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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

In 2010 is de notitie Onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom vastgesteld. Hierin 

staat onder meer dat het bestuur van Sophia Scholen (per 1 januari 2018, fusie tussen de Sophia 

Stichting en Stichting PCPO) in het voorjaar 2009 te kennen heeft gegeven op termijn behoefte te 

hebben aan een andere locatie voor de Jozefschool. Het bestuur verwacht op de huidige locatie een 

teruggang in het aantal leerlingen door de vergrijzing in de omgeving. In het najaar 2009 heeft het 

bestuur van Sophia Scholen aangegeven graag nieuwbouw te willen realiseren. 

 

In 2013 wijzigt het bestuur van Sophia Scholen haar aanvraag voor nieuwbouw van de Jozefschool 

en dient een aanvraag in voor nieuwbouw van een fusieschool van de huidige Jozefschool en De 

Leerwinkel in de vorm van een Integraal Kind Centrum. 

 

Naar aanleiding van de aanvraag van het bestuur van Sophia Scholen is gestart met een 

locatieonderzoek om gemeentebreed te kijken naar potentiele nieuwbouwlocaties voor het 

Integraal Kind Centrum.  

 

Op 9 juni 2015 heeft het college ingestemd met het aanbieden van De Leerwinkel locatie aan het 

bestuur van Sophia Scholen voor de realisatie van het IKC Hillegom. Gezamenlijk met Sophia 

Scholen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het realiseren van het IKC Hillegom.  

In januari 2016 is de voortgangsrapportage / actualisatie notitie Onderwijshuisvesting basisscholen 

Hillegom gepresenteerd aan de raadscommissie. In deze notitie staat de aanvullende vraag voor de 

nieuwbouw van de fusieschool van de Leerwinkel en de Jozefschool. Aansluitend op de notitie is op 

3 mei 2016 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. 

 

Tijdens een inloopbijeenkomst in januari 2017 voor omwonenden, ouders en overige 

belangstellenden, waar het vlekkenplan en de situeringsschetsen van het IKC Hillegom zijn 

gepresenteerd, is door omwonenden een andere locatie genoemd die ‘geschikter’ zou zijn voor het 

IKC Hillegom. Op basis van de reacties van de omwonenden is de genoemde locatie 

Vosselaan/Weerlaan betrokken bij het verdere locatieonderzoek. 

 

Op basis van de resultaten van het locatieonderzoek heeft het college op 21 november 2017 

besloten locatie Vosselaan/Weerlaan aan te wijzen als locatie voor het IKC Hillegom. 

 

In juni 2018 is er een aanvullend voorbereidingskrediet door de raad beschikbaar gesteld van € 

100.000. De voorbereidingskredieten maken deel uit van het totaal krediet. 

 

De school, het schoolbestuur en de gemeente zijn, op basis van deze besluitvorming, aan de slag 

gegaan om met elkaar input aan te leveren voor deze kadernotitie. Na afronding van de 

selectieprocedure van Sophia Scholen om te komen tot een partner voor het IKC is de gekozen 

partner, Wonderland Kinderopvang, ook betrokken bij het aanleveren van informatie voor deze 

kadernotitie. 

In deze notitie wordt aandacht besteed aan alle relevante factoren die te maken hebben met de 

nieuwbouw van het IKC Hillegom, inclusief het benodigde budget. 

 

De gemeente Hillegom vindt de kwaliteit van onderwijshuisvesting belangrijk. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de Brede School Hillegom. Op 11 januari 2017 zijn in dit prachtige schoolgebouw SBO 

Savioschool, Daltonschool Hillegom (voorheen ‘OBS Hilmare’) en BSO de Theepot gestart.  

Het uitgangspunt van de gemeente Hillegom op het gebied van onderwijshuisvesting is: 
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Het realiseren van kwalitatief goede, duurzame en veilige onderwijshuisvesting die ten goede komt 

aan de kinderen in Hillegom, zodat de randvoorwaarden aanwezig zijn voor een goede ontwikkeling 

van kinderen van 0 t/m 13 jaar. 

 

1.2 Doelstelling startnotitie 

 

Investeren in de start 

De gemeente investeert samen met Sophia Scholen in het begin van het proces. Het 

(school)gebouw moet immers voor een periode van minimaal 40 jaar mee kunnen. Het bepalen 

van een gezamenlijke visie, de meerwaarde van het samenwerken met een 

kinderopvangorganisatie, het realiseren van een flexibel (school)gebouw dat aan veranderende 

inzichten kan worden aangepast, wat zijn/worden de specifieke kenmerken van dit IKC, wat 

is/wordt de functie in de wijk en hoe wordt het IKC gesitueerd in de omgeving, zijn onder andere 

de elementen die in deze fase aan de orde komen.  

Het team van Sophia Scholen, medewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente en 

in een later stadium de kinderopvangorganisatie zijn om die reden vanaf het begin betrokken bij de 

nieuwbouwplannen voor het IKC Hillegom. 

 

Benodigd budget IKC Hillegom 

In deze voorbereidende periode wordt ook een berekening gemaakt van het benodigde budget. 

Bij het berekenen van het benodigde bedrag voor de bouw van het IKC Hillegom wordt voor de te 

bouwen meters voor het onderwijs de verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Hillegom” gehanteerd. Op basis van de aangescherpte eisen binnen de wet- en regelgeving, als ook 

de conjuncturele ontwikkelingen, is landelijk bekend dat de normbedragen uit de Verordening in de 

praktijk niet langer toereikend zijn om de gewenste voorzieningen zoals nieuwbouw van een 

schoolgebouw te kunnen realiseren. Daarnaast heeft de gemeente Hillegom een 

duurzaamheidsambitie met betrekking tot gemeentelijke gebouwen die ook niet is verwerkt in de 

Verordening. 

