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Onderwerp  

Toekomstig ruimtetekort Kindcentrum De Plantage 

 

Kennisnemen van 

Aanpak toekomstig ruimtetekort Kindcentrum De Plantage 

 

Inleiding 

In de nieuwbouwwijk De Plantage is een gelijknamig Kindcentrum gerealiseerd. Sinds het schooljaar 

2021-2022 is het kindcentrum met daarin de openbare basisschool, de kinderopvangorganisatie en 

een gymzaal in gebruik genomen. De school is gestart met 80 kinderen en groeit. 

Stichting Fluvium meldt dat er een (te) groot aantal kinderen in de onderbouw zich willen aanmelden. 

Deze kunnen niet allemaal een plek in het Kindcentrum krijgen omdat dit tot ruimtegebrek in de 

toekomst leidt. 

 

Kernboodschap 

Nieuwe leerlingen, geboren in 2018, 2019 en 2020, kunnen niet geplaatst worden. Stichting Fluvium 

heeft voor Kindcentrum De Plantage gekozen voor het onderwijsconcept van ‘Unit onderwijs’ door met 

leerpleinen te werken. De reguliere klassen worden dan vervangen door units (leerpleinen) van 

maximaal 70 leerlingen per leerplein. Door de sterke groei van het aantal aanmeldingen van kinderen 

die geboren zijn in 2018, 2019 en 2020 raakt het leerplein voor de onderbouw vol. Om deze reden heeft 

de school besloten een stop in te voeren voor kinderen die geboren zijn in 2018, 2019 en 2020.  

 

Consequenties 

Nieuwe instroom van kinderen uit het geboortejaar 2018, 2019 en 2020, die nu bij KC De Plantage 

worden aangemeld, moeten een basisschool buiten De Plantage zoeken. Dit geldt niet voor broertjes 

en zusjes van kinderen die al op Kindcentrum De Plantage zitten. Door Stichting Fluvium wordt aan 

ouders een alternatief geboden: kiezen voor IKC De Stek in Est (voorheen OBS Est) of voor Meester 

Aafjesschool in Meteren. Om het probleem te beperken heeft het schoolbestuur de ruimtes in het 

gebouw van Kindcentrum De Plantage anders ingericht (indikken) om meer leerlingen te kunnen 

huisvesten. Dit heeft wel tot gevolg dat het huidig pedagogisch schoolconcept van leerpleinen min of 

meer onder spanning komt te staan.  

Tot op heden hebben 10 nieuwe inwoners zich bij de school aangemeld voor plaatsing van hun kind 

die afgewezen zijn (bron Fluvium). 
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De inwoners in de nieuwe wijk De Plantage gaan er vanuit dat de nieuwe school beschikbaar is en dat 

hun kind daar onderwijs kan volgen.  

 

Prognose start bouw IKC De Plantage 

De plannen voor de bouw van een school in De Plantage dateren van ruim 10 jaar geleden. Destijds 

zouden 2 basisscholen (bijzonder en openbaar) in één te bouwen schoolgebouw gehuisvest worden. 

Later is dit aangepast tot één school. De openbare basisschool (Stichting Fluvium) heeft toen besloten 

wel een school in de nieuwe wijk te willen vestigen en de inspanningsverplichting op zich genomen om 

een school als dependance van de Mr. Aafjesschool In Meteren in De Plantage te openen.  

 

Voor de realisatie van de school heeft de gemeente meerdere malen leerlingenprognoses laten 

opstellen op basis van de toen bekend zijnde gegevens zoals onder andere de bouw van het aantal en 

type woningen en de snelheid van de ontwikkeling. De bouw van het aantal woningen in De Plantage 

ging toen langzamer, mede op aandringen van de Provincie. Er is besloten dat er een schoolgebouw 

moest komen die 240 leerlingen kan huisvesten. Tot op heden heeft het Kindcentrum De Plantage nog 

geen eigen brinnummer (zelfstandige school met eigen bekostiging) waardoor het schoolbestuur uit 

eigen middelen in de bekostiging moet bijdragen. Het is de bedoeling dat deze school bij voldoende 

leerlingen een eigen brinnummer krijgt met bekostiging. 

 

Destijds is bij het opstellen van de leerlingenprognoses er vanuit gegaan dat een groot aantal nieuwe 

inwoners in De Plantage zouden gaan kiezen voor het Reformatorisch onderwijs (Rehobothschool in 

Geldermalsen) Nu blijkt dat deze groep minder in De Plantage is komen wonen dan voorzien en plaats 

heeft gemaakt voor nieuwe bewoners die bewust kiezen voor een andere identiteit van de school en 

voor de dichtstbijzijnde school in de eigen kern.  

