergegeven zoals deze ook is omschreven in het voorliggende document. Taakstellend zijn de m² gereduceerd tot 1.882 m² BVO.
Het gebouw dient dusdanig te worden opgezet dat er mogelijkheden zijn om ruimten eenvoudig te kunnen aanpassen aan de gewijzigde situatie (flexibel en toekomstgericht). Het realiseren van een MFA die flexibel is qua indeling, brengt met zich mee dat organisaties kunnen
groeien en krimpen. Ten aanzien van het onderwijs is het uitgangspunt dat beide scholen als
twee aparte scholen in de MFA worden gehuisvest. Daarbij gaan de scholen wel voor een integrale invulling van het onderwijskundig deel van het gebouw. Dit vertaalt zich onder meer in
het gezamenlijk gebruik van verschillende ruimten zoals de IB-ruimte, personeelskamer en het
speellokaal en de clustering van groepsruimten, leerpleinen, etc. per bouw (onder-, midden/bovenbouw) waardoor een doorgaande leerlijn in het gebouw te realiseren is.
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2
2.1

Doelstelling en ambitie
Samen de schouders eronder
Rutten is een energiek kindvriendelijk dorp met een groot saamhorigheidsgevoel. De inwoners
zijn betrokken bij het dorp en met elkaar en zorgen zij voor een bloeiend verenigingsleven. De
inwoners hebben de wens dat Rutten een vitaal dorp blijft, waar het fijn is om te wonen, naar
school te gaan, hobby’s te beoefenen, elkaar te ontmoeten en oud te kunnen worden. Daar
zijn functionele ruimtes voor nodig.
De huidige gebouwen zijn zo’n 60 jaar oud. Dorpshuis, scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, sportkantine en kleedkamers zijn toe aan grondige renovatie, dan wel nieuwbouw. Een
unieke kans om alles onder één dak te bouwen. Scholen, kinder- en peuteropvang, sport en
dorpshuis onder één (nieuw) dak bij de sportvelden was dan ook de uitkomst van de dorpspeiling in januari 2015, waaraan zo’n 400 volwassen Ruttenaren en een kleine 100 jongeren (12 17 jaar) meededen.

2.2

Doelstelling
De doelstelling is de realisatie van een MFA waarin, in het kader van toekomstbestendigheid
en het vergroten van de leefbaarheid in Rutten voor de lange termijn (30 – 40 jaar), zoveel
mogelijk functies zijn ondergebracht. Onderstaand overzicht toont argumenten die voor deze
doelstelling van toepassing zijn:
 ontmoetingsplaats voor alle Ruttenaren (sociale cohesie)
 bundeling van inzet van vrijwilligers
 één horecafunctie
 daar waar mogelijk gebruik maken van elkaars ruimtes en faciliteiten
 zorgfunctie-mogelijkheid
 lagere exploitatie kosten en lagere investeringskosten door het delen van ruimtes
 kinderen kunnen samen opgroeien, kennen elkaar
 minder vervoersbewegingen
 vrijkomende inbreidingslocaties
 sluit aan bij de dorpsvisie “kindvriendelijk en energiek”
 draagt bij aan leefbaarheid
 verbeteren van voorzieningenniveau
Onder het motto “Samen sterker” leveren de participanten en gebruikers van de MFA iets in
van hun autonomie op korte termijn waarmee het bestaansrecht voor de participanten en gebruikers op lange termijn wordt gewaarborgd.

2.3

Visie Kindcentrum
Doordat in de te realiseren MFA de participanten van Kindcentrum Rutten onder één dak
worden gehuisvest zal naast de inhoudelijke ook de fysieke samenwerking nader vorm krijgen.
In deze paragraaf worden de visie, de profilering, de ambities en de doelen van het Kindcentrum binnen de MFA nader toegelicht.
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Visie
Samenwerken en thuis nabij
Het Kindcentrum te Rutten biedt binnen de MFA een plek voor kinderen van 0-13 jaar met
hun ouders en maakt het dorp aantrekkelijk. Het Kindcentrum draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het Kindcentrum wordt gestreefd om, binnen de MFA, de sociale samenhang in het dorp te bevorderden en activeren. Dit kan concreet gestalte gegeven worden door
gezamenlijke vieringen met de diverse partners binnen de MFA, sportclinics op woensdagmiddag, een bibliotheek functie in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek etc. (e.e.a.
afgestemd en aangepast aan de primaire taak van de beide scholen: “het geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs met goede resultaten”).
In het dorp biedt het Kindcentrum voor kinderen een breed verrijkingsaanbod ten behoeve
van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor
identiteit blijft gewaarborgd. Ouders hebben keuzemogelijkheden in onderwijskundige- en
pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van
elkaars expertise.
Profiel
Gemeenschap en verrijking
Gemeenschapszin wordt belangrijk gevonden. Het Kindcentrum is, binnen de MFA, als basisvoorziening een spil in het dorp voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tevens willen de participanten van het Kindcentrum een breed aanbod bieden t.a.v. dagarrangementen en sluitende
zorg. Dit zal nader worden uitgewerkt omschreven in een “zorg-document”. Het profiel sluit
aan bij de dorpsvisie waarin Rutten als een kindvriendelijk en energiek dorp wordt omschreven.
Ambitie
Goede kwaliteit
Bij de ambitie van samenwerken is het de insteek om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Zo
dicht mogelijk bij elkaar en zo weinig mogelijk barrières. De samenwerking is een netwerkorganisatie. Het Kindcentrum biedt in het dorp, een gecombineerd en integraal pakket van
voorzieningen voor kinderen en hun ouders. De belangen liggen aan de onderkant: de kinderen en het dorp.
Doelen
 De MFA is, vanuit het wij-gevoel en samen optrekken, de spil in het dorp waarbinnen het
Kindcentrum haar eigen plek heeft: Kinderen (en volwassenen) doen met elkaar ervaringen
op.
 Het Kindcentrum biedt kinderen structuur en veiligheid onder deskundige begeleiding
waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 Er is overdracht tussen ouders- consultatiebureau- kinderopvang, peuteropvang en
school-BSO.
 Kinderen stromen soepel door van voorschoolse voorziening naar school. Daarom wordt
gewerkt aan een doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding, waarbij een gezamenlijke
doorlopende zorgstructuur wordt aangeboden.
 Binnen de MFA wordt als Kindcentrum integraal samengewerkt binnen een kleinschalige
organisatie waarin de coördinatie geregeld is, wordt inhoudelijk afgestemd en gebruik gemaakt van elkaars materialen, faciliteiten en personeel en waarin een pedagogisch en edu-
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catief partnerschap met ouders aan wordt gaan. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar die dat nodig
hebben maken gebruik van VVE. In het Kindcentrum wordt gewerkt met VVE concepten.
 Het Kindcentrum heeft optimale openingstijden van 7.00 tot 18.30 uur, waarbinnen een
continu rooster/afstemming van tijden van het onderwijs meerwaarde kan bieden.
2.4

Visie op samenwerking
De gebruikers van de MFA hebben de ambitie uitgesproken in de nieuwe MFA nauw(er) samen te werken en het gebouw dient hierin te faciliteren. Zo dient de MFA een centraal “hart”
te krijgen als belangrijk sociaal middelpunt waarin de verschillende gebruikers, dorpsbewoners en sporters kunnen samenkomen en ontmoeten. Daarnaast zal sport in de MFA een van
de verbindende elementen worden. Het aanstellen van een beheerder voor agendabeheer,
het schoonhouden van de ruimten en het houden van toezicht zal de samenwerking verder
versterken. Nadere afspraken hieromtrent dienen nog te worden gemaakt. Door de ontmoeting met elkaar zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontstaan die ook weer
nieuwe vormen van samenwerking kunnen opleveren. Hiervoor is dan letterlijk en figuurlijk
“ruimte” in de MFA. De uiteindelijke doelstelling is om met de MFA een bruisend, kindvriendelijk, sociaal middelpunt, oftewel het kloppende hart van Rutten, te realiseren zoals ook
verwoord in de dorpsvisie en het samenwerkingsdocument van het Kindcentrum Rutten. Bovenstaand is een beknopte samenvatting van de visie op samenwerking binnen de MFA voor
de complete omschrijving zie bijgaand document (bijlage D).

2.5

Totstandkoming
De totstandkoming van de MFA gaat in grote lijnen terug naar het jaar 2011. Het jaar waarin
de kwetsbaarheid van de ontmoetingsruimten in en de leefbaarheid van Rutten zichtbaar
werd onder andere vanwege het faillissement van De Stiepe waarmee de realisatie van de
MFA in een stroomversnelling terechtkwam. In de daarop volgende jaren is door de leden van
de hiervoor opgerichte werkgroep hard gewerkt aan diverse studies naar de haalbaarheid, de
locatie en de financiën voor de realisatie van de MFA. Waarbij de gemeente NOP in 2017 een
positief besluit heeft genomen over de realisatie.