 

Naast de kosten voor de bouw van het IKC Hillegom zijn er nog de infrastructurele en overige 

kosten, zoals de eventuele sloop van de twee schoolgebouwen (De Jozefschool en De Leerwinkel), 

inclusief de eventueel benodigde asbestsanering, bouw- en woonrijp maken van de grond, het 

aanpassen van de parkeerplaatsen en de verkeerssituatie en de kosten voor de begeleiding van het 

traject vanuit de gemeente. 
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2 Visie en beleidsuitgangspunten  

 

2.1 Visie op het IKC 

 

Sophia Scholen en het team van De Jozefschool en De Leerwinkel willen een intensieve 

samenwerking realiseren met een kinderdagopvangorganisatie. Sophia Scholen is daarvoor een 

selectieprocedure gestart. Op basis van de selectieprocedure is Wonderland Kinderopvang als beste 

partij naar voren gekomen als partner van Sophia Scholen / team De Jozefschool en De Leerwinkel 

om te komen tot realisatie van een Integraal Kind Centrum.  

 

Een Integraal Kind Centrum is een verder doorontwikkelde brede school waarin basisonderwijs en 

kinderopvang inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Zij werken dagelijks in het primaire 

proces aan de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Op basis van de behoeften van de 

kinderen kan een samenwerking zich uitbreiden met vrijetijdsvoorzieningen, zorginstellingen en 

culturele organisaties. 

 

Onderwijs en kinderopvang 

Het belang van samenwerking met en integratie van kinderopvang en onderwijs zijn landelijke 

thema’s. Het vorige regeerakkoord onderschrijft de noodzaak om onderwijs, kinderopvang Vroeg 

Voorschoolse Educatie (VVE) op elkaar af te stemmen. Onderzoek toont aan dat vroegschoolse 

educatie de kansen voor kinderen later in de maatschappelijk aanzienlijk vergroot. Ook de PO-raad 

(Primair Onderwijs) en de kinderopvangorganisaties stimuleren de totstandkoming van de 

ontwikkeling van het IKC. 

 

Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag. 

Het regeerakkoord geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden ingezet worden.  

Het is aan o.a. de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) die ernaar streeft dat 

kinderopvang een basisvoorziening wordt waar ouders en kinderen op kunnen rekenen. 

  

Sophia Scholen heeft als schoolbestuur in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in 

verschillende samenwerkingsverbanden in verschillende settings; Brede school Nassaupark (Lisse), 

IKC St. Josephschool (Lisse), Brede school Boechorst (Noordwijk) en Basisschool De Buitenplaats 

(Warmond).  

Elk project is uniek, omdat elke school anders is. Sophia Scholen neemt de aandachtspunten en 

succesfactoren mee bij de verdere uitwerking en realisatie van het IKC Hillegom.  

 

Sophia Scholen heeft ervoor gekozen om via een aanbestedingstraject een samenwerkingspartner 

te kiezen die het beste aansluit bij de visie van beide scholen en de organisatie en met deze 

samenwerkingspartner het IKC Hillegom verder te ontwikkelen en uit te werken.  

 

Na een uitgebreide selectieprocedure is Wonderland Kinderopvang door Sophia Scholen gekozen 

als samenwerkingspartner voor het IKC Hillegom. Wonderland Kinderopvang maakt deel uit van de 

Wonderland groep, een groep met meerdere kinderopvangorganisaties verdeeld over 28 locaties. 

Wonderland Kinderopvang heeft al meerdere locaties in Hillegom; o.a. een kinderdagverblijf aan de 

Stationsweg en verder bieden ze op drie locaties in Hillegom Buitenschoolse opvang (sport) aan; 

bij SV Hillegom, bij de Fonteinschool en de Johannesschool.  

 

Voordelen integratie kinderopvang en basisonderwijs 

Het combineren van kinderopvang met (VVE) programma’s en onderwijs binnen één kindercentrum 

biedt vele voordelen. 
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 Doorlopende leerlijnen d.m.v. afstemming programmering en afstemming sociaal en 

pedagogisch klimaat; 

 Kinderen zijn al gewend aan “school” waardoor de opstap naar de basisschool 

vergemakkelijkt wordt; 

 Een warme overdracht van kinderdagopvang naar school wordt natuurlijker;  

 Kinderen van 2-3 jaar kunnen gebruikmaken van de sport en spelfaciliteiten van de 

school (sportdocenten, materialen, ruimtes);  

 Praktisch voor ouders: ouders hoeven maar op 1 plek hun kinderen te brengen en te 

halen (en daardoor minder verkeersbewegingen). Ouders kunnen voor meerdere 

kinderen van verschillende leeftijden een dag arrangement afnemen; 

 De kinderopvangcontracten kunnen worden afgestemd op openingstijden van de 

scholen. 

 

Samenwerking kinderopvangorganisatie en onderwijs 

De school en de kinderopvangorganisatie zitten op één lijn als het gaat om te komen tot een 

pedagogisch plan/visie met een herkenbare profilering, gebruik maken van elkaars 

deskundigheden, het waar mogelijk samenwerken, zowel inhoudelijk als met het gebruik van 

ruimtes, het aanbieden van ruime arrangementen en dagroosters. 

Op deze onderdelen wordt gewerkt als één organisatie. Voor de stap naar daadwerkelijk juridisch 

één organisatie dient nog wel een aantal praktische zaken geregeld te worden. Denk hierbij aan 

verschillende cao’s, opleidingsniveaus, bedrijfsmodellen enzovoort.  

