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INLEIDING 
 
In de afgelopen decennia steeg de vraag naar kinderopvang en daarmee ook de behoefte aan 
kinderopvangcentra explosief. In reactie daarop zijn in razend tempo accommodaties gerealiseerd,  
de aandacht ging vooral uit naar aantallen en snelheid en minder naar kwaliteit. Er zijn nu ruim 
vierduizend locaties voor kinderopvang die bouwkundig grotendeels hetzelfde van opzet zijn.  
 
Het tij is inmiddels gekeerd, vraag en aanbod zijn redelijk in evenwicht. Ouders en aanbieders worden 
kritischer, kwaliteit gaat een belangrijker rol spelen. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat er veel te 
verbeteren is. Accommodaties kunnen beter worden afgestemd op de behoeften van kinderen en 
zouden gemakkelijker aan te passen moeten zijn aan veranderingen in het gebruik. Dat is een 
architectonische ontwerpopgave. Maar bij veel locaties is ook te weinig ruimte om buiten te spelen. 
Hoe kan een architect hieraan een ontwerpbijdrage leveren? 
 
Een complicerende factor is dat organisaties voor kinderopvang lang niet altijd zelf hun accommodatie 
bouwen, maar ruimten huren binnen een gebouw dat in opdracht van een andere organisatie is 
gebouwd. Dat betekent dat de nieuwe kwaliteit deels door �externe� opdrachtgevers moet worden 
gerealiseerd. Positief is dat kinderopvang zo meer wordt geïntegreerd in andere buurtvoorzieningen 
(scholen, welzijnsvoorzieningen etc.). Een negatief effect echter kan zijn dat een kinderopvang terecht 
komt in een ruimte waar kinderen (en begeleiders) niet optimaal functioneren. In ieder geval is het 
voor de beoogde kwaliteitsslag nodig dat behalve ontwerpers en aanbieders van kinderopvang ook 
opdrachtgevers als projectontwikkelaars en woningcorporaties worden gemotiveerd. Zij moeten niet 
alleen het belang zien van meer kwaliteit, maar ook ideeën aangereikt krijgen over hoe die kwaliteit 
eruit kan zien.  
 
Het Waarborgfonds Kinderopvang spant zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van huisvesting in 
de kinderopvang. Het Waarborgfonds schrijft deze prijsvraag uit met het doel huidige inzichten over 
gebruik en exploitatie van accommodaties te vertalen in kennis over (nieuwe) mogelijkheden om 
kindercentra te (ver)bouwen en in te richten. Meer in het bijzonder gaat het om ontwerpideeën voor 
kinderopvang binnen een combinatiegebouw met (bijvoorbeeld) een school en appartementen, 
waarbij op inspirerende wijze 
- recht wordt gedaan aan de behoeften van kinderen, begeleiders en ouders (zoals verwoord in 

pedagogische visies) 
- rekening wordt gehouden met een professionele benadering van gebouwexploitatie (die 

bijvoorbeeld leidt tot de wens om de ruimten voor kinderopvang na verloop van tijd een andere 
bestemming te kunnen geven).  

De aan de prijsvraag deelnemende architecten wordt gevraagd ideeën te leveren voor flexibele, 
functionele en toekomstgerichte kindercentra die organisaties voor kinderopvang en andere 
opdrachtgevers in de praktijk zouden kunnen brengen.  
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige jury die het door het 
Waarborgfonds Kinderopvang beschikbaar te stellen prijzengeld van � 15.000 zal verdelen over twee 
prijswinnaars. Het Waarborgfonds is voornemens om toepassing van de ingediende ideeën te 
stimuleren en zal de resultaten van de prijsvraag voorleggen aan kinderopvangondernemers en 
overige potentiële opdrachtgevers, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en  
woningbouwcorporaties.  
 
Het onderstaande wedstrijdprogramma specificeert de vraagstelling en alle regels die gelden tijdens deze 
prijsvraag. Dit wedstrijdprogramma, dat is opgesteld volgens het model zoals beschreven in het Kompas 
en genoemd in het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur, is bindend voor de uitschrijver en de juryleden. De deelnemers geven door 
inzending aan dit wedstrijdprogramma te onderschrijven.  
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1. OPDRACHTOMSCHRIJVING 
 
 
 
1.1 locatie en opgave 
Er is geen locatie gegeven. De inzending dient gebaseerd te zijn op een bestaande of fictieve locatie.  
De opgave betreft een ontwerp voor een accommodatie voor 88 kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar met 
alle bijbehorende functies. 
 
 
1.2 randvoorwaarden 
De ontwerpen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:  
- Ruimtelijk: de te ontwerpen accommodatie maakt deel uit van een bestaand of fictief gecombineerd 

project met een school en eventueel andere functies zoals voorzieningen voor welzijn of 
gezondheidszorg, appartementen e.d.. Het ontwerp mag niet op zichzelf staan, maar moet inpasbaar 
zijn in een groter geheel.  

- Financieel: Er is geen bouwbudget gegeven, maar de inzender moet uitgaan van een financieel 
realiseerbaar ontwerp. 

- Juridisch: Het ontwerp moet ten minste voldoen aan het per 1 september 2005 gewijzigde 
Bouwbesluit en de Wet Kinderopvang. 

- De ontwerpen moeten exploitabel en flexibel zijn. 
- Het ontwerp moet ten minste voldoen aan de verplichte elementen uit het programma van eisen.  
 
 
1.3 indicaties  
Er zijn geen indicaties. 
 