2.6

Huisvesting
De participanten beogen met de MFA een gebouw te realiseren waarbij:
 een deel van de niet permanent in gebruik zijnde ruimten deelbaar is waardoor deze multifunctioneel inzetbaar is
 er altijd één verantwoordelijke van een bepaalde ruimte is, bijvoorbeeld één van de scholen of het dorpshuis
 de uitdaging is om een zo compact en multifunctioneel mogelijk gebouw te realiseren
waarvan alle participanten maximaal gebruik kunnen maken
 het doel is te komen tot een goed te beheren en exploiteren MFA binnen de beschikbaar
gestelde (financiële) middelen en uitgangspunten

2.7

Sfeer- en beeldverwachtingen
De participanten hebben tijdens de individuele gesprekken aan de hand van onderstaande
steekwoorden hun sfeer- en beeldverwachting gegeven van de MFA:
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Stedenbouwkundig
 kleinschalig
 passend in de omgeving, maar wel “daar staat wat”
 bereikbaar/veilig
 compact (korte looplijnen, duurzaam)
Architectuur
 warm
 huiselijk
 welkom/open
 uitnodigend karakter
 gelegenheid tot ontmoeten
 veel licht/transparant (van binnen naar buiten en vice versa)
 kindvriendelijk
 duurzaam/onderhoudsvriendelijk
 gemoedelijk
 geborgen
 functioneel (boven esthetiek)
 uitdagend/prikkelend
 fris
Daarnaast hebben de participanten aan de hand van een aantal steekwoorden ook een aantal
zaken genoemd welke zij absoluut niet terug willen zien in de MFA, te weten:
 gesloten gevels
 hekwerken
 “damwand” gevels
 felle kleuren
 drempels
 smalle gangen
 geen installatie(onderdelen) in het zicht
2.8

Flexibiliteit
In het ontwerp dient een maximaal rendement ten aanzien van de verhouding netto vloeroppervlak (NVO) en bruto vloeroppervlak (BVO) te worden nagestreefd. Bij de keuze van de constructieve opzet, het installatietechnisch ontwerp en de wand- en de plafondsystemen moet
rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat op relatief eenvoudige wijze de inrichting van het gebouw kan worden gewijzigd. Zie hiervoor ook het Technische Programma van
Eisen.
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3

Multifunctionele ruimten
De meerwaarde van een MFA komt voort uit het samen huisvesten van meerdere participanten in één gebouw. Door de afzonderlijke ruimtelijke programma’s van de participanten samen te voegen voor die onderdelen die in elk afzonderlijk programma terugkomen, kunnen
multifunctionele ruimten worden benoemd. Deze ruimten overstijgen het belang van één van
de participanten, omdat ze gezamenlijk worden gebruikt en/of omdat ook regelmatig niet reguliere bezoekers van de MFA hiervan gebruik kunnen maken. De in dit hoofdstuk omschreven ruimten zijn multifunctioneel. Dit wil echter niet zeggen dat de individuele ruimten van de
participanten, zoals omschreven in hoofdstuk 4, niet multifunctioneel inzetbaar zijn. In overleg met en tussen de participanten wordt er namelijk naar gestreefd om daar waar mogelijk
gebruik te maken van elkaars ruimten.
Tijdens de verschillende overleggen met de participanten is dieper ingegaan op de inhoudelijke samenwerking tussen de participanten binnen de toekomstige MFA en zijn de wensen ten
aanzien van de benodigde ruimten, waarin gezamenlijke activiteiten plaats kunnen vinden of
die gezamenlijk gebruikt kunnen worden, besproken. De resultaten hiervan zijn meegenomen
in dit hoofdstuk. In dit RFPvE wordt gesproken over bruto vloeroppervlak (BVO) en netto
vloeroppervlak (NVO). De definities van de beide begrippen worden in bijlage B nader toegelicht.
De multifunctionele ruimten moeten dusdanig worden gesitueerd dat ze geschikt zijn voor
meervoudig gebruik. In het algemeen geldt dat de multifunctionele ruimten centraal zijn gelegen in de MFA, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn zowel via de hoofdentree als vanuit de
individuele ruimten van de participanten.

3.1

Entree
De entrees van de MFA dienen door de architect nader te worden uitgewerkt. Onderstaande
uitgangspunten zijn daarbij het vertrekpunt.
3.1.1 Hoofdentree
De MFA heeft één centrale hoofdentree die als zodanig herkenbaar is en door iedereen
kan worden gebruikt. Via de hoofdentree (tochtsluis) komen de participanten en de bezoekers van de MFA in de ontmoetingsruimte met daar omheen geclusterd de multifunctionele ruimten. Vanuit de ontmoetingsruimte worden de participanten en de bezoekers via heldere bewegwijzering richting de clusters van de verschillende participanten geleid.
3.1.2 Nevenentrees
Naast de centrale hoofdentree heeft de MFA ten minste drie nevenentrees Eén nevenentree ten behoeve van de jongere kinderen van de onderbouw, de kinder- en peuteropvang. Een tweede nevenentree voor de kinderen van de bovenbouw. Om 'vies lopen'
van de centrale hoofdentree te voorkomen dienen de kleedkamers zowel van buitenaf
als van binnenuit bereikbaar te zijn. Hiervoor wordt een derde nevenentree gerealiseerd. Voor de berging van het buitenspelmateriaal van de voetbalvereniging is het
wenselijk dat deze van buitenaf toegankelijk is. Entrees voor expeditie, vuilafvoer, e.d.
moeten zoveel mogelijk worden gecombineerd met de hoofd- en nevenentree(s).
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3.2

Ontmoetingsruimte
Het hart van de MFA wordt gevormd door een centraal gelegen gezellige ontmoetingsruimte
van 75 m2 NVO. De ruimte, welke is gekoppeld aan de hoofdentree, is het sociale middelpunt
van de MFA en is de plek waar mensen kunnen samenkomen en ontmoeten wanneer zij hun
kind(eren) naar school hebben gebracht onder het genot van een kop koffie. De ruimte kan
tevens gebruikt worden door groepen mensen uit het dorp, bijvoorbeeld senioren en alleen
gaanden, die elkaar daar kunnen ontmoeten. Jongeren met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kunnen hier een rol in hebben om zo weer een zinvolle dagbesteding te krijgen
c.q. dag-/arbeidsritme te (her)vinden. Rondom deze ruimte worden de verschillende functies
(en ruimten) van de MFA gesitueerd. Allerlei activiteiten moeten kunnen plaatsvinden in de
ontmoetingsruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weekopeningen en –sluitingen, Kerst- en
Sinterklaasvieringen, etc. Voor grotere evenementen dient de ontmoetingsruimte door middel van flexibele wanden koppelbaar te zijn met het speellokaal, de grote zaal van het dorpshuis en de kantine waardoor één grote ruimte ontstaat waarin plaats is voor 150 tot 350 personen met goed zicht op het podium. Dit vergt uiteraard tijdige afstemming tussen de gebruikers onderling. Zo is het speellokaal in basis bestemd voor het (bewegings)onderwijs. Wanneer de ruimte(n) niet gekoppeld zijn dienen de verschillende participanten/functies geen
hinder van elkaar te ondervinden. Grenzend aan de ontmoetingsruimte is voorzien in een
bergruimte van 5 m2 NVO.

3.3

Keuken
Centraal in het gebouw grenzend aan de foyer/kantine en de grote zaal van het dorpshuis is
de centrale (semi professionele) keuken van de MFA van 25 m2 NVO opgenomen. De keuken,
welke is uitgerust met een frituur, een kookplaat, een oven, een combimagnetron en een
vaatwasser en een koel-/vrieskast, zal worden gebruikt door alle participanten van de MFA.
Omdat de keuken ook zal worden gebruikt door de leerlingen van de beide scholen (kookworkshops), de kinder- en peuteropvang en de BSO dient een deel van het aanrecht op kinderhoogte te worden uitgevoerd. In het midden van de ruimte dient er een opstelplaats te zijn
voor een werk-/ keukentafel. De ruimte dient toegankelijk en bruikbaar te zijn wanneer de
foyer/kantine en de grote zaal van het dorpshuis worden ingezet voor andere MFA activiteiten. De keuken dient te grenzen aan de buitengevel, zodat er een uitgifteloket kan komen
voor de verkoop van snacks/koffie/thee/ijs, etc. tijdens de wedstrijden van RKO.

3.4

Berging keuken
In de nabijheid van en toegankelijk vanuit de keuken dient een afsluitbare opslagruimte te
komen van 15 m2 NVO voor de opslag van voorraden. In de berging zal tevens de koelcel
wordt geplaatst.

3.5

Boekenuitleen Rutten
Boekenuitleen Rutten is een initiatief van enkele enthousiaste vrijwilligers na het wegvallen
van de bibliobus per 1 januari 2014. Bij de boekenuitleen worden kosteloos boeken uitgeleend om de inwoners van Rutten.
De boekenuitleen is momenteel op de huidige locatie op een drietal momenten in de week
geopend, te weten:
 dinsdag 09.30 – 10.30 uur
 woensdag 19.00 - 19.30 uur
 vrijdag 14.30 – 15.30 uur
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Afhankelijk van het ontwerp, participanten en bezoekers mogen in geen geval geen hinder
van elkaar ondervinden, dient de boekenuitleen te worden gesitueerd in/nabij de ontmoetingsruimte. Ten behoeve van de boekencollectie van de boekenuitleen dient circa 60 strekkende meter plank- of kastruimte te worden gerealiseerd.
3.6

Reproruimte/werkplek beheerder
In de nabijheid van de hoofdentree is een ruimte opgenomen van 15 m2 NVO die dienst doet
als reproruimte en tevens een werkplek biedt aan de beheerder van de MFA. De ruimte dient
dusdanig te worden ingericht dat de beheerder geen hinder ondervindt van de reproactiviteiten. Er dient voldoende ruimte te zijn voor de opslag van papier en overige apparatuur
zoals een snijapparaat en een lamineermachine. Naast de centraal gelegen reproruimte beschikken de verschillende participanten ook over een eigen printfaciliteit, welke bestaat uit
een opstelplaats (nis/hoek) voor een kleine(re) printer. Aangezien de reproruimte een belangrijke ontmoetingsplaats is binnen de MFA verdient de exacte positie in het gebouw, de invulling en de gebruiksmogelijkheden van de ruimte extra aandacht.

3.7

Werkkast
Uitgangspunt voor de schoonmaak van de MFA is dat deze centraal wordt georganiseerd.
Derhalve wordt voorzien in twee algemeen toegankelijke werkkasten van 2 m2 NVO. Elke
werkkast is voorzien van een uitstortgootsteen met koud en warm water beschikt over voldoende ruimte voor het plaatsen van de benodigde schoonmaakapparatuur/-middelen.