 

Sophia Scholen en Wonderland Kinderopvang willen als één organisatie naar buiten toe treden, 

hetgeen leidt tot:  

- Eén directeur of leidinggevende voor de gehele locatie 

- Alle participanten geclusterd op één plek 

- Ruime arrangementen en dagroosters  

 

Het doel is een Integraal Kind Centrum. De inhoud, de inzet en het belang voor de kinderen van 0 -

13 jaar is daarbij leidend. 

Om te komen tot een IKC is een goed onderbouwd plan opgesteld vanuit de ambitie dat een IKC 

toegevoegde waarde heeft voor de gemeenschap in Hillegom, in het bijzonder voor kinderen van 0 

– 13 jaar en de ouders van kinderen van 0 – 13 jaar. 

(Zie bijlage 1: visie Sophia Scholen en Wonderland Kinderopvang IKC Hillegom)  

 

Een plan dat zich kenmerkt door een heldere visie en missie, een goede organisatie en planning in 

relatie tot duidelijke financiële kaders.  

 

Visie van Sophia Scholen op hoofdlijnen ten aanzien van de invulling van het IKC 

In het IKC Hillegom wordt gewerkt aan de totaal ontwikkeling van de kinderen en hun aanwezige 

talenten. In het IKC Hillegom ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke wereldburgers met 

een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.  

 

Een nieuwe dagindeling 

Traditionele schoolroosters zijn vaak een obstakel voor het kunnen aanbieden van een 

dagarrangement. De Leerwinkel en De Jozefschool bieden tussenschoolse opvang aan. Het 

overblijven tussen de middag heeft echter een vrijwillig karakter, dat wil zeggen dat ouders ervoor 

kunnen kiezen om hun kind(eren) tegen betaling op school te laten lunchen, maar er ook voor 

kunnen kiezen om hun kind(eren) thuis te laten lunchen. Met het IKC concept kan bekeken worden 

welke meerwaarde nog toegevoegd kan worden door de introductie van andere mogelijke 

arrangementen.  
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Integraal pedagogisch kader 

In het IKC is een integraal pedagogisch kader een uitgangspunt. In de leeftijd van 0 -13 jaar wil de 

samenwerkingspartners de kinderen die aan de zorg voor het IKC worden toevertrouwd op goede 

wijze groot brengen. Als visie en uitgangspunten door alle partners worden gedragen en uitgevoerd 

is het tevens mogelijk om een volgsysteem te ontwikkelen van 0-13 jaar, waarin het kind in deze 

belangrijke eerste levensfase ononderbroken wordt begeleid in de ontwikkeling. 

 

Huisvesting 

Door de nieuwbouw van de fusieschool tussen De Leerwinkel en De Jozefschool op een nieuwe 

locatie kan vanaf de tekentafel het IKC worden ontworpen dat geheel voldoet aan de visie en de 

eisen van de toekomstige gebruikers. Rekening houdend met de maatschappelijke voorzieningen 

die in de nabije omgeving aanwezig zijn en de situering in het groen. 

 

Communicatie met ouders 

Ouders zullen bij de ontwikkeling van het IKC betrokken worden. Niet alleen met betrekking tot 

praktische zaken, maar ook bij het formuleren van de uitgangspunten bij de realisatie en de 

speerpunten van het beleid. De ouderbetrokkenheid begint op deze wijze al in een heel vroeg 

stadium en de relatie met de ouders kan daardoor in de loop van de jaren op een goede wijze vorm 

en inhoud krijgen. De ouderbetrokkenheid gaat in beginsel via de MR. 

 

De Rol van het IKC bij de motorische ontwikkeling, gezondheid en bewustwording van kinderen  

Het IKC wil een duidelijke impuls betekenen als het gaat om bewegen en gezondheid.   

Kinderen bewegen steeds minder. De oorzaken hiervan worden met name toegeschreven aan  de  

toenemende tijdsbesteding aan digitale middelen (o.a. televisie, nieuwe media, computerspelen) in 

de vrije tijd en veranderende patronen in de maatschappij. Kinderen spelen steeds minder buiten, 

en lopen en fietsen minder. Daarnaast krijgen kinderen over het algemeen veel meer calorieën 

binnen en worden voedselpatronen ongezonder.  

 

Kinderen moeten derhalve door hun omgeving extra worden gestimuleerd om te bewegen. 

Ondanks dat hiervoor de eerste verantwoordelijkheid bij de ouder(s) ligt, zal ook het IKC hier een 

belangrijke functie in vervullen. Het  bewegen zal steeds meer voor kinderen moeten worden 

geregisseerd en georganiseerd. De vraag naar georganiseerde sport zal groter worden. Daarnaast 

zal het thema gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker worden. 

Om uitvoering te geven aan deze thema’s zullen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals 

een beweging inspirerend en groen schoolplein of sport- en natuurarrangementen.  

 

2.2 Beleidsuitgangspunten gemeente Hillegom  

 

Onderwijshuisvesting 

De gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering van de huisvesting krijgt de 

gemeente jaarlijks een bijdrage uit het gemeentefonds. 

 

Verder heeft de gemeente in haar beleid opgenomen in te zetten op brede scholen cq. Integrale 

Kind Centra (IKC’s). Door de nieuwbouw van de fusieschool (IKC Hillegom) ontstaat er een 

toekomstbestendige school inclusief kinderopvang. 

