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BKO in voormalig dagverblijf van WZC







buitenschoolse kinderopvang - 28 kinderen
totaal : netto 187 m2 waarvan 10m2 keuken

gunstige schatting bruto : x1,4 
(circulatie, binnen- en buitenmuren)

totaal bruto: 247,8m2 (zonder keuken)

speelruimte 
kleuters

speelruimte 
jongens

speelruimte 
meisjes

knutsel

rust

125 m2 

62 m2 waarvan 10m2 keuken

sanitair

keuken
berging inkom

leefruimte 

slaapruimte

bad
kinderwagen

personeel / 
refter

bureel

keuken

was 
linnen

ontmoeting

sas

onder
houd

borst 
voeding

toilet
douche 
kleed
ruimte

berging

vergader

buitenruimte
200 m2

slaapkamer

160 m2 

190 m2 waarvan 25m2 keuken

kinderopvang - 24 kinderen
totaal : netto 350 m2 waarvan 25m2 keuken

gunstige schatting bruto : x1,4 
(circulatie, binnen- en buitenmuren)

totaal bruto: 455m2 (zonder keuken)

buitenruimte
110 m2

buitenberging
20 m2

+

WZC Lacourt

beschikbare bruto oppervlakte: 234m2
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?

Programma
a) Oppervlaktes
Programma buitenschoolse kinderopvang (BKO): 
totaal bruto 247,8 m2 (zonder keuken) 

Programma kinderdagverblijf:
totaal bruto 455m2 (zonder keuken)

Beschikbare bruto oppervlakte WZC Lacourt: 234m2

We besluiten dat er een duidelijk verschil is tussen beide 
programma’s. Het huisvesten van een kinderdagverblijf vereist 
hoe dan ook deel nieuwbouw.

b) Relaties programma
programma kinderdagverblijf dwingend 

Vaststelling
Binnen de beschikbare oppervlakte in het WZC kan vrij 
eenvoudig het programma van buitenschoolse kinderopvang 
gehuisvest worden. De beschikbare ruimte is net niet groot 
genoeg, doch mits enige ontwerpcreativiteit raakt dit opgelost. 
De bergruimte wordt volledig in kasten voorzien. 

Besluit
1. De inrichting van een buitenschoolse kinderopvang (BKO) 
binnen de ruimte van het huidige dagverblijf is mogelijk met een 
minimale initiële investering.  
2. In eerste fase een annex-nieuwbouw van meer dan 200 m2 
realiseren is niet nodig. Deze zou leeg staan in afwachting van 
de opstart kinderopvang, met heel wat nadelen tot gevolg.

Analyse

bestaande toestand verbouwing + annex-nieuwbouw lage initiële investering
bij huisvesting BKO in vleugel

solitaire nieuwbouw kinderopvang

?

1

2

Financiële rekensom
a) Om het programma op een goede manier te huisvesten dient 
234 m2 te worden verbouwd en dient een nieuwbouw van 221 
m2 te worden aangebouwd.

De bouwkosten (excl. BTW, excl. studiekosten) kunnen als volgt 
geraamd worden:
  234m2 x   800 €/m2  = 187.200 € 
  221m2 x 1.350 €/m2 = 298.350 €
       Totaal:  = 485.550 €  
      (zonder buitenaanleg!)

Voorziene budget is 395.000€ en dus niet toereikend.

b) Er zou gefaseerd kunnen worden:

Fase 1: 
beperkte investering om buitenschoolse opvang te huisvesten

Fase 2: 
hoofdinvestering op langere termijn, met een investering van 
485.550€ + kostprijs buitenaanleg

Conclusie
- Het is niet zinvol om onmiddellijk een nieuwbouw uitbreiding 
te realiseren. 

- De beschikbare ruimte in het WZC leent zich perfect om het 
programma van BKO te huisvesten.

- Het is functioneel interessant dat het programma buiten-
schoolse opvang in het WZC zelf wordt gehuisvest. De lokalen 
hebben voornamelijk een morgen- en avondbezetting. 
Het is daarom denkbaar dat deze lokalen ook door WZC verder 
gebruikt worden, bijvoorbeeld als crea-ruimte, vergaderruimte,...

- Zowel het programma van de buitenschoolse opvang als van 
het kinderdagverblijf kunnen een meerwaarde zijn voor de site, 
het gebouw, de bewoners, het personeel, de bezoekers, …. 
De meerwaarde van het ene programma verschilt duidelijk van 
het andere. De interacties en samenwerkingen die kunnen 
ontstaan met de buitenschoolse opvang (kleuters) zijn anders 
dan deze die kunnen ontstaan met het kinderdagverblijf (baby’s 
en peuters). 