3.8

Server-/patchruimte
Voor de MFA wordt voorzien in één centrale server-/patchruimte van 4 m2 NVO die zal worden gebruikt door de participanten. De server-/patchruimte is afsluitbaar en beveiligd en
voorzien van de benodigde koeling.

3.9

Technische ruimte
In de MFA is een ruimte van circa 20 m2 NVO waarin de techniek gehuisvest is. Het definitieve
ruimtebeslag en de situering dienen tijdens de ontwerpfase in overleg met de installatieadviseur te worden bepaald.

3.10 Centrale toiletvoorziening
In het hart van de MFA is een gemeenschappelijke toiletvoorzienig opgenomen met een gescheiden dames- en herengedeelte. Deze toiletvoorziening wordt door zowel de medewerkers
als de bezoekers van de MFA gebruikt. Het heeft de voorkeur deze toiletvoorziening in de nabijheid van de ontmoetingsruimte en de foyer/kantine te situeren. Daarnaast bevindt zich in
de MFA één mindervalidentoilet. De totale ruimtebehoefte voor de centrale toiletvoorziening
bedraagt 35 m2 NVO.
3.11 Buitenschoolse Opvang (BSO)
Kinderopvang Alles Kids verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) in de MFA. Daarbij zal o.a.
gebruik worden gemaakt van de ontmoetingsruimte, (centrale) keuken, het speellokaal, de
foyer/kantine en (een deel van) de grote zaal.
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4

Participanten
In dit hoofdstuk wordt per participant kort een toelichting gegeven op de huidige situatie en
de visie die men heeft op de nieuwbouw in relatie tot de meest wenselijke situatie en samenwerking met andere participanten.

4.1

SWS de Paulusschool
De Paulusschool is een samenwerkingsschool voor katholiek en openbaar onderwijs ontstaan
in de periode 2012/2013 na de fusie van OBS de Wegwijzer en KBS de Paulusschool. De school
maakt deel uit van Stichting voor Primair Onderwijs Aves. Het is de missie van de Paulusschool
om kinderen goede en stevige basisvaardigheden mee te geven met als doel compleet mens
te worden in harmonie met zichzelf en de omgeving. In de volgende paragraaf staat een korte
samenvatting van de visie van de SWS de Paulusschool. Voor een uitgebreide omschrijving van
de visie zie de Schoolgids Paulusschool 2016 – 2017.
Visie
De Paulusschool vindt het een uitdagende opdracht om kinderen voor te bereiden op de toekomst en gaan daarbij uit van het unieke van elk kind. Daarbij wordt gestreefd naar passend
en ontwikkelingsgericht onderwijs waar aandacht is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen,
doorzettingsvermogen en een brede kijk op de wereld.
Algemeen
Daarbij kenmerkt de Paulusschool zich door:
 Uitstraling en identiteit. Er wordt uitgegaan van het katholicisme en het humanisme. Uitgangspunten en waarden uit beide tradities worden gedeeld en zijn zichtbaar in school en
onderwijs.
 Op het gebied van taal wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) waarbij de kernwoorden betekenisvol, betrokkenheid, bedoelingen
en bemiddelende rol centraal staan.
 Aandacht voor de individuele leerling en ouders.
 Een hecht en betrokken team van leerkrachten met passie voor onderwijs en een grote inzet naar kinderen, ouders en elkaar.
Levensbeschouwelijke visie
De Paulusschool is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouderen en leerkrachten. Alle kinderen zijn welkom. Omdat de Paulusschool een samenwerkingsschool wordt ruimte geboden
aan verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.
Maatschappelijke visie
De Paulusschool staat midden in de maatschappij. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de ontwikkelingen in school waarbij de Paulusschool positief kritisch omgaat
met alles wat op de school afkomt.
Pedagogische visie
In samenwerking met de kinderen en ouders wordt gezorgd voor een veilige en prettige sfeer
op school waarin ieder zich thuis voelt en goed tot ontwikkeling kan komen. De leerkracht
moedigt aan, stimuleert en corrigeert en is zelf een voorbeeld.
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Culturele visie
Het doel van het cultuuronderwijs van de Paulusschool is:
 dat leerlingen de werkend, het leven leren begrijpen
 dat leerlingen schoonheid zien en zich hierover verwonderen
 de verbeelding prikkelen en voldoening ervaren van zelf iets maken, iets scheppen
Door zich te verdiepen in verleden, heden en toekomst worden de leerlingen zich bewust van
de wereld waarin zij wonen en krijgen zij inzicht daarin. Dat realiseert de Paulusschool door de
leerlingen structureel te laten kennismaken met een breed aanbod aan cultuuruitingen.
Onderwijskundige visie
Het team van de Paulusschool creëert een klimaat voor kinderen waar het fijn is om te werken
en te spelen. Kinderen moeten zich namelijk prettig voelen, “lekker in hun vel “ zitten om tot
ontplooiing te komen. De Paulusschool richt zich op de sociaal-emotionele en op de verstandelijke ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van
noodzakelijke kennis van sociale, culturele, en lichamelijke vaardigheden neemt een belangrijke plaats in.
Geen kind is gelijk. De Paulusschool probeert tegemoet te komen aan de verschillende mogelijkheden van kinderen. Kinderen leren om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te
dragen. Dit doen zij door middel van het werken met dag- en weektaken. Taal is op de Paulusschool enorm belangrijk, omdat alles met taal te maken heeft. Daarom werkt de Paulusschool
op taalgebied volgens de ontwikkelingsgerichte methode, waarbij de kerndoelen leidraad zijn.
De doelstellingen uit leerboeken worden gebruikt om de doorgaande lijn te bewaken.
Huidige situatie
Onderstaande tabel geeft inzicht in de huidige situatie van SWS de Paulusschool.
Tabel 4.1.1 Huidige situatie SWS de Paulusschool
Omschrijving
Aantal leerlingen (2016)

Aantal
81

Opmerking

Aantal groepen
Aantal personeelsleden

4
9

Combinatiegroepen
Directeur, IB-er en 7 groepsleerkrachten

Personeel met auto
Personeel met fiets

9
-

Leerlingen gebracht met auto
Leerlingen met de fiets

ca. 30
ca. 50

’s winters 20 tot 30 leerlingen

Lestijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.30 – 12.15 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur

Bij het bepalen van de ruimtebehoefte van SWS de Paulusschool is uitgegaan van de normatieve ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognose van 2018. Conform de huisvestingsverordening bedraagt de ruimtebehoefte daarmee 608 m2 BVO. T.g.v. de taakstellende reductie van de m² zal SWS de Paulusschool 54 m² minder ruimte beschikbaar krijgen en komt dan
op 554 m² BVO. Nader bepaald dient te worden welke ruimten kleiner worden.
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4.1.1 Speellokaal + berging
De scholen hebben aangegeven een speellokaal te willen. Deze ruimte zal met name
worden gebruikt door de kinderen tot en met groep vijf. Buiten de gebruikstijden van
de scholen is het speellokaal beschikbaar voor andere activiteiten, waaronder activiteiten van RKO, het dorpshuis maar ook de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Alles
Kids Rutten. Het speellokaal is voorzien van een multifunctionele vloer en voorziet in
voldoende wandruimte voor het plaatsen van een wand-/klimrek en het opstellen van
speel-/gymtoestellen. De ruimte dient geschikt te zijn voor de opvoering van musicals,
toneel- en theatervoorstellingen, ouderavonden en de viering van sinterklaas- en kerstfeest, grondgym en dans. Het speellokaal dient middels een panelenwand te koppelen
zijn aan de ontmoetingsruimte en de grote zaal. De minimale vrije hoogte bedraagt 3,5
m1 en de totale ruimtebehoefte voor het speellokaal bedraagt 84 m² NVO. Dit is exclusief de benodigde berging van 8 m2 NVO voor de opslag van speelattributen.
4.1.2 Groepsruimten onderbouw
Uitgangspunt voor de onderbouw zijn twee groepsruimte van elk 60 m2 NVO welke licht
en ruim van opzet zijn en voorzien zijn van flexibele werk-/speelhoeken. De kleuters
maken zowel gebruik van de voorgenoemde hoeken als van de uitloopruimte op de
multifunctionele gangzones. De wens van de Paulusschool is een flexibele koppeling
tussen de groepsruimten onderling en tussen de groepsruimten en het leerplein. In de
onderbouwruimten zijn pantrymeubels opgenomen met koud- en warmwater geïntegreerd in een vaste kastenwand. De groepsruimten van de Paulusschool en Sjaloom zijn
geclusterd rondom een gedeeld onderbouw leerplein en dienen bij voorkeur in de nabijheid van het speellokaal en het cluster van de kinder- en peuteropvang en het kinderdagverblijf te worden gesitueerd.
4.1.3 Groepsruimten midden-/bovenbouw
Voor de midden- en bovenbouw is voorzien in twee groepsruimten van elk 60 m2 NVO
waar klassikale instructie wordt gegeven. In de groepsruimten dient plek te zijn voor
meerdere individuele werkplekken. De wens van de Paulusschool is een flexibele koppeling tussen de groepsruimten onderling en tussen de groepsruimten en het leerplein.
Bij de situering van de smartboards c.q. beamers dient rekening gehouden te worden
met de lichtinval van buiten. Alhoewel het grootse deel van de educatie plaatsvindt
binnen de groepsruimten dienen er buiten de groepsruimten ook (multifunctionele)
ruimten geschikt te zijn voor onderwijsdoeleinden. Dit sluit aan bij het adaptieve onderwijsplatform “Snappet” waar de groepen 5 t/m 8 op dit moment gebruik van maken.
De groepsruimten van de Paulusschool en Sjaloom zijn geclusterd rondom een gedeeld
midden-/bovenbouw leerplein. Buiten de groepsruimten op een centrale plek bevindt
zich een waterpunt met koudwateraansluiting.
4.1.4 Bergingen bij groepsruimten
Tussen elk cluster van twee groepsruimten is een vaste berging opgenomen van 5 m2
NVO welke bereikbaar is vanuit de beide groepsruimten. In de bergingen is voldoende
(wand-/kast)ruimte voor de opslag van de leermiddelen.
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4.1.5 Garderobes leerlingen
Nabij de groepsruimten dient een garderobevoorzieningen van in totaal 8 m2 NVO, in
de vorm van individuele garderobekastjes, voor de leerlingen van zowel de onder, midden- en bovenbouw te worden gerealiseerd. Deze dienen dusdanig te worden gesitueerd dat opstoppingen worden voorkomen.
4.1.6 Leerplein/mediatheek
Beide scholen hebben aangegeven in de nieuwe situatie behoefte te hebben aan één
gemeenschappelijk leerplein/mediatheek waarin de gezamenlijke voorraad boeken en
Dvd’s kunnen worden ondergebracht. Desgewenst kunnen ook de kinder- en peuteropvang gebruik maken van de mediatheek. Voor de collectie is de samenwerking gezocht
met de Flevomeer bibliotheek. Gezamenlijk is een collectie prenten-, kinder- en jeugdboeken samengesteld welke de kinderen na schooltijd kunnen lenen. Onder schooltijd
kunnen zij onder voorwaarden naslagwerken uit de collectie raadplegen. De ruimte met
een oppervlakte van 70 m² NVO, centraal gesitueerd tussen de clusters van de beide
scholen dient dusdanig van opzet te zijn dat deze ook dienst kan doen als lees/studieruimte.
4.1.7 Sanitair leerlingen onderbouw
Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen voor de onderbouwleerlingen te worden
gerealiseerd welke op centrale plekken nabij de twee groepsruimten zijn gesitueerd.
Vanuit de groepsruimten van de onderbouw dient er zicht te zijn op sanitaire voorzieningen. De lage kindertoiletjes van de kleinste kinderen dienen te worden voorzien van
lage tussenwandjes/deurtjes.
4.1.8 Sanitair leerlingen midden-/bovenbouw
Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen voor de midden-/bovenbouwleerlingen te
worden gerealiseerd welke op centrale plekken nabij de twee groepsruimten zijn gesitueerd.
4.1.9 Sanitair personeel inclusief MIVA-toilet
Centraal gesitueerd in de nabijheid de clusters van beide scholen bevinden zich de personeelstoiletten met een totale oppervlakte van 4 m2 NVO.
4.1.10Personeelskamer
Tussen de clusters van de beide scholen is één personeelskamer voorzien van 35 m2
NVO welke plaats biedt aan 18 personen. De ruimte, welke is voorzien van een kleine
pantry met koffievoorziening en een personeelsgarderobe, doet tevens dienst als vergaderkamer en ruimte waar leerlingen in kleine groepjes kunnen werken. Voor vergaderingen en overleggen wordt, afhankelijk van de groepsgrootte, gebruik gemaakt van
de personeelskamer, de groepsruimten en de overige multifunctionele ruimten in de
MFA.
4.1.11Directiekamer
De Paulusschool beschikt over een eigen directiekamer van 12 m2 NVO. De directiekamer ligt in de nabijheid van de hoofdentree van de MFA, is gesitueerd naast en op termijn koppelbaar aan de directiekamer van Sjaloom en is ingericht met een vergaderopstelling voor drie tot vier personen.
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4.1.12IB-ruimte/spreekkamer
Voor de IB-er van de scholen, maar ook voor (eventuele) andere begeleiders van de
scholen (logopedist, schoolarts, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog) is een aparte
kamer nodig van 18 m2 NVO. De ruimte beschikt over een werkplek en een overlegsetting voor 4 personen en in de ruimte is een aantal afsluitbare (vaste) kasten opgenomen
voor de opslag van vertrouwelijke leerlingendossiers. Wanneer de ruimte niet gebruikt
wordt door scholen kan deze ook worden gebruikt als spreekkamer voor de overige
participanten van de MFA.
4.1.13Centraal magazijn
Centraal in de onderwijscluster van de Paulusschool is een magazijn gesitueerd van 15
m2 NVO voor de opslag van de voorraad, gebruiksmaterialen, leermiddelen, decormateriaal, etc.
4.1.14Instructieruimte
In het onderwijscluster van de Paulusschool bevindt zich een instructieruimte van 13
m2 NVO welke inzetbaar is voor groepswerk en voor individueel werkende leerlingen.
Vanuit de groepsruimten is er zicht op deze ruimte.
4.1.15Tussenschoolse opvang
De Paulusschool is op dit moment zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de
tussenschoolse opvang (TSO). Op dit moment blijven circa 75 leerlingen over waarbij
gebruik gemaakt wordt van de (eigen) groepsruimten. De TSO wordt verzorgd door de
vrijwilligers (oppasouders). De beschikbare ruimten voor de TSO in de MFA dienen in
samenspraak met de gebruikers nog nader te worden bepaald. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door Kinderopvang Alles Kids.
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4.2

CBS Sjaloom
Sjaloom is een basisschool die vanuit een christelijke levensvisie op opvoeding en onderwijs
kinderen begeleidt. Bijbelse waarden en normen zijn het uitgangspunt om te werken aan een
klimaat van veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen. Sinds 2012 is Sjaloom onderdeel
van Kindcentrum Rutten, waarbinnen de school zoekt naar wegen om te komen tot een zo
nauw mogelijke samenwerking met SWS de Paulusschool, peuterspeelzaal De Draaitol, en de
kinderopvang van Alles Kids. In de volgende paragraaf staat een korte samenvatting van de visie en de doelen van CBS Sjaloom. Voor een uitgebreide omschrijving van de visie zie de
Schoolgids Paulusschool 2017 – 2018.
Visie en motto
De schoolvisie van Sjaloom is verwoord in een drietal onderdelen: een christelijke, een pedagogische en een onderwijskundige visie. Heel kort samengevat: Sjaloom wil dat het onderwijs
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, zodat ze actief en gedifferentieerd en zo nodig in kleine groepjes kunnen werken met ontdekkend leren. Het onderwijs is gericht op het
volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen, waarbij Sjaloom in het kader van het “opbrengstgericht werken” streeft naar
zo hoog mogelijke resultaten. Uitgangspunt is dat je pas tot ontwikkeling kunt komen als je in
een omgeving bent waarin jij je veilig voelt en waarin je jezelf kunt zijn. Daarom is het motto:
Voel je thuis op Sjaloom en groei……
Doelen
Als hoofddoel van het onderwijs streeft Sjaloom naar kwalitatief hoogwaardig, christelijk onderwijs voor alle kinderen die aan de zorg van Sjaloom zijn toevertrouwd.
Christelijk
Binnen deze vraag wil Sjaloom zich voortdurend de vraag stellen ‘waarin zijn wij onderscheidend?’ En: ‘wat betekent de “C” in ons onderwijs? Is het een kans voor glans? In welk opzicht
is de “C” in ons onderwijs het fundament waarop wij verder willen bouwen en handelen?”
Maar met het uitsluitend stellen van vragen is Sjaloom er nog niet: Hoe kunnen we een en ander zichtbaar maken in de dagelijkse praktijk? Over dit onderwerp denkt Sjaloom al een aantal
jaren na en staat het regelmatig op de agenda in het professionele gesprek binnen het team
en in de gesprekken met ouders. Daarnaast geeft Sjaloom gestalte aan haar christelijke identiteit middels dagelijkse dagopeningen en –sluitingen door het vieren van de christelijke feesten, het zingen van christelijke liederen, elk jaar een kerk-, school-, en gezinsdienst te organiseren etc. etc.
Kwalitatief hoogwaardig
Hiermee spreekt Sjaloom de ambitie uit dat de resultaten van het onderwijs in elk geval op
(maar nog liever boven) de door de inspectie als gemiddelde norm liggen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken heeft Sjaloom voor de diverse schoolvakken ambitiedoelen vastgesteld die
regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Waar Sjaloom trots op is
Sjaloom hecht op school veel waarde aan de zorg en probeert elk jaar haar visie op zorg aan te
scherpen.
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In de klassen werkt Sjaloom met het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in, dat Sjaloom
per schooljaar de lesstof, behorende bij een bepaalde groep, probeert af te ronden. Maar Sjaloom wijkt hier van af wanneer kinderen sneller of juist langzamer de stof tot zich nemen. Sjaloom wil uitval graag voorkomen door preventief te werken. Zo bieden Sjaloom intensieve begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. De leerlingen krijgen extra instructie of extra oefenmateriaal. Deze hulp vindt allereerst plaats in de eigen klas. Zo nodig kan er ook hulp geboden worden buiten de groep. Heeft ook dit nog niet het gewenste effect, dan kan externe
hulp ingeschakeld worden.
Door middel van methode gebonden toetsen, niet-methode gebonden toetsen en door observaties tijdens de lessen blijft Sjaloom op de hoogte van de resultaten en vorderingen van
de leerlingen. Sjaloom werkt opbrengstgericht en daarbij is de hulpvraag van het kind het uitgangspunt. Samen met de ouders werkt Sjaloom aan een optimale ontwikkeling van kinderen
door hun zelfvertrouwen te geven en uit te gaan van hun behoeftes en ontwikkelingskracht.
Daarbij is de rol van de leerkracht erg belangrijk.
Huidige situatie
Onderstaande tabel geeft inzicht in de huidige situatie van CBS Sjaloom.
Tabel 4.2.1 Huidige situatie CBS Sjaloom
Omschrijving

