
 

Businesscase Samen Spelen – Pinokkio Belfort 
 

Huidige situatie locatie Pinokkio Belfort  
Op de locatie Belfort verzorgt Samen Spelen – Pinokkio de volgende opvangvormen: 

- Kinderdagopvang (KDV), 
- Peuteropvang (PO), 
- Voor- en naschoolse opvang (BSO)  

 
Huidig aantal kinderen: 
KDV + PO: 212 
BSO: 198 
(bron: KOI-overzicht, peildatum 09-2021) 
Tevens is er sprake van een wachtlijst op het KDV. 
 
Huidig # kindplaatsen 
PO: 2 groepen, 32 kindplaatsen 
KDV: 2 babygroepen en 2 peutergroepen, totaal 62 kindplaatsen 
BSO (incl. voor- en naschoolse opvang): 3 groepen, totaal 60 kindplaatsen  
 

Prognose op basis van een marktonderzoek:  
De kinderopvang maakt de laatste jaren een sterke groei door. Voor de toekomst zal deze 
trend zich doorzetten, zeker in het licht met de recente kabinetsplannen om de toegang van 
de kinderopvang verder te stimuleren. Daarnaast zal de nieuwbouw van het KKC Belfort ook 
een aantrekkende werking hebben.  
 
Op basis van deze kaders, huidige aantallen, huidige wachtlijst KDV en de leerlingprognoses 
van de beide basisscholen voorzien wij de volgende prognose cijfers voor de komende jaren 
 

Prognose 
leerlingaantallen 

2021 
(teldatum 1.10.2020) 

2025 2030 2035 

Onderwijs     

JF Kennedy 511 466 454 466 

E. Wesley 53  49 51 54 

Kinderopvang     

KDV+PO 212   225(*) 230 235 

BSO 198 205 210 215 

     

   (*)   inclusief plaatsing kinderen wachtlijst 
 
Op basis van geprognosticeerde groei incl. invulling wachtlijst, is extra groep KDV gewenst. 
Dus voor PO en KDV in totaal 7 groepen. 



 

 

Beschrijving van de benodigde ruimtes (PvE):  
Voorziening KDV/PO Samen Spelen-Pinokkio Belfort: 
* 7 groepsruimtes: elk >56 m2; dus in totaal minimaal 392 m2 
* Natte ruimte toegankelijk vanuit elke groepsruimte (afhankelijk van de plaatsing dus 

meerdere natte ruimtes nodig) met peutertoiletblok, wastafel en douche) 
* Bij alle groepsruimtes: 2 slaapkamers met daarin ruimte voor ieder 8 bedjes 
* In alle groepsruimtes: ruimte voor 2 verschoningsplekken 
* In alle groepsruimtes: keukenblok 
* Bergruimte > 50 m2  
* Buitenruimte: 336 m2 buitenruimte om ruimte te creëren voor alle kindplaatsen op 1 dag 

(112 kindplaatsen x 3 m2).  
* Buitenruimte aangrenzend aan kinderdagverblijf. 
* Buitenruimtes  zijn voor gezamenlijk gebruik met de school. 
* Kantoorruimte/spreekkamer: ca 10 m2 waarbij werkplek is voor 2 mensen en een flexplek 
* Bespreek/pauzeruimte: 30 m2, voor overleg en/of pauze (te delen met school) 
* Keuken 
 
Betreft: voorziening BSO Samen Spelen Pinokkio: 
 
* 3 groepsruimtes > 70 m2; dus in totaal 210 m2, hiervan minimaal 1 unieke ruimte (dus niet 

gedeeld gebruik met school) 
* Aansluitmogelijkheden voor complete keuken in 1 unieke groepsruimte 
* Keukenblok in atelierruimte 
* Toiletblok 
* Buitenruimte: 180 m2 buitenruimte  (medegebruik schook) om ruimte te creëren voor 60 

kindplaatsen op 1 dag.  
* Buitenruimte: mogelijkheid tot aanleg speeltoestellen 
 

Algemene rand voorwaardelijke items:  

• Gebruiksvergunning voor ingebruikname basisschool 

• Voldoen aan de huidig geldende veiligheidseisen 

• Voldoen aan de huidig geldende ventilatie-eisen  

• Wifi en de gebruikelijke ICT aansluitingen 

• Ingang veilig middels deurcode systeem  

• Brandmeldinstallatie en gebruikelijke brandblusapparatuur en noodverlichting  

Gewenst:  

• Buitenruimte die voldoende groen is en uitdaging biedt voor kinderen  

• Opslag in buitenruimte voor fietsjes e.d.  