- Een groot nadeel verbonden aan de idee om in eerste fase 
enkel een inrichting van de bestaande ruimte te doen, is het 
feit dat in tweede fase deze investering wellicht in vrij grote 
mate teniet gaat of dat men een inrichting moet voorzien die 
in tweede fase ook dienst kan doen. Precies dit lijkt, zelfs mits 
enige creativiteit, niet zo eenvoudig. 
Een eerste oefening geeft een totale investering van 81.000 € 
(korte termijn) + 485.550€ (middellange termijn) = 566.550€.

- We overwegen een beperkte investering voor de huisvesting 
van de buitenschoolse opvang en een bijkomende investering 
op middellange termijn in een solitaire nieuwbouw voor het 
kinderdagverblijf. 

- In deze optie kan er gedacht worden aan een verlengd verblijf 
van de buitenschoolse opvang op de site. Het programma kan er 
alvast een meerwaarde betekenen (ondermeer ook in relatie tot 
het kinderdagverblijf, intergenerationaliteit!). Bij een verhuis van 
de buitenschoolse opvang leent de inrichting zich voor invulling 
van diverse programma’s, eventueel zelfs multifunctioneel: 
crea-ruimte WZC, lokalen voor verenigingsleven, kantoorruimte 
OCMW, gebiedsgerichte werking, samenlevingsopbouw, 
buurtwerking (groentenpakketten, ed.), consultatieruimte 
Kind&Gezin, …. De aparte toegang biedt duidelijk veel 
mogelijkheden. Diverse programma’s kunnen meerwaarde zijn 
voor de site (en het Westerkwartier).

- Een budget van 485.550€ (cfr. financiële rekensom) is een 
realistisch bedrag voor realisatie van een solitaire nieuwbouw. 
Bij een solitaire nieuwbouw kan er compact gebouwd worden 
en kan er gezocht worden naar een gunstiger bruto/netto 
verhouding waardoor bruto-oppervlakte moet kunnen beperkt 
worden.

- Een solitaire nieuwbouw heeft ook tal van andere niet on-
belangrijke voordelen:
 - in bouwfase kan het vrij onafhankelijk van het WZC 
 opereren.
 - installatietechnisch en bouwtechnisch onafhankelijk 
  (niet onbelangrijk gezien de lopende problematieken 
 in WZC)
 - operationeel duidelijk onderscheid tussen twee   
 gebouwen (op vlak van beheer, toegankelijkheid, 
 veiligheid, …)
 - energetisch heeft men de controle en kan men 
 voldoen aan een de steeds strengere    
 energieprestatie-eiseen
 - nieuw architecturaal verhaal (leesbaarheid, identiteit)

verbouwing + annex-nieuwbouw fase 1
lage initiële investering bij 

huisvesting BKO in vleugel WZC

fase 2
solitaire nieuwbouw kinderopvang

bestaande toestand
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Capaciteit kinderdagverblijf: 24

nr. lokaal K&G/Vipa (m²)

lokaal 
t.o.v. 

aantal 
kinderen

aantal 
lokalen opp. /lokaal totaal 

K&G/Vipa gevraagd voozien

1 leefruimte 3,00 m²/kind 12 2 36,00 m² 72,00 m² 100,00 m² 75,20 m²
(door dubbelgebruik foyer) 40,00 m²

2 slaapkamer 2,00 m²/kind 6 4 12,00 m² 48,00 m² 60,00 m² 51,00 m²
3 badkamer 14,00 m²/lokaal 12 2 7,00 m² 14,00 m² 28,00 m² 14,00 m²

4 ruimte voor kinderwagens 24 1 10,00 m² 10,00 m² 15,00 m² 9,50 m²
5 personeelsruimte / refter 24 1 20,00 m² 20,00 m² 20,00 m² 20,00 m²
6 bureel 24 1 15,00 m² 15,00 m² 15,00 m² 12,20 m²
7 keuken - voorzien in woonzorg 24 0 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m²
8 was- en linnenlokaal 24 1 10,00 m² 10,00 m² 10,00 m² 10,00 m²
9 ontmoetingsruimte / borstvoedingsruimte 24 1 10,00 m² 10,00 m² 18,00 m² 11,00 m²
11 onderhoudslokaal 24 1 5,00 m² 5,00 m² 5,00 m² 5,00 m²
12 bergruimte binnen 24 1 15,00 m² 15,00 m² 20,00 m² 15,00 m²
14 toilet personeel / bezoekers 24 1 5,00 m² 5,00 m² 5,00 m² 6,75 m²
15 kleedruimte + douche personeel 24 1 5,00 m² 5,00 m² 7,00 m² 6,75 m²
16 vergaderruimte 24 1 20,00 m² 20,00 m² 20,00 m² 20,00 m²