Aantal

Opmerking

Aantal leerlingen (2016)
Aantal groepen

65
4

Combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Aantal personeelsleden

8+3

Personeel met auto

11

Personeel met fiets
Leerlingen gebracht met auto

ca. 15

Leerlingen met de fiets
Lestijden
(op dit moment een traditioneel
rooster, op termijn mogelijk een
continu rooster)

ca. 50
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Directeur, IB-er, 4 groepsleerkrachten,
administratie medewerker, onderwijsassistent, schoonmaakster, klussenman en
tuinman

08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.30 – 12.15 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur
08.45 – 12.00 uur en 12.45 – 15.00 uur

Bij het bepalen van de ruimtebehoefte van CBS Sjaloom is uitgegaan van de normatieve ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognose van 2018. Conform de huisvestingsverordening bedraagt de ruimtebehoefte daarmee 516 m2 BVO. T.g.v. de taakstellende reductie van
de m² zal CBS Sjaloom 46 m² minder ruimte beschikbaar krijgen en komt dan op 470 m² BVO.
Nader bepaald dient te worden welke ruimten kleiner worden.
4.2.1 Speellokaal + berging
Gedeeld met SWS Paulusschool, zie paragraaf 4.1.4.
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4.2.2 Groepsruimten onderbouw
Uitgangspunt voor de onderbouw zijn twee groepsruimten van elk 54 m2 NVO. Deze
ruimten moeten licht en ruim van opzet zijn en voorzien van flexibele werk- en speelhoeken. De kleuters maken zowel gebruik van de voorgenoemde hoeken als van de uitloopruimte op de multifunctionele gangzones/het gedeelde leerplein van de Paulusschool. De wens van Sjaloom is een flexibele koppeling tussen de groepsruimten onderling en tussen de groepsruimten en het leerplein. In de onderbouwruimten zijn pantrymeubels opgenomen met koud- en warmwater. De groepsruimten van Sjaloom en
de Paulusschool zijn geclusterd rondom een gedeeld onderbouw leerplein en dienen bij
voorkeur in de nabijheid van het speellokaal en het cluster van de kinder- en peuteropvang te worden gesitueerd.
4.2.3 Groepsruimten midden-/bovenbouw
Aangezien een aanzienlijk deel van de educatie plaatsvindt op de leerpleinen is voor de
midden- en bovenbouw is voorzien in twee kleinere groepsruimten van elk 54 m2 NVO.
In de groepsruimten dient plek te zijn voor 3 individuele (computer)werkplekken. De
wens van Sjaloom is een flexibele koppeling tussen de groepsruimten onderling en tussen de groepsruimten en het leerplein. Bij de situering van de smartboards c.q. beamers dient rekening gehouden te worden met de lichtinval van buiten. De groepsruimten van Sjaloom en de Paulusschool zijn geclusterd rondom een gedeeld midden/bovenbouw leerplein. Tenzij er in de directe nabijheid van de groepsruimte een toiletvoorziening is gesitueerd dienen beide ruimte te zijn voorzien van een pantrymeubel
met van koud water.
4.2.4 Bergingen bij groepsruimten
Per twee groepsruimten is een vaste berging opgenomen van 5 m2 NVO welke bereikbaar is vanuit de gang-/verkeerszone. In de bergingen is voldoende (wand-/kast)ruimte
voor de opslag van de leermiddelen.
4.2.5 Garderobes leerlingen
Nabij de groepsruimten dienen een garderobevoorzieningen van in totaal 8 m2 NVO, in
de vorm van individuele garderobekastjes, voor de leerlingen van zowel de onder, midden- als bovenbouw te worden gerealiseerd. Deze dienen dusdanig te worden gesitueerd dat opstoppingen worden voorkomen.
4.2.6 Leerplein/mediatheek
Gedeeld met SWS Paulusschool, zie paragraaf 4.1.6.
4.2.7 Sanitair leerlingen onderbouw
Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen voor de onderbouwleerlingen te worden
gerealiseerd welke op centrale plekken nabij de twee groepsruimten zijn gesitueerd.
Vanuit de groepsruimten van de onderbouw dient er zicht te zijn op sanitaire voorzieningen. De lage kindertoiletjes van de kleinste kinderen dienen te worden voorzien van
lage tussenwandjes/deurtjes.
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4.2.8 Sanitair leerlingen midden-/bovenbouw
Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen voor de midden-/bovenbouwleerlingen te
worden gerealiseerd welke op centrale plekken nabij de twee groepsruimten zijn gesitueerd.
4.2.9 Sanitair personeel inclusief MIVA-toilet
Gedeeld met SWS Paulusschool, zie paragraaf 4.1.9.
4.2.10Personeelskamer
Gedeeld met SWS Paulusschool, zie paragraaf 4.1.10.
4.2.11Directiekamer
Sjaloom beschikt over een eigen directiekamer van 12 m2 NVO. De directiekamer ligt in
de nabijheid van de hoofdentree van de MFA, is gesitueerd naast en op termijn koppelbaar aan de directiekamer van de Paulusschool en is ingericht met een vergaderopstelling voor drie tot vier personen.
4.2.12IB-ruimte/spreekkamer
Gedeeld met SWS Paulusschool, zie paragraaf 4.1.12.
4.2.13Centraal magazijn
Naast de kleine bergruimten nabij de groepsruimten is centraal in de onderwijscluster
van Sjaloom een magazijn gesitueerd van 12 m2 NVO voor de opslag van de voorraad,
gebruiksmaterialen, leermiddelen, decormateriaal, etc.
4.2.14Tussenschoolse opvang
Net als de Paulusschool is Sjaloom op dit moment zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO). Op dit moment blijven circa 60 leerlingen
over waarbij gebruik gemaakt wordt van de (eigen) groepsruimten. De TSO wordt verzorgd door de vrijwilligers (oppasouders). In de nieuwe situatie wenst Sjaloom voor de
TSO gebruik te maken van de ontmoetingsruimte van de MFA. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door Kinderopvang Alles Kids.
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4.3

Dorpshuis
Vereniging Dorpsbelang Rutten is opgericht in 1954 en heeft ten doel “Het behartigen van de
algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”. In mei 2015 is binnen de vereniging de Werkgroep MFA samengesteld.
De werkgroep heeft als doel een Multifunctionele Accommodatie te realiseren waarin onder
andere het dorpshuis een nieuwe plek krijgt. Het dorpshuis moet het kloppend hart worden
van de MFA en van Rutten. In de verschillende ruimten van het dorpshuis zullen uiteenlopende activiteiten een plaats moeten kunnen vinden, te denken valt hierbij aan:
 toneel-/muziekvoorstellingen
 zangkoor
 carnaval
 (jubileum-/dorps)feesten
 (jaar)vergaderingen
 knutselmiddagen
 klaverjassen
 eetcafé
 (ouderen)soos
 uitvaarten
Voor een volledig overzicht van de huidige activiteiten en de frequentie waarin deze plaatsvinden zie de bijgaande lijst met activiteiten van Dorpshuis de Stiepe (bijlage C). Onderstaand
een overzicht individuele ruimten van het dorpshuis binnen de MFA.
4.3.1 Garderobe
Nabij de entree van de grote zaal is een vaste garderobevoorziening/-nis opgenomen
van 6 m2 NVO voor in totaal circa 75 jassen. Voor grotere evenementen zal gebruik
worden gemaakt van verrijdbare garderoberekken waarmee een extra capaciteit tot
350 jassen kan worden gerealiseerd. De verrijdbare garderoberekken dienen, wanneer
deze niet gebruikt worden, op een positie in het dorpshuis te worden geparkeerd waarbij niet in de weg staan.
4.3.2 Grote zaal
Het hart van het dorpshuis wordt gevormd door een grote zaal van 80 m2 NVO. Deze
ruimte is centraal in de MFA gesitueerd. De ruimte dient een gezellige, knusse, sfeervolle uitstraling te krijgen en is door middel van flexibele wanden koppelbaar aan de
ontmoetingsruimte, het speellokaal en de foyer/kantine zodat één grote ruimte kan
worden gecreëerd welke plaats biedt aan 300 tot 350 personen in theateropstelling,
waarbij vanuit elke positie goed zicht dient te zijn op het podium.
4.3.3 Podium/oefenruimte
Grenzend aan de grote zaal is een podium-/oefenruimte gesitueerd van 50 m2 NVO. De
ruimte is circa 80 cm verhoogd ten opzichte van de grote zaal en door middel van flexibele wanden te koppelen. In gesloten toestand is de ruimte te gebruiken als overleg/oefenruimte. Onder het verhoogde gedeelte is ruimte voor de opslag van bijvoorbeeld
stoelen en toneelattributen. Door de voorzijde weg te klappen en door toepassing van
een railsystem kunnen materialen gemakkelijk ver onder het podium worden opgebor-
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gen. Eén van de kleedruimten van RKO is gelegen in de directe nabijheid van het podium, zodat deze dienst kan doen als omkleedruimte voor toneelactiviteiten.
4.3.4 Foyer/Kantine
In het verlengde van de grote zaal bevindt zicht de foyer/kantine met een totale oppervlakte van 100 m2 NVO. Deze ruimte, welke ook dienst doet als kantine voor RKO, is
voorzien van een bar welke zowel de foyer/kantine als de grote zaal van het dorpshuis
bedient. In de foyer/kantine, welke een bruin café achtige uitstraling dient te krijgen,
moet plaats zijn voor de huidige stamtafel van Dorpshuis De Stiepe en een verrijdbaar
biljart. Aangezien het biljart bij feest en partijen een obstakel is dient er in (de nabijheid
van) de ruimte een opstelplaats voor het biljart te zijn.
Het kantinedeel van de foyer/kantine van RKO dient zo gesitueerd te zijn dat de ligging
voor zowel het dorpshuis als RKO zo praktisch mogelijk is. Dit betekent dat er vanuit de
kantine zicht moet zijn op de voetbalvelden. De foyer/kantine en de grote zaal dienen
dusdanig gepositioneerd en gekoppeld te zijn dat de beide ruimten gelijktijdig door verschillende gebruikers gebruikt kunnen worden zonder dat er overlast is. De multifunctionele keuken en het magazijn dienen van achter de bar toegankelijk te zijn.
4.3.5 Berging
Voor de verschillende gebruikers en werkgroepen van het dorpshuis is er een bergruimte van minimaal 24 m2 NVO nodig welke is voorzien van dubbele deuren. Daarnaast
dient de ruimte onder het podium geschikt/toegankelijk te zijn voor de opslag van o.a.
stoelen en toneelattributen.
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4.4