 

Het beleid van de gemeente Hillegom inzake onderwijshuisvesting is vastgelegd in de navolgende 

documenten: 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom (2015) 
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 Beleidsnotitie brede school (2007) 

 Notitie onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom (2010) 

 Voortgangsrapportage / actualisatie onderwijshuisvesting basisscholen gemeente Hillegom 

(2016)  

 

Op basis van o.a. het nieuwe coalitieakkoord en de verwachte ingrijpende herziening van de Model 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in 2018 zal de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Hillegom worden aangepast / geactualiseerd.  

Als aanvulling op de nieuwe Verordening zal een beleidsregel worden opgesteld die ingaat op de 

financiering van het integraal Kind Centrum, hoe om te gaan met medegebruik en verhuur van 

schoolgebouwen en de rol die de gemeente Hillegom daarin wil nemen. 

 

Duurzaamheid 

De gemeente Hillegom heeft met het vaststellen van de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom: 

duurzame (proef)tuin van Holland en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 forse 

duurzaamheidsambities neergelegd. Hillegom wil een duurzame gemeente zijn en heeft de ambitie 

vastgesteld om energieneutraal te zijn in 2030 en geheel klimaatneutraal in 2050. In de 

omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat het om duurzaamheid in de 

brede zin, het gaat om zowel sociale, fysieke als economische duurzaamheid.  

Gemeentelijk vastgoed moet minimaal energieneutraal zijn. Gezien de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn en de doelen uit het uitvoeringsprogramma, dient een gemeentelijke 
ontwikkelplan, de nieuwbouw van het IKC minstens energieneutraal en gasloos te zijn.  

In het vertrouwelijke deel van deze kadernotitie (het financiële kader) worden verschillende 

duurzaamheidsmaatregelen toegelicht en de financiële consequenties daarvan. 
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3 Ruimtebehoefte en locatie IKC Hillegom 

 

3.1 Leerlingenprognose 

 

Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijke niveau worden om de twee jaar prognoses 

opgesteld van de leerlingenaantallen voor de periode 2017 tot en met 2037. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Prognoses kinderdagopvang en buitenschoolse opvang 

 

Een prognose voor de kinderopvang is lastig te maken. De conjunctuur en keuze van ouders 

kunnen zorgen voor behoorlijke schommelingen. In Hillegom is de afgelopen jaren een stijging te 

zien in het aantal kinderen die gebruik maken van kinderopvang, zie onderstaande tabel van het 

CBS. Op basis van ervaringen van Wonderland Kinderopvang creëert integratie en samenwerking 

tussen kinderopvang en scholen meer vraag.  

Daarbij komt dat Wonderland Kinderopvang de enige VVE gecertificeerde kinderopvangorganisatie 

is in de gemeente Hillegom.  

 

Hillegom 

  Totale vorm opvang (kinderen) Opvang Kindercentrum (kinderen) 

  

totaal 
soort 
opvang 

Dagopvang buitenschoolse 
opvang 

totaal 
soort 
opvang 

dagopvang buitenschoolse 
opvang 

2007 770 450 370 650 360 330 

2010 1 130 600 600 980 510 540 

2015 990 460 600 850 350 550 

2016 1 150 560 650 1 030 470 610 

2017 1 300 680 710 1 220 620 670 

StatLine, Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

0-3  jarigen 

Voorschoolse educatie zal een belangrijk thema worden van het IKC. Een belangrijk gedeelte van 

de kinderen die op 4 jarige leeftijd op het IKC starten zullen hiervan hun eerste levensjaren starten 

binnen het kinderdagverblijf. De voorschoolse peutergroepen worden een integraal onderdeel van 

het ontwikkelprogramma van de school. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Het IKC Hillegom zal leeftijd gerichte BSO groepen krijgen. De BSO groepen zullen gebruik gaan 

maken van de ruimten in het schoolgedeelte en nabij gelegen maatschappelijke voorzieningen.  

 

3.3 Ruimtebehoefte IKC 

 

Om de benodigde capaciteit van het IKC te bepalen zijn de volgende bouwdelen van het IKC van 

belang: 
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Bij het bepalen van de benodigde capaciteit gaat de Verordening uit van een vaste voet 

(200m2/bvo) en een aantal meters per leerlingen (5,03 m2 per leerling). Dit betekent dat we 

uitgaan, gezien de prognose, van een benodigde capaciteit voor de school van 350 leerlingen de 

(minimale) capaciteit 200 + (350 x 5,03 m2) = 1961 m2 / BVO. 

Op basis van 350 leerlingen is een schoolplein nodig van 1.200 m2 (inclusief fietsparkeren).  

 

Wonderland Kinderopvang heeft op basis van ervaringscijfers en huidig aantal kindplaatsen op de 

locatie De Leerwinkel en De Jozefschool een ruimtebehoefte van 400 tot 480 m2.  

De exacte ruimtebehoefte is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp op basis van het Programma 

van Eisen uitgaande van zoveel mogelijk realiseren van synergie, samenvoegen van functies en 

gebruik maken van flexibele ruimten. 

Uitganspunt voor Wonderland kinderopvang is het kunnen faciliteren van 4 groepen kinderopvang.  

Voor de buitenruimte wordt uitgegaan van 138 m2. 

Daarnaast zal Wonderland Kinderopvang voor de BSO gebruik maken van de ruimten in de school 

en gebruik maken van het schoolplein. 

 

Samenvattend:  

 

Onderwijsdeel   m2/bvo 

vaste voet   200 

aantal leerlingen 350 1761 

totaal school   1961 

      

Kinderopvang/bso 

deel     

KDV / BSO   400-480  

totaal 

kinderopvang/BSO   400-480 

      

Totaal IKC   

2.361-

2.441* 

*dit is exclusief de buitenruimte 

 

Ruimtebehoefte IKC Hillegom 

Schoolgedeelte: 

- Voor het gebouw van 350 leerlingen is in totaal 1961 m2 BVO gerekend (350 leerlingen 8 

5,03 m2) + 200 m2 vast voet). De begane grond van het schoolgebouw met 2 bouwlagen 

zou dan ca. 1000 m2 BVO bedragen; 

- Buitenruimte voor 350 leerlingen: 1.200 m2 incl. fietsparkeren; 

- Daarmee zou het perceel voor alleen de school uitkomen op 2200 m2 kaveloppervlak.  