• Buitenruimte niet vrij toegankelijk Dit zou semi openbaar kunnen wanneer de gemeente de 
meerwaarde ziet van de maatschappelijke positie van het schoolplein. 

• Voldoende parkeergelegenheid  

• Mogelijkheid tot kort parkeren door Handhaving bij halen/brengen  



 

• Podiumruimte voor blokafsluitingen/voorstellingen/musicals/ouderavonden etc.  

• systeem voor klimaatbeheersing  

• fietsenstalling 

 

Doorgaande lijn in het Kindcentrum:  
 
Kindcentrum Belfort biedt een brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kindcentrum 
biedt onderwijs en kinderopvang in een doorgaande ontwikkellijn. Binnen het kindcentrum Belfort 
staan wij aan de lat voor zo inclusief mogelijk onderwijs, opvang, zorg en welzijnsaanbod, thuis nabij. 
Wij willen er zijn voor alle kinderen indien mogelijk. Vanuit gezamenlijke en individuele 
deskundigheid werken de kindpartners aan hetzelfde doel; het faciliteren van optimale 
ontwikkelkansen voor ieder kind. Kinderen kunnen zich ontwikkelen op het gebied van kunst, 
muziek, sport, wetenschap en techniek. We bieden peuteropvang (2-4 jaar). Daarnaast willen we een 
peuter-kleuter leerplein inrichten waarin de doorgaande leerlijn voor het jonge kind is vormgeven en 
zodat zij op een goede manier worden voorbereid op de basisschoolperiode. Voor het onderwijsdeel 
kan de ouder kiezen voor twee verschillende onderwijsconcepten. Gemeenschappelijke 
uitgangspunten van deze twee concepten zijn dat zij beide een combinatie van ervarings- en 
ontwikkelingsgericht onderwijs bieden. We vinden het belangrijk dat alle programma’s van het 
kindcentrum aansluiten bij de persoonlijke kenmerken en daarmee verschillen tussen kinderen. We 
streven dan ook naar een gedifferentieerde en inclusieve groepssamenstelling. Kinderen met een 
fysieke beperking, leerproblematiek en lichte gedragsproblematiek zijn onderdeel van een reguliere 
groep. Uitgangspunt hierbij is dat er een goede balans is in de samenstelling van de groep. Er is 
ruimte voor een maatwerkaanpak voor kinderen. Deze sluit aan op hun tempo en leerstijl zodat zij 
binnen hun eigen mogelijkheden leren en hun talenten ontdekken. Om dit waar te maken hebben 
we in het kindcentrum diverse ruimtes nodig waarin kinderen aan thema’s, projecten of met extra 
ondersteuning kunnen werken. In het aanbod van het kindcentrum werken we met een instapgroep 
en een peuter/kleutergroep. De peuterkleutergroepplus realiseren we in samenwerking met Radar 
en Xonar voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Kindcentrumbreed bieden we 
een sterke programmalijn op het gebied van taalontwikkeling met aandacht voor 
internationalisering. Dit alles vraagt om een leeromgeving die is ingericht en afgestemd op het totale 
aanbod. Naast de klaslokalen vraagt het vormgeven van inclusief onderwijs en opvang om 
leerpleinen in en buiten de klas en aparte ruimtes om te kunnen voorzien in de specifieke 
ondersteuning. Buiten schooltijd biedt het kindcentrum een buitenschools aanbod voor kinderen van 
4-13 jaar waar kinderen een afwisselend programma kunnen volgen van ontspanning en inspanning 
waarin zij samen met andere kinderen kunnen bewegen, spelen, en hun talenten kunnen ontdekken. 
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