Voetbalvereniging RKO
VV RKO is een vereniging opgericht in 1957 met diverse jeugdteams, 5 senioren-elftallen en
een futsal/ zaalvoetbalteam. Iedere week wordt er getraind en in de weekenden worden de
wedstrijden gespeeld op Sportpark de Treffer in Rutten. RKO is aangesloten bij Algemene
Sport Vereniging Rutten (ASV), de overkoepelende vereniging voor bijna alle sportverenigingen in Rutten.
De vereniging heeft momenteel de beschikking over twee wedstrijdvelden, één oefenveld,
kleedkamers en een sportkantine genaamd “Samen Sterk” welke tijdens elke wedstrijd geopend is. Het eerste elftal speelt het seizoen 2017/2018 vierde klasse zondag.
Maatschappelijke visie ASV
Alle sportverenigingen, aangesloten bij de ASV, hebben gezamenlijk een maatschappelijke visie op gesteld. Deze visie, welke aansluit bij de MFA visie, luidt als volgt.
De sportverenigingen hebben ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in
de meest uitgebreide zin. Verder probeert ASV, en de bij haar aangesloten verenigingen, invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die sportverenigingen in haar ogen
heeft. Het gaat dan om zaken als:
 het bevorderen van een gezonde levensstijl
 het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren
 het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat mensen buiten de
boot vallen
 het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect
en verantwoordelijkheid dragen
Met deze algemene doelstelling geeft ASV aan meer te willen zijn dan alleen maar sportverenigingen. ASV is zich er immers van bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal - maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Mensen beleven veel plezier aan
sport en dat goed is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Sport is er voor iedereen
en sport is van iedereen. Dat maakt sport bij uitstek geschikt om mensen te binden, jong en
oud, elke huidskleur, arm en rijk. Bij het beoefenen van sport, ontmoeten mensen elkaar en
beleven daar plezier aan. Daarnaast is sport door de centrale plaats die zij inneemt in de harten van velen bij uitstek geschikt om mensen aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. ASV wil deze kracht van het sporten mede inzetten voor een mooiere en betere
(Ruttense) samenleving.
Ten behoeve van RKO dienen onderstaande ruimten te worden gerealiseerd:
4.4.1 Entree
RKO heeft een eigen (neven)entree voor de sporters van RKO. Via deze entree komen
de sporters in de gang/hal welke toegang biedt tot de kleedkamers en het sanitair c.q.
de toiletvoorzieningen. Met de eigen entree wordt beoogd om de inloop van vuil in de
rest van de MFA te voorkomen.
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4.4.2 Garderobe
Gedeeld met Dorpshuis, zie paragraaf 4.3.1.
4.4.3 Foyer/kantine
Gedeeld met het Dorpshuis, zie paragraaf 4.3.4.
4.4.4 Bestuurskamer
Voor de bestuursleden van RKO dient een bestuurskamer van 25 m2 NVO te worden gerealiseerd welke is ingericht met een vergaderopstelling voor acht tot tien personen. De
ruimte, welke is voorzien van een koelkast en voldoende wandruimte voor het geven
van presentaties, kan dienst doen als wedstrijdsecretariaat en is geschikt voor het ontvangst van het bestuur van de bezoekende vereniging. Wanneer de kamer niet in gebruik is door RKO kunnen de andere participanten van de MFA hiervan gebruik maken.
4.4.5 Kleedkamers
Er is behoefte aan vijf kleedkamers met een minimale afmeting van 18 m2 NVO voor het
kleed- en 8 m2 NVO voor het douchegedeelte (in totaal 26 m2 per kleedkamer). Eén
kleedkamer dient te worden voorzien van een toiletvoorziening i.v.m. de dubbelfunctie
als scheidsrechtersruimte. In elke kleedkamer dient voldoende (wand)ruimte te zijn
voor een whiteboard. Alle kleedkamers dienen uit te komen op een centrale hal welke
toegang biedt tot de voetbalvelden. De kleedkamers dienen te voldoen aan de richtlijnen voor de realisatie of renovatie van club- en kleedgebouwen van verenigingen in het
amateur voetbal, uitgave: "Voordat u gaat bouwen", uitgegeven door de KNVB.
4.4.6 EHBO/massageruimte
In het gebouw is een EHBO-/massageruimte opgenomen van 10 m2 NVO welke, i.v.m.
de bereikbaarheid van de hulpdiensten, aan de buitenzijde van het gebouw is gesitueerd.
4.4.7 Sanitair
Grenzend aan de centrale hal, welke de hiervoor genoemde kleedkamers ontsluit, bevindt zich een toiletgroep met vier toiletten met een gescheiden dames- en herengedeelte van in totaal 12 m2 NVO.
4.4.8 Ballenhok
Er is behoefte aan één buitenberging van 14 m2 BVO voor de opslag van ballen en oefenmateriaal. Deze (vorstvrije) bergruimte dient van buitenaf toegankelijk te zijn en in
het gebouwontwerp te zijn geïntegreerd.
4.4.9 Berging
Grenzend aan het ballenhok bevindt zich een tweede inpandige bergruimte van 10 m2
NVO voor de opslag van belijning apparatuur, terrasstoelen/-tafels, etc., welke is voorzien van een set dubbele deuren naar buiten, voor de opslag van de overige materialen.
4.4.10Werkkast
Nabij de kleedruimten is voorzien in een werkkast van 2 m2 NVO voorzien van uitstortgootsteen, voor de opslag van schoonmaakattributen.
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4.5

Kinderopvang Alles Kids
Kinderopvang Alles Kids verzorgd van een drietal locaties de kinder-/peuteropvang in Rutten
en Bant voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang (BSO) voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Missie en methode Alles Kids
De missie van Kinderopvang Alles Kids is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinder/peuteropvang waarbij het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het
kind centraal staat. Alles Kids is een kleinschalige kinderopvang met een persoonlijk karakter.
Het kleinschalige en het persoonlijke aspect is iets waar we veel waarde aan hechten. We kijken en luisteren naar wat onze ouders en kinderen bezig houden, dat is onze kracht en onze
missie! Alles Kids besteed in haar activiteiten aanbod veel aandacht aan de natuur en het buitenleven. Onze ruimtes zijn huiselijk en sfeervol ingericht, met veel natuurlijke materialen zoals hout, riet en rustige kleuren.
De manier van werken bij Alles Kids is o.a. geïnspireerd op de Reggio Emilia methode. Deze
methode is in 1945 ontwikkeld door de Italiaanse pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi, toen
hij als leerkracht betrokken was bij de bouw van een nieuw kindercentrum in het Italiaanse
stadje Reggio Emilia. Het basisidee van deze pedagogische stroming is, dat elk kind eigen talenten en interesses heeft, dat ze nieuwsgierig en creatief zijn en dat dit gestimuleerd moet
worden. De Reggio-benadering is een 'pedagogiek van het luisteren' in plaats van een 'pedagogiek van het vertellen'. Je bestudeert het kind (luistert) en past je programma aan bij zijn
vraag. Men gaat uit van een uniek, leergierig en creatief kind dat graag wil communiceren,
zowel met andere kinderen als met de groepsleiding. Het communiceren, gebeurt op verschillende manieren: via taal, klanken, beweging, kleuren, schilderen, etc. In de Reggio Emilia-visie
wordt dit 'de honderd talen' genoemd. Verrassend is misschien dat Italianen hun kinderen
niet zo vaak buiten laten spelen. In de Scandinavische landen, Spanje en Duitsland én ook in
Berlijn, zijn de buitenruimtes juist heel belangrijk. Bij Alles Kids delen we laatstgenoemde visie. 'Alleen onweer is een excuus om binnen te moeten blijven'. Ga lekker op avontuur, onbezorgd.

Huidige en toekomstige situatie
Op dit moment wordt vanuit het voormalige schoolgebouw aan de Buitenom 1 te Rutten kinderopvang door Kinderopvang Alles Kids aangeboden. Daarnaast huurt Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) in datzelfde gebouw ruimte van Alles Kids voor Peuterspeelzaal
De Draaitol. Naast het kinderdagverblijf heeft Alles Kids zelf ook een peutergroep. De doelstelling is om deze twee groepen in de MFA samen te voegen. In de nieuwe MFA zullen een aantal
specifieke ruimten worden opgenomen voor de kinderopvang en daarnaast zal gebruik gemaakt worden van een aantal multifunctionele ruimten.
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de toekomstige situatie van Kinderopvang Alles Kids in de
MFA.
Tabel 4.5.1 Toekomstige situatie Kinderopvang Alles Kids
Omschrijving
Aantal kinderen KDV

Aantal
16

Opmerking
1 groep x 16 kindplaatsen

Aantal kinderen Peutergroep
1
Aantal kinderen BSO

16
20

1 groep x 16 kindplaatsen
Kindplaatsen

Aantal personeelsleden en
vrijwilligers KDV en BSO

6-8

De totale organisatie omvat 13
(parttime) medewerkers.