 

Nadat het schoolgebouw van Kindcentrum De Plantage nagenoeg gerealiseerd was, is besloten om 

het woningbouwprogramma voor De Plantage te versnellen. Dit heeft zijn impact gehad op de 

toename van het aantal nieuwe leerlingen die voorheen niet geprognotiseerd konden worden.  

 

Leerlingenprognoses zijn een momentopname. Met de kennis en informatie van toen en de prognoses 

daarop gebaseerd is de gemeente gestart met de bouw van Kindcentrum De Plantage.  

 

Huidige leerlingen aantallen 

Huidige aantal leerlingen volgens opgave van de directeur bestuurder van Fluvium (peildatum 24 

januari 2023): 

 

Leerlingaantallen op dit moment (104):  

Leerplein Onderbouw leerjaar 1-2: 49 (+12 tot zomervakantie = 61) 

Leerplein Middenbouw leerjaar 3-4-5: 42 

Leerplein Bovenbouw leerjaar 6-7-8: 13 

 

Leerlingaantallen schooljaar 2023-2024 (138) 

Leerplein OB: Leerjaar 1-2-3: 63 (+ 1, + 6 tot kerst, + 12 tot zomervakantie = 82) 
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Leerplein MB Leerjaar 4-5: 32 (+2 = 34) 

Leerplein BB Leerjaar 6-7-8: 20 (+2 = 22)  

 

Huidige capaciteit van het gebouw 

Het schoolgedeelte heeft een normatief Brutovloeroppervlakte (BVO) van ongeveer 1.350 m2 (deel 

ervan is gedeeld met BSO, maar is volgtijdelijk gebruik). De ruimte voor BSO en kinderopvang is niet 

ten koste gegaan van het aantal m2 voor het schoolgebouw. Het gebouw is bedoeld voor ongeveer 

240 kinderen en dus nog lang niet vol. Er zijn 3 units (onder, midden, boven bouw) en een techniek- en 

speellokaal aanwezig. Op basis van de normatieve m2 kunnen er 77 kinderen per unit geplaatst 

worden. Het leerplein voor de onderbouw is vol.  

Zorgplicht 

Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van scholen voor primair- en 

voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen. De wettelijke zorgplicht betekent concreet dat alle 

scholen voorzien moeten zijn van voldoende- en adequate huisvesting. Conform de Verordening 

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente West Betuwe voldoen wij aan de zorgplicht.  

 

Nieuwe bewoners 

Een groep nieuwe bewoners uit De Plantage is verontrust en is donderdag 19 januari jl. bij elkaar 

gekomen om de vragen en gevoelens te inventariseren om hierna vervolgstappen te ondernemen 

richting schooldirectie en de gemeente. De nieuwe inwoners hebben in De Plantage een huis gekocht 

omdat hier een school staat waar zij in de toekomst hun kind kunnen plaatsen. En nu blijkt dat dit voor 

sommige leeftijden niet mogelijk is. De gedachte bij sommige ouders dat de gemeente tegen zou 

werken staat haaks op de werkwijze van de gemeente. Bij alle huisvestingszaken in het onderwijs is de 

gemeente in samenwerking met de schoolbesturen pro actief en meewerkend in het realiseren van 

passende onderwijshuisvesting.   

 

Aanpak  

Met de bestuurder van Stichting Fluvium is op 24 januari jl. overleg gevoerd om samen te zoeken naar 

mogelijkheden tot een oplossing te komen. We analyseren samen de huidige en toekomstige 

huisvestingssituatie bij Kindcentrum De Plantage waarna we met een voorstel voor de lange termijn 

komen. Voor de korte termijn gaan we onderzoeken of het mogelijk is om met interne aanpassingen in 

het gebouw extra aanmeldingen mogelijk te maken, waarbij het onderwijsconcept overeind moet 

blijven staan.  

 

Financiën 

Nu niet van toepassing. Bij een voorstel voor de lange termijn zal het financiële aspect aan de orde 

komen.  

 

Communicatie 

Met Stichting Fluvium hebben wij intensief contact. Stichting Fluvium heeft contact met de groep 

inwoners die zich verenigd heeft en informeert hen over deze informatienota. De gemeente en 

schoolbestuur gaan met deze groep mensen in gesprek. 
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Vervolg  

Kindcentrum De Plantage is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij onderzoeken samen met 

Stichting Fluvium de mogelijkheden om het toekomstig ruimtegebrek bij IKC De Plantage structureel 

op te lossen. Hierna komen wij met een voorstel. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop 
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