  

Kinderopvanggedeelte: 

- Een begane grond gebonden bouwdeel van 400 tot 480 m2 BVO; 

- Een –volledig van de school gescheiden-buitenruimte van ten minste 3m2 speelruimte per 

in de opvang aanwezig kind – 138 m2; 

 

Totaal IKC: 

- Totaal benodigd kaveloppervlak van de school inclusief kinderopvang : 2.738 – 2.806 m2 

(incl. buitenruimte). 
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4 Locatie IKC Hillegom 

 

4.1 Locatieonderzoek 

 

Om te komen tot de meest geschikte locatie voor de nieuwbouw van IKC Hillegom is een uitgebreid 

locatieonderzoek gestart. Verschillende locaties in de gemeente Hillegom zijn onderzocht. Na een 

intensief participatietraject met omwonenden, ouders en belangstellenden heeft het college van 

Hillegom op 21 november 2017 besloten op basis van de resultaten van het locatieonderzoek de 

locatie Vosselaan/Weerlaan aan te wijzen als locatie voor het IKC Hillegom. 

 

4.2 Stedenbouwkundige inpassing  

 

Na bepaling van de locatie voor het IKC Hillegom is op basis van de ruimtebehoefte van het IKC  

gestart met de stedenbouwkundige uitwerking van de locatie Vosselaan/Weerlaan. Na consultatie 

met omwonenden, ouders en belangstellenden is het stedenbouwkundig plan opgesteld.  

De stedenbouwkundige inpassing, het stedenbouwkundig plan, toont aan hoe op basis van de 

ruimtebehoefte het IKC het beste inpasbaar is op de locatie. Daarbij is rekening gehouden met 

zoveel mogelijk behoud van het park, inpassing binnen de rooilijnen van de overige bebouwing van 

de maatschappelijke voorzieningen en (verkeers)veiligheid. 

Meer informatie over het stedenbouwkundig plan IKC Hillegom Weerlaan/Vosselaan, zie bijlage 2.  

 

4.3 Vrijkomende locaties  

 

Door de bouw van het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan/Vosselaan komen op termijn twee 

(school)locaties vrij. De leerlingen van basisschool De Leerwinkel en basisschool De Jozefschool 

gaan over naar de nieuwe locatie zodra het IKC Hillegom is opgeleverd.  

De herontwikkeling van de locaties valt buiten de scope van de nieuwbouw van het IKC. 
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5 Projectuitgangspunten 

 

5.1 Investeringsbudget 

 

Voor de financiering van de huisvesting van onderwijsgebouwen ontvangt de gemeente jaarlijks 

een bijdrage uit het gemeentefonds. Het exacte bedrag is echter niet helemaal te herleiden. In de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom wordt de vergoeding voor een 

basisschool vastgesteld op basis van de volgende bedragen:  

 

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo   € 645.888,86 

Voor elke volgende m2 bvo      € 1.105,30 

 

De bedragen zijn vastgesteld op basis van gehanteerde normbedragen vanuit het Rijk. 

Deze normbedragen sluiten echter niet aan bij de huidige werkelijke kosten, rekening houdend met 

hogere kosten vanuit het bouwbesluit, het frisse scholen concept, conjuncturele ontwikkelingen 

(prijsstijgingen) en de duurzaamheidsambities van de gemeente Hillegom. 

 

Op basis van de benodigde BVO heeft de gemeente Hillegom een kostenraming laten maken aan 

de hand van verschillende duurzaamheidsscenario’s. 

 

Daarnaast is er ook op basis van het stedenbouwkundig plan een kostenraming opgesteld voor de 

infrastructurele onderdelen, o.a. de herontwikkeling van de buitenruimte. 

 

In het vertrouwelijk deel van deze Kadernotitie - het financiële kader voor het IKC Hillegom – zijn 

deze kostenramingen verder toegelicht. 

 

5.2 Bouwheerschap IKC Hillegom 

 

De bouwheer verstrekt opdrachten aan ontwerpende en uitvoerende partijen. De bouwheer voert 

de regie op het totaalproces. De bouwheer neemt hierbij de aanbestedingsregels van de gemeente 

en de overige daarvoor geldende bepalingen in acht. 

 

Het bouwheerschap is opgenomen in artikel 103 WPO, 101 WEC en 76n WVO. In lid 1 van deze 

artikelen is opgenomen dat het bouwheerschap wordt neergelegd bij het bevoegd gezag van de 

school. Deze wettelijke bepalingen zijn nader uitgewerkt in de artikel 15 van de Modelverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs. Op basis van de normverordening is in de “Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Hillegom” opgenomen dat het schoolbestuur als 

bouwheer optreedt tenzij anders wordt afgesproken. 

 

Sophia Scholen heeft als schoolbestuur aangegeven bereid te zijn de taak van directie voerende 

partij bij de nieuwbouw van het IKC op zich te nemen, wanneer de gemeente investeert in de 

benodigde m2 voor het KDV-gedeelte. Sophia Scholen wil echter geen verantwoordelijkheid dragen 

voor risico’s die buiten de invloedsferen van Sophia Scholen liggen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om het aanbestedingsrisico en het risico van faillissement van één of meerdere partijen. Deze 

risico’s zullen benoemd worden in de bouwheerovereenkomst en tevens wordt in de 

bouwovereenkomst vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is.  