Personeel met auto
Personeel met fiets

4-5
1–2

Kinderen gebracht met auto
Kinderen met de fiets

Nagenoeg allemaal
-

Openingstijden KDV
en Peuteropvang
2
Openingstijden BSO (4 – 12 jaar)

Maandag t/m vrijdag

07.00 – 18.30 uur (incl. schoolvakanties)
voorschools 07.00 – 08.30 uur
naschools 12.00 of 15.00 – 18.00 uur
(aansluitend op schooltijden)
1
Op dit moment (2017) zijn er 20 kindplaatsen per dag voor de BSO, dit aantal zou echter in de toekomst kunnen doorgroeien in combinatie met de KDV.
2
Afhankelijk van het feit of er bij de beide scholen een continurooster komt zouden de tijden van de naschoolse opvang wijzigen.

4.5.1 Entree + garderobe
Naast de centrale hoofdentree van de MFA heeft en de kinder- en peuteropvang een
neventree welke gedeeld wordt met onderbouw van de scholen en welke uitkomt in de
verkeersruimte. In de nabijheid van de entree dient een garderobe te zijn opgenomen
voor 16 jasjes van de kinderen van de kinderopvang en dient ruimte te zijn voor buggy’s/kinderwagens/maxi cosi’s. De totale ruimtebehoefte voor de garderobe bedraagt
10 m2 NVO. De kinderen van de BSO maken gebruik van de garderobe voorzieningen
van de beide scholen. Het plein van het kinderdagverblijf dient te zijn afgesloten met
een kindveilig hekwerk. Op het plein dient een aparte ruimte/hoek te zijn waar 3 à 4
buitenbedjes (zogenaamde lutje potjes) kunnen worden geplaatst, waarin de kleinste
kinderen ongestoord buiten kunnen slapen.
4.5.2 Groepsruimte kinderopvang
Voor de kinderopvang is er behoefte aan één groepsruimte van 56 m2 NVO waar gelijktijdig maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar aanwezig kunnen zijn (minimaal 3,5 m2 vrije speelruimte per kind). De groepsruimte, welke grenst aan de verkeersruimte, is onderverdeeld in een aantal verschillende werkhoekjes. De groepsruimte
dient te worden voorzien van voldoende ramen om tegemoet te komen aan het beleid
in de kinderopvang in het kader van het zogenaamde "vierogenprincipe".
4.5.3 Verschoonruimte kinderopvang
De verschoonruimte van de kinderopvang met een oppervlakte van 8 m2 NVO is gesitueerd naast en zichtbaar vanuit de groepsruimte. In de verschoonruimte zijn twee toiletpotjes voorzien van lage tussenwandjes/deurtjes opgenomen waarbij de definitieve
hoogten dienen te worden afgestemd met de gebruikers. In de verschoonruimte is te-
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vens een opstelplaats voor een in hoogte verstelbare aankleedtafel met een aansluiting
voor warm en koud water opgenomen en een wastrog met koud en warm water op
kindhoogte. Boven de verschoonruimte moet een dichte wand zijn, waar planken op
bevestigd kunnen worden voor mandjes van de kinderen. Door de volwassenen wordt
gebruik gemaakt van de algemene toiletvoorziening in de MFA welke in de directe nabijheid van de groepsruimte is gesitueerd.
4.5.4 Slaapkamers kinderopvang
Grenzend aan en bereikbaar vanuit de groepsruimte van het kinderdagverblijf worden
twee slaapkamers, met een opstelplaats voor twee stapelbedjes, opgenomen van elk 9
m2 NVO. Door middel van doorkijkjes tussen de verschillende ruimten moet worden getracht een zekere openheid / transparantie te creëren. De deuren van de slaapkamers
moeten voorzien zijn van een raampje, zodat er te allen tijde van de groep naar binnen
gekeken kan worden. De slaapkamers grenzen aan de buitengevel van de MFA en zijn
voorzien van te openen ramen.
4.5.5 Groepsruimte peuteropvang
Er is behoefte aan één groepsruimte van 56 m2 NVO waar gelijktijdig circa 16 kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig kunnen zijn. De groepsruimte van de peuteropvang, welke grenst aan de verkeersruimte, is onderverdeeld in een aantal verschillende
werkhoekjes.
4.5.6 Sanitair peuteropvang
De peuters hebben een eigen sanitaire voorziening van 8 m2 NVO met (kleine) toiletjes,
welke tevens zal worden gebruikt door de kinderen van de BSO. In de sanitaire voorziening zijn twee toiletjes opgenomen welke zijn gescheiden door middel lichte scheidingswanden waarbij één van de toiletjes is voorzien van een halve deur. De definitieve
hoogte van het sanitair dient te worden afgestemd met de gebruikers. In de ruimte is
tevens een opstelplaats voor een in hoogte verstelbare aankleedtafel met een aansluiting voor warm en koud water opgenomen en een wastrog met koud en warm water op
kindhoogte.
4.5.7 Werkkamer/kantoor
Voor het goed kunnen functioneren van de kinderopvang is een aparte werkkamer c.q.
kantoor nodig van 10 m2 NVO voor de peuter-/kleuterleidster, waar administratief werk
kan worden verricht. In de ruimte is een aantal afsluitbare (vaste) kasten opgenomen
voor de opslag van vertrouwelijke dossiers.
4.5.8 Keuken/pantry
In de nabijheid van de groepsruimten dient een eenvoudige keuken/pantry van 6 m2
NVO te worden gerealiseerd, welke ten minste is voorzien van: een vaatwasser, koelkast en magnetron. Afhankelijk van het ontwerp van de MFA kan de keuken/ pantry
zowel binnen of buiten de groepsruimte worden gesitueerd.
4.5.9 Berging/inloopkast
Grenzend aan de verkeersruimte wordt voorzien in een berging/inloopkast van 6 m2
NVO voor de opslag van onder knutselmateriaal, speelgoed en voorraden.
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4.5.10Wasruimte
Naast de berging/inloopkast is een aparte wasruimte van 9 m2 NVO opgenomen met
daarin een verhoogde opstelplaats ten behoeve van een wasmachine en –droger
(werkhoogte conform ARBO).
4.5.11BSO ruimten
Kinderopvang Alles Kids biedt naast kinderopvang ook BSO aan. Hiervoor wordt, buiten
de gebruikstijden van de peuteropvang, voor kinderen tot 7 jaar gebruik gemaakt van
de groepsruimte van de peuteropvang. Naast deze groepsruimte zal er door de BSO ook
gebruik gemaakt worden van een aantal multifunctionele ruimten in de MFA zoals de
centrale keuken en het speellokaal.
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5

Terreinvoorziening
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invulling van het terrein. De plaatsing van de nieuwbouw op de beschikbare kavel wordt in sterke mate bepaald door de behoefte aan speelterreinen, de ontsluiting van het gebouw, de behoefte aan fietsenstallingen en het benodigde
aantal parkeerplaatsen.

5.1

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Op basis van de locatiekeuze heeft de gemeente een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd (tekst inclusief verbeelding) waarbinnen de MFA dient te worden uitgewerkt. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij het PvE gevoegd (bijlage E).
Figuur 5.1.1 Uitsnede stedenbouwkundige randvoorwaarden

5.2

Speelterreinen
Het buitenspeelterrein, welke een openbaar karakter heeft, wordt door alle kinderen gebruikt. Het is van belang dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen tegelijkertijd buiten
kunnen spelen op een ‘eigen’ speelterrein. Het speelterrein bestaat uit verschillende compartimenten voor de kinder- en peuteropvang en de onder- en bovenbouw. Het gedeelte van de
onderbouw is bij voorkeur gelegen nabij de eigen groepsruimte met een eigen in- en uitgang
naar het plein.
De kinder- en peuteropvang hebben samen een eigen speelterrein, gebaseerd op het aantal
aanwezige peuters/kleuters per dagdeel. Het speelterrein dient te worden afgeschermd van
het openbare terrein door middel van een hekwerk (1,20 m1 hoog). Voor de kinder- en peuteropvang is de minimale terreinoppervlakte vastgelegd in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang (Wet Kinderopvang) waarin de bruto vloeroppervlakte speelruimte per aanwezig kind
is vastgesteld op 3 m2. Gezien het dorpse karakter van de gemeente is voor het terreinopper-
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vlakte een toeslag opgenomen van 3 m2 per aanwezig kind. Er wordt uitgegaan van maximaal
32 aanwezige peuters/kleuters per dagdeel (2 groepen van 16 kinderen).
Conform de huisvestingsverordening van de gemeente is de minimum terreinoppervlakte van
de beide scholen betrekking hebbende op het verharde deel 3 m2 per leerling met een minimum van 300 m2 netto per school. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 m2.
Voor het onverharde deel wordt uitgegaan van de stelregel dat deze 50% bedraagt van het
verharde gedeelte.
Voor de bepaling van de grootte is uitgegaan van de leerlingaantallen zoals aanwezig waarbij
er een toeslag van 50% voor de speelterreinen is gehanteerd ten opzichte van de normering
gezien het dorpse karakter van Rutten.
5.3

Terras
Grenzend aan de foyer/kantine, gelegen aan de rand van het voetbalveld en bij voorkeur aan
de zonzijde dient een omheind en overdekt buitenterras van 80 m2 te worden gerealiseerd
waar bezoekers hun consumpties uit de kantine kunnen nuttigen en van waar zij de wedstrijden van RKO kunnen volgen.
In onderstaande tabel is het aantal kinderen in relatie tot de grootte van het verharde en onverharde speelterrein aangegeven. Tevens is aangegeven met welke entree er een relatie is.
Tabel 5.3.1 Terreinverharding
Participant
SWS de Paulusschool

