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Onderwerp  
Uitgangspunten en voortgang IKC Buurmalsen-Tricht. 

 

Kennisnemen van 
De uitgangspunten en voortgang van het project Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen-Tricht, 
onderdeel van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032 (IHP). 

 

Inleiding 
In 2018 is het besluit genomen dat de school De Malsenburg in Buurmalsen en de school Op ’t Hof in 
Tricht (beide onderdeel van Stichting Fluvium) gaan fuseren. De fusie heeft in schooljaar 2019/2020 
plaatsgevonden. Met het fusiebesluit is ook de intentie uitgesproken dat er voor de gefuseerde school 
een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) komt.  
Een locatiestudie is gemaakt en twee mogelijkheden (Groeneweg tussen de twee dorpen in en de 
huidige locatie Op ’t Hof) waren geschikt. In oktober 2018 heeft het college een besluit genomen voor 
de locatie Groeneweg. In 2020 bleek echter dat deze locatie planologisch onhaalbaar is en is door het 
college besloten verder te gaan met de locatie Op ‘t Hof. Het project is in het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 (IHP) opgenomen. 
 
Fusieschool OBS Op 't Hof - De Malsenburg heeft een partner gevonden in Chapeau Kinderopvang om 
samen een echt IKC te vormen, met basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, en 
(gedeelde) ruimtes die ook te gebruiken zijn voor andere maatschappelijke instanties in Buurmalsen 
en Tricht. 
 
In het afgelopen jaar is samen met de school en de kinderopvangorganisatie gewerkt aan een visie op 
de samenwerking, een ruimtelijk en functioneel programma van eisen, een technisch programma van 
eisen en de selectie van een architect. 

 

Kernboodschap 
Om uitvoering aan het project te kunnen geven zijn uitgangspunten geformuleerd. Op basis van deze 
uitgangspunten kan het project verder worden uitgewerkt. 

 

Consequenties 
Doel 
Het uiteindelijk doel van het project is het realiseren van een duurzaam Integraal Kindcentrum (IKC) 
voor de dorpen Buurmalsen en Tricht voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  

  
Belangrijke nevendoelstellingen: 

• Realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de onderwijshuisvesting. 
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• Realiseren van flexibiliteit bij wisseling van leerlingaantallen. 

• Anticiperen op de toekomst. 

 
Omvang IKC 
School  
De omvang een onderwijsgebouw is in de verordening voorzieningen onderwijs bepaald. Op basis van 
het (geprognotiseerde) aantal leerlingen wordt het aantal m2 bruto vloeroppervlakte bepaald. 
Op basis van de het verwachte aantal leerlingen in 2025 heeft de school een normatieve 
ruimtebehoefte van 955m2 bruto vloeroppervlakte.  
 
Kinderopvangorganisatie 
Chapeau Kinderwerk is de samenwerkingspartner van de school om samen het IKC te vormen.  
Chapeau heeft op basis van marktonderzoek en gesprekken met de school een voorzieningenpakket 
samen gesteld voor het IKC. Het gebruik van de ruimte zal deels gezamenlijk zijn met de school. Dit is 
één van de meerwaarde om samen in een gebouw gehuisvest te zijn. Voor de kinderopvangorganisatie 
wordt gerekend met een eigen ruimtebehoefte van ongeveer 380m2 bruto vloeroppervlakte. 
 
Gebouw en omgeving 
Tijdens het opstellen van het Programma van Eisen is ook onderzocht of en hoe het bestaande 
schoolgebouw gedeeltelijk of geheel gerenoveerd kan worden. Uit het onderzoek is gebleken dat het 
niet opportune is het bestaande gebouw te renoveren. De kosten van renovatie liggen dichtbij de 
kosten voor nieuwbouw, terwijl met een nieuw gebouw een betere kwaliteit behaald kan worden. En 
het bestaande gebouw belemmert de onderwijskundige vernieuwing. Daarom is gekozen om een 
nieuw gebouw te realiseren.  
 
Een adviesbureau onderzoekt momenteel de omgeving van de locatie op het gebied van 
verkeersveiligheid. Het resultaat van het onderzoek moet leiden tot een plan waarmee de kinderen, 
ouders veilig kunnen bewegen in de schoolomgeving met zomin mogelijk overlast voor de directe 
omgeving. In samenspraak met de leerlingenraad hebben de ouders van de school en de 
kinderopvang een enquête over dit onderwerp ontvangen. De uitkomst van het onderzoek neemt de 
architect als input mee voor het integraal ontwerp van het gebouw en het terrein. 
 
De onderstaande omvang vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het IKC: 

onderdeel m2  

Onderwijs 955  

kinderopvang voorzieningen 381  

totaal gebouw IKC (bvo) 1.336  
 

Financiën 
In het integraal huisvestingsplan is de normvergoeding (prijspeil 2020) van 2,425 miljoen euro voor het 
project opgenomen. Dit bedrag is voor het realiseren van het onderwijsgedeelte van dit project 
gereserveerd. 
De kinderopvangorganisatie Chapeau Kinderwerk zal een langdurig huurcontract aangaan. Voor de te 
realiseren m2 voor Chapeau, zal een marktconforme en minimaal een kostendekkende huur worden 
overeengekomen. Met deze huur worden de kapitaallasten van de investering van de m2 kinderopvang 
gedekt.  
 
Gedurende de realisatie van het nieuwe IKC is tijdelijke huisvesting noodzakelijk voor de school. Dit 
deelproject wordt tijdens de uitwerking van het IKC ook inhoudelijk en financieel uitgewerkt.  
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In een later stadium wordt een projectvoorstel aan uw raad aangeboden waarmee het totaal benodigd 
krediet wordt aangevraagd. 

 

Communicatie 
Voor omwonenden, ouders en andere betrokken partijen wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd waarin belangstellende zich kunnen laten informeren over het project. Maar ook om 
informatie bij de inwoners op te halen over eventuele huidige knel- en verbeterpunten, zodat deze als 
input voor de verdere ontwikkeling van het IKC en haar omgeving kunnen dienen. 

 

Vervolg 
Met vaststellen van het startdocument is de definitiefase afgerond en start de ontwerpfase. Voor deze 
fase is een architect geselecteerd om het Programma van Eisen concreet te maken. Om tot realisatie 
van het IKC te komen worden globaal de onderstaande stappen gezet. 

 
1. (afgerond) Visievorming samenwerking (afgerond) 
2. (afgerond) Uitgangspunten opstellen en vaststellen. 
3. (afgerond) Programma van Eisen 
4. (afgerond) Architectenselectie 
5. Ontwerpfase (incl. plan tijdelijke huisvesting) 
6. Besluitvorming op basis van projectvoorstel 
7. Bouwvoorbereiding 
8. Vergunningaanvraag 
9. Prijs- en contractvorming 
10. Realisatie 
11. Ingebruikname gebouw (Ambitie medio 2024) 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop 