 

Het financieel risico voor de investering van het KDV gedeelte wanneer er sprake is van opzegging 

van de huurovereenkomst, niet naleving van de huurovereenkomst of faillissement KDV-organisatie 

ligt bij de gemeente. Middels het afsluiten van een langdurige huurovereenkomst, vooruitbetaling 

van de huur, aansluiting bij Waarborgfonds Kinderopvang en het afsluiten van een duidelijke 
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samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen wordt dit financiële risico zo veel mogelijk 

beperkt. 

 

Formele bekrachtiging van het bouwheerschap dient plaats te vinden middels een 

bouwheerovereenkomst die, nadat de Raad het benodigde budget en de kadernotitie heeft 

vastgesteld, door de gemeente en Sophia Scholen opgesteld en ondertekend wordt. 

 

Het bouwheerschap door Sophia Scholen heeft betrekking op de bouw van het IKC Hillegom en de 

inrichting van het schoolplein. De formele opdrachtgever voor de bouw van het IKC Hillegom is het 

schoolbestuur. Voor de infrastructurele onderdelen, o.a. herstructurering parkeren, kiss & ride 

strook, bestrating en groen is de gemeente de formele opdrachtgever. Aandachtspunt is een goede 

afstemming tussen de bouwheer van het IKC Hillegom en de bouwheer van de buitenruimte. In de 

bouwheerovereenkomst kan vastgelegd worden hoe deze afstemming dient plaats te vinden. 

 

5.3 Voorzieningen IKC 

 

Integrale voorzieningen structuur 

 

De behoefte aan een meer gedifferentieerde kijk op het gemeentelijk vastgoed en de rol daarin van 

het onderwijs en de kinderopvang neemt toe; kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang 

en basisonderwijs worden steeds vaker met elkaar geïntegreerd. De multifunctionaliteit van de 

schoolgebouwen wordt groter en kinderen brengen steeds meer tijd door op school. 

 

In Nederland is een duidelijke trend gaande waarbij het basisonderwijs en de kinderopvang, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang naar elkaar groeien. Dit vraagt om een samenhangende 

visie, die praktisch tot uitvoering wordt gebracht in de ontwikkeling van een IKC. Voor de brede 

ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om ondersteuning te bieden aan de samenwerking 

tussen kinderopvang, primair onderwijs en zorg en welzijn. Het realiseren van een IKC kan deze 

samenwerking bevorderen.  

 

De (unieke) ruimtes voor de kinderopvangorganisatie 

 

De gemeente heeft het realiseren van de brede school als een belangrijk uitgangspunt genoemd als 

het gaat om het realiseren van adequate onderwijshuisvesting. Het IKC gaat een stap verder en is 

minder vrijblijvend als het gaat om (inhoudelijke) samenwerking. Bij een IKC is het een gegeven 

dat het zowel voor de school, als de kinderopvang en buitenschoolse opvang, maar vooral ook voor 

ouders en kinderen een meerwaarde heeft als die integrale aanpak binnen één gebouw kan 

plaatsvinden. Het kunnen delen van ruimte, deskundigheid, het komen tot een doorgaande leerlijn 

blijken grote voordelen op te leveren. 

 

Verantwoordelijkheden 

 

De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur kan om 

die reden een aanvraag in dit geval voor vervangende nieuwbouw indienen.  

De gemeente heeft die verantwoordelijkheid niet ten aanzien van huisvesting voor kinderopvang en 

buitenschoolse opvang.  

Het concept IKC Hillegom gaat uit van het huisvesten van een school en een 

kinderopvangorganisatie onder één dak.  

In het coalitieakkoord is uitgesproken initiatieven op het gebied van brede scholen c.q. Integrale 

Kind Centra te willen ondersteunen.  
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De gemeente is bereid te investeren in het IKC en het aantal m2 ten behoeve van de 

kinderopvangorganisatie voor te financieren om de volgende redenen, waarbij ingegaan wordt op 

de volgende aspecten: 

 

Locatie / grondpositie 

Het IKC Hillegom wordt gerealiseerd op een locatie in het hart van de gemeente Hillegom. Gezien 

het feit dat de gemeente haar grondpositie op deze locatie wil behouden is de gemeente niet 

voornemens de grond te verkopen of de grond middels een Recht van Opstal - overeenkomst over 

te dragen aan een kinderopvangorganisatie. Een Recht van Opstal overeenkomst wordt over het 

algemeen voor een lange periode afgesloten (30 jaar), dit vanwege het feit dat Wonderland 

Kinderopvang, waarmee de overeenkomst wordt aangegaan gaat investeren. Wonderland 

Kinderopvang gaat niet investeren wanneer er een Recht van Opstal overeenkomst wordt 

aangegaan voor een beperkte periode. De gemeente is niet bereid om een Recht van Opstal 

overeenkomst af te sluiten voor zo’n lange periode. Daarnaast heeft Wonderland Kinderopvang, 

indien zij zelf moeten investeren in de kinderopvang m2 ook aanvullende wensen/eisen betreffende 

parkeergelegenheid, buitenterrein, positionering ten opzicht van het schoolgebouw etc.  

Wensen/eisen waaraan de gemeente niet wil en kan voldoen in relatie tot het bouwvolume en de 

positionering op de locatie Weerlaan/Vosselaan. 

 

Continuering concept IKC 

Indien Wonderland Kinderopvang mede investeert in een integraal gebouw (concept IKC) zou dat 

op termijn afbreuk kunnen doen aan de continuering en het waarborgen van het IKC concept. 