TOTAAL NETTO-OPP. 249,00 m² 323,00 m² 296,40 m²
verhouding bruto/netto 1,40           1,40           1,20           
TOTAAL BRUTO-OPP. bruto: 12 m²/kind 24 => min: 288,00 m² 348,60 m² 452,20 m² 355,00 m²
BUITENSPEELRUIMTE bruto: 6 m²/kind 24 144,00 m² 90,00 m² 90,00 m²



1. INRICHTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN VLEUGEL DAGCENTRUM A. LACOURT

1.A. architectuur 55.000,00 € 244,44 €/m2 *

1. akoestische wand tussen cafetaria en BKO 1,00 st x 6.500,00 €/st = 6.500,00 €
2. inrichting sanitair kinderen 13,00 m2 x 250,00 €/m2 = 3.250,00 €
3. ruimtescheidende kastenwanden 25,00 m x 1.250,00 €/st = 31.250,00 €
4. binnenschrijnwerk (beglaasde delen boven kasten) 30,00 m2 x 300,00 €/m2 = 9.000,00 €
5. binnenschrijnwerk (deuren) 4,00 st x 1.250,00 €/st = 5.000,00 €

1.B. technieken 18.900,00 € 84,00 €/m2 *

1. aanpassingswerken elektriciteit 1,00 st x 3.500,00 €/st = 3.500,00 €
2. nieuwe verwarmingsinstallatie + verwarmingselementen 1,00 st x 10.000,00 €/st = 10.000,00 €
3. sanitair werken thv toiletten kinderen 3,00 st x 1.800,00 €/st = 5.400,00 €

1.C. buitenaanleg 7.100,00 €

1. omheining buitenspeelruimte 45,00 m x 130,00 €/m = 5.850,00 €
2. aanplanten bomen als zonnewering 5,00 st x 250,00 €/st = 1.250,00 €

TOTAAL 81.000,00 €

1. GEBOUW 01

1.A. architectuur / stabiliteit 189.525,00 € 512,23 €/m2 *

gelijkvloers

1. afbraakwerken 1,00 st x 6.500,00 €/st = 6.500,00 €
2. ruwbouwwerken 185,00 m2 x 185,00 €/m2 = 34.225,00 €
3. vervangen buitenschrijnwerk 1,00 st x 17.500,00 €/st = 17.500,00 €
4. afwerking interieur 170,00 m2 x 200,00 €/m2 = 34.000,00 €
5. binnenschrijnwerk 16,00 st x 800,00 €/st = 12.800,00 €
6. meubilair (keuken excl. toestellen) 1,00 st x 25.000,00 €/st = 25.000,00 €

verdieping

1. afbraakwerken 1,00 st x 3.500,00 €/st = 3.500,00 €
2. dakwerken 85,00 m2 x 250,00 €/m2 = 21.250,00 €
3. buitenschrijnwerk in nieuwe erkers 1,00 st x 6.500,00 €/st = 6.500,00 €
4. bijkomend isoleren dakvlak + afwerking interieur 160,00 m2 x 100,00 €/m2 = 16.000,00 €
5. binnenschrijnwerk 3,00 st x 750,00 €/st = 2.250,00 €
6. nieuwe buitentrap en bordes 1,00 st x 10.000,00 €/tr = 10.000,00 €

1.B. technieken 119.675,00 € 323,45 €/m2 *

gelijkvloers

1. elektriciteit 170,00 m2 x 125,00 €/m2 = 21.250,00 €
2. HVAC 170,00 m2 x 250,00 €/m2 = 42.500,00 €
3. sanitair 13,00 st x 1.850,00 €/st = 24.050,00 €

verdieping

1. elektriciteit 85,00 m2 x 125,00 €/m2 = 10.625,00 €
2. HVAC 85,00 m2 x 250,00 €/m2 = 21.250,00 €

TOTAAL GEBOUW 01 (A+B) 309.200,00 € 835,68 €/m2 *

* alle prijzen zijn exclusief btw en erelonen

2. NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF

1.A. architectuur 383.400,00 € 1.080,00 €/m2 *

1. ruwbouwwerken 355,00 m2 x 490,00 €/m2 = 173.950,00 €
2. afwerking 355,00 m2 x 590,00 €/m2 = 209.450,00 €

1.B. technieken 95.050,00 € 267,75 €/m2 *

1. HVAC (verwarming en ventilatie) 335,00 m2 x 120,00 €/m2 = 40.200,00 €
2. sanitair 10,00 st x 1.800,00 €/st = 18.000,00 €
3. elektriciteit 335,00 m2 x 110,00 €/m2 = 36.850,00 €

1.C. buitenaanleg 23.500,00 €

1. aanleg buitenspeelruimte 90,00 m2 x 150,00 €/m2 = 13.500,00 €
2. berging 1,00 st x 10.000,00 €/st = 10.000,00 €

TOTAAL 501.950,00 €

* alle prijzen zijn exclusief btw en erelonen




