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WAT DOEN WE VANDAAG?

• Stand van zaken/proces

• Concept visie en denkrichtingen

• Vervolg



Stand van zaken 
proces



Overleggen tot op heden

• Meerdere projectgroepen
• Vertegenwoordiging vanuit scholen, opvang en gemeente
• Voorbereidend werk/opzet visie en scenario’s

• Stuurgroep
• 2 stuurgroepen geweest
• Binnenkort extra stuurgroep

• Afstemming gemeente
• Diverse afstemmomenten met gemeente geweest

• Processtappen
• Interviews met betrokkenen
• Factsheets: nog in de maak/afronding



Inhoud IHP

• Actuele visie op kindcentra

• Scenario’s per gebied

• Financiële doorrekening scenario’s
• Inclusief prioritering

• Korte termijn oplossingen
• Actuele capaciteitsvraagstukken



Huidige status

• Deeldocumenten in ontwikkeling
• Visie op huisvesting
• Eerste denkrichtingen scenario’s (ter sondering voorgelegd)

• Overleggen komende tijd
• 12 april: volgende projectgroep
• 12 juni: koersdatum akkoord stuurgroep IHP

• Bestuurlijk besluitvormingstraject (i.o.m. griffie)
• 10 september: College
• 24 september: Stadsronde
• 8 oktober: Raadsronde
• 22 oktober: Raadsvergadering



Concept visie en 
denkrichtingen



Idee spelregels

• Concept visie op huisvesting (vandaag inkijk)

• Contouren spelregels IHP
• O.a. denken in gebieden

• Concept denkrichting
• Nog niet alle sonderingen binnen
• Eerst weging door projectgroep noodzakelijk

• Aanvullingen vanuit MT Maastricht
• Verbinding leggen met omgevingsvisie
• Connectie met naaste omgeving kindcentrum (positionering)



IKC

SPREIDING: benoemde gebieden



Nieuwe gebieden



Concept visie

• Kern-kindcentra en satelliet-kindcentra
• Minimale omvang 400 leerlingen
• Maatschappelijk relevante scholen (minimaal 200 leerlingen, tenzij …),  

actuele instandhoudingsnorm is 153 leerlingen

• Krimp
• Vanuit inhoud: onderwijs & opvang gelijkwaardig
• 1 of 2 lokalen leegstand is geen leegstand
• Minimaal 2 groepen naar andere locatie
• Opvang capaciteit binnen een gebied

• SBO en SO
• SBO: transitie naar inclusief onderwijs (vormgeving samen met ketenpartners)
• SO: specifieke locatie verder aansluiting bij VO voor voorzieningen VSO



Type ingrepen

optie type ingreep verantwoordelijkheid leeftijd gebouw

1 afstoten schoolbestuur n.v.t.

2 in stand houden schoolbestuur n.v.t.

3 vernieuwbouw gemeente en schoolbestuur > 40 jaar

4 nieuwbouw gemeente en schoolbestuur > 40 jaar

0 40

nieuwbouw afweging

Vernieuwbouw of 
nieuwbouw o.b.v. 

business case



Duurzaamheid en gezondheid

• Nieuwbouw:
• Voldoet aan wet- en regelgeving
• (B)ENG en minimaal Frisse Scholen klasse B

• Vernieuwbouw:
• Voldoet aan wet- en regelgeving
• Verduurzaming

• Verduurzaming:
• Uitvoeren energiescans (inzicht energie en 

verbeterpotentieel)
• Daarna bepalen maatregelen: koppeling 

met MJOP, et cetera



Investeren in kinderopvang

• Faciliteren kindcentrum (onderwijs en opvang)

• Gemeente neemt faciliterende rol

• Business case per situatie
• Vanuit school en opvang



Vervolg



Rondvraag
en sluiting 