Wanneer de situatie zich voordoet dat Wonderland Kinderopvang en Sophia Scholen ontevreden 

zijn over de samenwerking of er andere ontwikkelingen gaande zijn binnen het onderwijs, 

waardoor er meer ruimte nodig is dan enkel de school m2’s zijn de mogelijkheden beperkter voor 

de gemeente en Sophia Scholen wanneer Wonderland Kinderopvang zelf investeert. Als de 

gemeente investeert in het totale aantal m2 IKC – school- en kinderopvanggedeelte, valt het totale 

gebouw onder de WPO. Wanneer zich dan de situatie voordoet dat de school op termijn meer 

ruimte nodig heeft op basis van o.a. de leerlingenprognose kan de gemeente op basis van de WPO 

(een deel van) de ruimten die verhuurd worden aan Wonderland Kinderopvang terugvorderen ten 

behoeve van het onderwijs. 

 

Compact/ multifunctioneel gebouw 

Indien de gemeente investeert in het schoolgedeelte en het kinderopvanggedeelte kan optimaal 

ingezet worden op efficiënt gebruik van ruimten en multifunctioneel gebruik. Dit in relatie tot 

realisatie van een toekomstbestendig, duurzaam en exploitatie- technisch goed gebouw. 

Aandachtspunt bij de uitwerking is wel het volledig onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren 

van de huisvesting van KDV en de school (technisch, juridisch, exploitatie- en beheersmatig) 

zonder dat dit leidt tot beperkingen of belemmeringen in de dagelijkse onderlinge samenwerking 

tussen de KDV organisatie en de school. 

 

Duurzaamheid 

De gemeente Hillegom heeft een hoge duurzaamheidsambitie ten aanzien van o.a. gemeentelijke 

gebouwen. Indien een derde partij mede investeert in een integraal gebouw de vraag in hoeverre 

deze partij dezelfde duurzaamheidsmaatregelen toepast die de gemeente nastreeft en zorgt dat 

voor een afbraakrisico betreffende het realiseren van de duurzaamheidsambitie van de gemeente 

om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 klimaatneutraal.  

 

Gezien de locatie, het ongewijzigd houden van de grondpositie, continuering van het IKC concept, 

het realiseren van een compact/multifunctioneel gebouw en de duurzaamheidsambitie van de 
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gemeente is het advies om de nieuwbouw van het gedeelte voor de KDV-organisatie als gemeente 

voor te financieren.  

 

Voorwaarden investeren in (unieke) ruimtes voor kinderopvang 

 

De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan het investeren in m2’s ten behoeve van 

kinderopvang: 

- Het schoolbestuur wordt juridisch eigenaar van het IKC. Het economisch claimrecht blijft bij de 

gemeente; 

- Het gedeelte ten behoeve van de Kinderopvang (ruimte Kinderdagverblijf op basis van exclusieve 

huur en ruimte BSO op basis van volgtijdelijk/dubbel gebruik) wordt verhuurd door het 

schoolbestuur aan Wonderland Kinderopvang overeenkomstig artikel 108 van de Wet op Primair 

Onderwijs (WPO); 

- Het huurtarief bestaat uit de componenten exploitatiekosten en de investeringslasten (zie verdere 

toelichting op het huurtarief in het vertrouwelijk deel van deze Kadernotitie); 

- Het huurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd conform CPI; 

- Het component investeringslasten wordt door Sophia Scholen overgedragen aan de gemeente en 

dient kostprijsdekkend cq. marktconform te zijn;  

- Er wordt een huurovereenkomst afgesloten tussen Wonderland Kinderopvang en Sophia Scholen 

voor de periode van tenminste 10 jaar; 

- Wonderland Kinderopvang dient de huur (het onderdeel investeringslasten) 12 maanden vooruit 

te betalen; 

- Om risico voor de gemeente te beperken dient Wonderland Kinderopvang haar financieringsplan 

te laten toetsen door Waarborgfonds Kinderopvang. 

 

De wet en Verordening voorzien niet in de bekostiging van m2’s ten behoeve van kinderopvang. De 

gemeente Hillegom kan echter wel een eigen invulling geven aan de huisvestingstaak.  

Voor dit project realisatie IKC Hillegom Weerlaan / Vosselaan wordt afgeweken van de 

Verordening. Nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten zullen vallen onder de nog nader op te stellen 

Beleidsregel financiering IKC en medegebruik en verhuur schoolgebouwen, die onderdeel zal 

uitmaken van de geactualiseerde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Hillegom die eind 2018 / begin 2019 ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de Raad. 

  

Op basis van de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk welke voorzieningen in aanmerking komen 

voor bekostiging. De bekostiging voor de nieuwbouw van De Giraf met aanvullende voorzieningen 

wordt dan op basis van de beleidsregel geregeld en vastgesteld, waardoor er niet opnieuw 

discussie over hoeft plaats te vinden. 

 

Risico gemeente 

 

Sophia Scholen en de gemeente hechten grote waarde aan het kunnen realiseren van het IKC. De 

gemeente investeert in 400 tot 480 m2 ten behoeve van kinderopvang. Deze investering in extra 

m2’s wordt middels een huurbedrag (component investeringslasten) terugbetaald. Het risico kan 

bestaan dat de huurder (Wonderland Kinderopvang) de huurovereenkomst niet wil voortzetten, de 

huur niet meer kan betalen en/of failliet gaat. Ondanks dat dit niet wordt verwacht, blijft de kans 

wel bestaan. Om het risico voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken wordt rekening 

gehouden met de volgende uitgangspunten; 

- huurovereenkomst voor minimale periode van 10 jaar; 

- vooruitbetaling van huur (component investeringslasten); 

- aansluiting bij Waarborgfonds Kinderopvang; 

- minimaal benodigde (uniek) m2’s realiseren voor kinderopvang / BSO ruimte in school; 



 

Kadernotitie IKC Hillegom  
 dd. 14-08-2018 

Pagina 16 van 17 

- Flexibele bouw van het IKC (rekening houdend met andere invulling van de ruimten). 