Kinderen
76

Verhard
450

Onverhard
225

Relatie (entree)
Hoofd- en nevenentree

CBS Sjaloom
Kinderopvang Alles Kids
- kinderopvang
- peuteropvang

62

450

225

Hoofd- en nevenentree

16
16

96
96

48
48

Nevenentree
Nevenentree

inclusief

inclusief

Voetbalvereniging RKO
- terras
Algemeen

80
28

54

Totaal

1.200

600

Buitenschoolse opvang
Overige verharding

5.4

Nevenentree

Fietsenstallingen en buitenberging
Voor het stallen van fietsen wordt uitgegaan van in totaal 100 (aanname) plaatsen welke op
een logische plek ten opzichte van de entrees liggen. Een definitieve indeling van de fietsenstallingen voor de kinderen, personeel en bezoekers moeten later, bij voorkeur aan de hand
van het ontwerp, worden gemaakt. Voor de fietsenstalling is uitgegaan van een open stallingruimte voorzien van een aantal fietsbeugels en een aantal rekken. Aangezien de gebruikstijden van RKO niet gelijk zijn aan die van (een deel van) de overige participanten kunnen leden
en bezoekers gebruik maken van de fietsenstallingen van de overige participanten (dubbelgebruik).
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Tabel 5.4.1 Fietsenstallingen
Participant

Kinderen

Personeel/bezoekers

Aantal stallingen

SWS de Paulusschool
CBS Sjaloom

50
50

0
0

50
50

Dorpshuis
Voetbalvereniging RKO

inclusief

48 (aanname)
inclusief

48 (aanname)
inclusief

Kinderopvang Alles Kids
Totaal

0
100

2
50

2
150

Bij de MFA dient een afsluitbare ruimte van 15 m2 te worden gerealiseerd middels een hekwerk voor het opstellen van verschillende containers. Voor de midden- en bovenbouw van de
beide basisscholen dient te worden voorzien in een buitenberging van 20 m2. Daarnaast dient
er een buitenberging te worden geplaatst van 40 m2 welke gezamenlijk wordt gebruikt door
de onderbouw van de beide basisscholen en de kinder- en peuteropvang. De bergingen dienen bij voorkeur geclusterd op het speelplein te worden gesitueerd, waarbij de bergingen
voor de participanten vanaf de verschillende speelterreinen toegankelijk zijn.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een opstelplaats voor een (feest)tent met
de afmeting 15 x 40 m1 voor incidentele activiteiten van het dorpshuis en RKO. Deze opstelplaats dient in de directe nabijheid van het dorpshuis-/sportgedeelte van de MFA te worden
gesitueerd. Ook RKO heeft een buitenberging nodig (ballenhok) zie ook 4.4.8.
5.5

Voetbalkooi
Op dit moment heeft RKO de beschikking over een oefenveld welke is gesitueerd aan de zuidzijde van Sportpark de Treffer. Vanuit de vereniging bestaat de wens voor het realiseren van
een voetbalkooi (werkzaamheden derden). De afmetingen van het speelveld bedragen circa
30 bij 40 m1, het veld is volledig omheind en is voorzien van twee doelen en een doorloopsluis. De voetbalkooi, waarin voetbaltrainingen kan worden gegeven, kan in de pauze worden
gebruikt door de leerlingen van de beide scholen. In het ontwerp dient rekening gehouden te
worden dat het, ten gevolge van de nieuwbouw, (te verplaatsen) oefenveld op termijn kan
worden omgezet in een voetbalkooi.
Tabel 5.5.1 Buitenbergingen, voetbalkooi en feesttent
2

Participant

Aantal

Oppervlakte (m )

Opmerking

Algemeen
Midden-/bovenbouw
- SWS de Paulusschool
- CBS Sjaloom
Onderbouw
- SWS de Paulusschool
- CBS Sjaloom
- Kinderopvang Alles Kids

1
1

15
20

1

40

Opslag containers
Gecombineerd
2
10 m MB/BB
2
10 m MB/BB
Gecombineerd
2
15 m OB
2
15 m OB
2
10m kinderopvang

Voetbalvereniging RKO
- buitenberging
- feesttent
- voetbalkooi
Totaal
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5.6

Parkeren
Wil je kinderen als volwaardige gebruikers van de openbare ruimte accepteren en hen veiligheid bieden, dan moet hiermee bij de inrichting rekening worden gehouden. Bij het ontwerp
moet worden uitgegaan van de beperkingen en gedragingen van het kind. Het parkeren van
de auto’s dient in de nabijheid van de MFA plaats te vinden in een sociaal veilige omgeving en
in de nabijheid van de hoofdentree. Uitgangspunt is dat verkeersstromen waar mogelijk gescheiden worden. Er wordt een gezamenlijke parkeerplaats gerealiseerd voor alle bezoekers
van de MFA.
Parkeervoorzieningen
De behoefte aan parkeerplaatsen is bepaald aan de hand van de gemeentelijke parkeernormen. Deze zijn gebaseerd op de CROW publicatie 182 Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering. Uitgangspunt is 50 stuks parkeerplaatsen (inclusief 2 stuks mindervaliden parkeerplaats) en inclusief een nader te bepalen aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren (kiss & ride-strook). Indien de parkeerdruk in de toekomst mocht toenemen dan dient er een mogelijkheid zijn om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden met 20 stuks nieuwe parkeerplaatsen. Het uitgangspunt in de nieuwe situatie blijft dat zoveel mogelijk gebruikers en bezoekers
van de MFA deze te voet dan wel per fiets zullen aandoen.
Tabel 5.6.1 Parkeervoorzieningen
Participant

Eenheden

Parkeerbehoefte
conform CROW

Bepalend
aanname

SWS de Paulusschool
(0,8 pp per leslokaal exclusief K&R)
CBS Sjaloom
(0,8 pp per leslokaal exclusief K&R)
1
Dorpshuis
2
(4,0 per 100 m BVO)
VV RKO (inclusief tennis)
(13 tot 27 per ha netto terrein)

4 leslokalen

3,2

inclusief

4 leslokalen

3,2

Inclusief

400 m BVO

16

10

2,8 hectare

36,4 tot 75,6

40

Kinderopvang Alles Kids
2
(1,4 pp per 100 m BVO exclusief K&R)

258 m BVO

3,6

inclusief

62,4 tot 101,6

50

Totaal
1
geen specifieke norm bekend (aanname)
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6

Totale ruimtebehoefte
In de voorgaande hoofdstukken en paragrafen is per participant de ruimtebehoefte weergegeven. Een groot aantal functies kan gezamenlijk worden gebruikt en daarmee wordt de
meerwaarde van het samen onder één dak gehuisvest zijn al duidelijk. In bijgaand relatieschema (bijlage F) zijn de onderlinge relaties tussen de verschillende (ruimten van) de participanten indicatief weergegeven.
In dit hoofdstuk wordt het totaal benodigd bruto vloeroppervlak voor de MFA bepaald. Hierbij
is een onderscheid gemaakt tussen de oppervlakte die aan een participant moet worden toegerekend en de feitelijk te realiseren ruimten. Er zijn multifunctionele ruimten die gezamenlijk
worden gebruikt, ruimten die hoofdzakelijk door één van de participanten worden gebruikt en
ook ruimten die alleen door één participant worden gebruikt.

6.1

Gebouw
De ruimtebehoefte van het gebouw is tot nu toe weergegeven in netto vloeroppervlak (NVO).
In het totaaloppervlak dient ook rekening gehouden te worden met: indelingsverliezen, installatietechnische ruimten, verkeersruimten zoals gangen en meterkasten. De totale oppervlakte
inclusief deze onderdelen wordt het bruto vloeroppervlak (BVO) genoemd. Het bruto vloeroppervlak wordt berekend door het netto vloeroppervlak te vermenigvuldigen met een bruto/netto (B/N) factor van respectievelijk 1,15 (sport) en 1,2 (overige participanten). Het totaal
bruto vloeroppervlak bedraagt 1.882 m2.

6.2

Terrein en locatie
De nieuwbouwlocatie voor de MFA is gelegen op Sportpark de Treffer aan de Sportweg in Rutten. De exacte locatie is aangegeven op de kadastrale kaart (bijlage G). Het totaal beschikbare
terreinoppervlak is voldoende om de MFA te kunnen realiseren waarbij het uitgangspunt is
dat de parkeervoorziening zal worden gerealiseerd op de vrijkomende locatie van CBS Sjaloom.
Om ruimte te maken voor de nieuwbouw zal het bestaande trainingsveld van RKO, inclusief de
drainage moeten worden verplaatst in noordwestelijke richting inclusief de daaronder zich
bevindende terreindrainage (zie afbeelding).
Afbeelding 6.2.1 (te verplaatsen) oefenveld t.b.v. nieuwbouw
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De totale oppervlakte van de verharde (speel)terreinen bedraagt ca. 1.440 m2 en voor de
groenvoorziening 600 m2. In totaal worden er voor personeel en bezoekers 50 parkeerplaatsen aangelegd inclusief een kiss & ride-strook. Het totaal benodigd oppervlak aan parkeervoorzieningen bedraagt circa 1.500 m². Het totaal benodigd grondoppervlak inclusief de opstelplaatsen voor de feesttent en de voetbalkooi bedraagt ca. 7.221 m2.
Tabel 6.2.1 Totale ruimtebehoefte MFA Rutten (oppervlakte in BVO)
Onderdeel

Oppervlakte
2
(in m BVO)

Gebouw

1.882

Speelpleinen verhard

1.200

Speelpleinen onverhard

600
2

Fietsenstalling (uitgangspunt 1 m per stalling)
Bergingen

150
89

Feesttent en voetbalkooi (opstelplaats)

1.800

Parkeervoorzieningen (50 stuks parkeerplaatsen + ontsluiting)

1.500

Totaal

7.221
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