 

Wonderland kinderopvang dient voor de start van de aanbesteding werken een intentieverklaring af 

te geven (onderdeel van de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst) dat zij de 400 tot 480 

m2 zullen huren voor de periode van minimaal 10 jaar tegen marktconforme huur (component 

investeringslasten en exploitatielasten).  

 

5.4 Duurzaamheid, gezondheid en energiebesparing 

 

Duurzaamheid en energiebesparing – hernieuwbare energie, milieu, afval- maar ook aan 

gezondheid (sport en bewegen, voeding, monitoring en binnenmilieu) zijn maatschappelijke 

onderwerpen die niet direct onder de zorgplicht voor onderwijshuisvesting vallen, maar wel van 

invloed en betekenis zijn wanneer er een schoolgebouw wordt neergezet die de komende 40 jaar 

moet voldoen aan wet- en regelgeving, ontwikkelingen in het sociaal domein en 

duurzaamheidsambities. 

 

Om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hillegom om in 2030 

energieneutraal te zijn en in 2050 klimaatneutraal dient bij de bouw van het IKC rekening 

gehouden te worden met een investering in duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Deze investering in duurzaamheidsmaatregelen leidt tot hogere stichtingskosten (verdere 

toelichting in vertrouwelijke bijlage behorende bij deze kadernotitie).  

De hoogte van de investeringen en de exploitatiekosten zijn in veel gevallen communicerende 

vaten. Een hogere investering kan namelijk in veel gevallen leiden tot lagere exploitatielasten.   

 

Vanaf 2015 is de Wet Primair Onderwijs gewijzigd. Het budget voor het buitenonderhoud en de 

aanpassing van schoolgebouwen is overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Het 

schoolbestuur is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de schoolgebouwen, 

inclusief het binnen- en buitenonderhoud, de schoonmaak en aanpassingen.  

 

Beheer en exploitatie 

 

Het goed regelen van het beheer en de exploitatie van het gebouw is een cruciale succesfactor. Om 

die reden is het beheer en de exploitatie vanaf de start van het project een belangrijk 

aandachtspunt. Immers de inrichting en de duurzaamheid (zowel van materialen, als een 

energiebesparende invulling) bepaalt straks of inkomsten en uitgaven met elkaar in 

overeenstemming zijn. Tijdens het ontwerpproces dient hier extra aandacht aan te worden 

besteed. 

 

De gemeente investeert op basis van de duurzaamheidsambitie flink in duurzaamheidsmaatregelen 

om een energieneutraal en klimaatneutraal schoolgebouw te realiseren. De revenu’s met 

betrekking tot de verwachte lagere exploitatielasten komen ten gunste aan het schoolbestuur. 

 

Met het schoolbestuur zal gesproken worden over een evenwichtige verdeling tussen het 

schoolbestuur en de gemeente van de verwachte (financiële) voordelen die in de exploitatie 

ontstaan doordat de gemeente fors investeert in duurzaamheidsmaatregelen.  
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Plan van aanpak 
 
 

Het door de Raad vastgestelde budget is kaderstellend voor de bouw van het IKC Hillegom. 

Tijdens het proces dat geleid wordt door het schoolbestuur is een belangrijke (tussen) stap voordat 

er gebouwd wordt, dat het voorlopig ontwerp middels een second opinion beoordeeld wordt.  

Op dat moment weet je of het Programma van Eisen compleet is en past binnen het door de Raad 

beschikbaar gestelde budget. Indien dat niet zo is dan dienen er andere keuzes gemaakt te 

worden. 

 

Sophia Scholen, het team van de school, Wonderland Kinderopvang en haar medewerkers zullen 

ernaar streven om het IKC, binnen de beschikbare middelen, zo optimaal mogelijk vorm te geven.  

 

Er dient een functioneel-, ruimtelijk en technisch programma van eisen opgesteld te worden, 

aspecten die hierbij aan de orde komen zijn o.a. duurzaamheid, flexibiliteit, toegankelijkheid, 

gebouwhoogte in relatie tot het bestemmingsplan, beveiliging en veiligheid. 

 

Het PvE is uiteindelijk de basis voor het (voorlopig) ontwerp van de architect in samenwerking met 

de adviseurs/ installateurs. 

 

Organisatievorm 

De voorkeur qua organisatievorm tijdens het bouwproces gaat uit van werken met een stuurgroep, 

projectgroep en werkgroepen. Een grote betrokkenheid en inbreng van alle partijen en een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bewaken van het budget. 

 

In de stuurgroep zit een vertegenwoordiger namens de gemeente om o.a. het proces en het 

bijbehorende budget te bewaken. En tevens te bewaken dat er een goede afstemming is tussen de 

bouw van het IKC en uitvoering van de infrastructurele maatregelen.  

 

Vervolgstappen na besluitvorming krediet 

 

Na besluitvorming door de raad over het investeringskrediet voor de bouw van het IKC Hillegom 

dienen de volgende stappen genomen te worden voordat overgegaan kan worden tot realisatie van 

het IKC Hillegom. 

 

-  opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst IKC Hillegom 

-  opstellen en ondertekenen bouwheerovereenkomst 

-  bestemmingsplanprocedure voortzetten 