 
1.4 programma van eisen  
Verplichte elementen: 
- Er bestaat een relatie tussen het gebouw en een pedagogische visie - bestaand of fictief - 
 van de organisatie voor kinderopvang. Omdat meer visies mogelijk zijn, wordt hier geen specifieke 

visie voorgeschreven.  
- Voor het Programma van Eisen dienen de resultaten van het evaluatieonderzoek  
 Kwaliteit huisvesting kindercentra als leidraad te worden gebruikt. (Zie publicatie  
 Gebouwen voor kinderopvang onder de loep via www.architectuurprijs.nl). 
 
Niet-verplicht element:  
In de praktijk is het gebrek aan (buiten)speelruimte een probleem. De inzender kan het aantal 
beschikbare vierkante meters niet veranderen. Maar het wordt op prijs gesteld als oplossingen worden 
ingediend die optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte.  
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2.  DE WEDSTRIJDREGELS 
 
 
2.1 namen en adressen  
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Ruimte voor Kinderen en wordt uitgeschreven door het 
Waarborgfonds Kinderopvang. 
 
Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op:  
Architectuur Lokaal 
Janneke van der Poel 
Tussen de Bogen 18  
1013 JB Amsterdam 
T 020 - 530 40 00 
E janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl 
 
 
2.2 soort prijsvraag 
De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag. 
 
 
2.3 doelstellingen 
-    Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwaliteit van huisvesting in de kinderopvang. 
-    Het vertalen van huidige inzichten over gebruik en exploitatie in ideeën voor mogelijkheden om  
 kindercentra te (ver)bouwen en in te richten, als onderdeel van een groter geheel.  
 De deelnemende architecten wordt gevraagd realistische, uitvoerbare voorstellen te leveren die 

organisaties voor kinderopvang en andere opdrachtgevers in de praktijk zouden kunnen brengen.  
  
  
2.4 deelnemers   
Deelnemers aan deze openbare prijsvraag zijn architecten die geregistreerd zijn bij het Nederlands 
Architectenregister.  
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus evenals degenen die op enigerlei wijze 
betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de prijsvraag. 
   
 
2.5 aanmelding 
Deelnemers kunnen zich van 18 mei tot en met 1 augustus 2006 aanmelden via het formulier op 
www.architectuurprijs.nl.  
Aanmelden kan ook telefonisch of per e-mail bij: 
Architectuur Lokaal - Janneke van der Poel 
tel. 020 - 530 40 00 of janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl 
 
 
2.6 inzendingen 
De inzendingen moeten bestaan uit de volgende bescheiden:  
1. Twee verticale panelen op witte foam van A1 formaat van 5 mm.: 
 Paneel 1 is gewijd aan de stedenbouwkundige situatie, het aanzicht en de buitenruimte  
 Stedenbouwkundige situatie: 1:500 
Paneel 2 bevat plattegrond en interieur, en een impressie van voorgesteld materiaal en kleurgebruik.  
Plattegronden: 1:200  
Doorsneden: 1:50 
 NB: Panelen enkelzijdig bedrukken. 
 
In verband met de tentoonstelling dienen de panelen licht van gewicht en stijf van structuur te zijn en 

voorzien van gaatjes in de vier hoeken om ze op te kunnen hangen. Andere formaten dan A1 zijn 
niet toegestaan. 

 
2. Een brochure met dezelfde illustraties als op de panelen en een toelichtende tekst van maximaal 

2500 woorden. De tekst bestaat voor maximaal 500 woorden uit toelichting op de pedagogische visie 
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waarop de inzender zijn ontwerp heeft gebaseerd en voor maximaal 2000 woorden uit toelichting bij 
het ontwerp.  

 Deelnemers aan de prijsvraag kunnen zich op dit onderwerp oriënteren via nadere informatie op 
www.architectuurprijs.nl.  

 
3. Een CD met digitale versie van de zowel de panelen en de brochure. Bestandtype TIF of JPEG, 

resolutie 300 dpi, grootte 2 MB. 
 
De panelen en cd dienen in enkelvoud te worden ingeleverd, de brochure in zevenvoud.  
 
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto, 
bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Het motto moet voorkomen op 
alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan. Op geen der stukken van de 
inzending of de verpakking mag het handschrift van de ontwerper voorkomen, noch enig teken of 
lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden afgeleid. 
 
Wanneer een inzender meer dan één ontwerp inzendt, dan moet voor elk ontwerp een ander motto 
worden gekozen en moet elk ontwerp afzonderlijk worden verpakt en verzonden.  
  
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 
 
1. een naambrief, een gesloten envelop met op de buitenkant het motto en de vermelding 'naambrief'  

     en binnenin:  
a)  naam en adres van de inzender (in geval van een gezamenlijk ontwerp moet duidelijk 

aangegeven worden wie van het team de hoofdverantwoordelijke is); 
b)  een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de ontwerper;  
c)  een vermelding van het registratienummer (van de hoofdontwerper) in het Nederlands 

Architectenregister.  
 
2. een adresbrief, een gesloten envelop met op de buitenkant het motto en de vermelding 'adresbrief' en 
binnenin een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de inzender. De adresbrief dient ertoe om 
zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken.  
 
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de uitspraak te openen en de namen van de inzenders 
bekend te maken.   
  
 
2.7 tijdschema van de prijsvraag 
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema:  
 
Uitschrijving prijsvraag    week 20, donderdag 18 mei 2006 
Indienen vragen    week 23, tot en met vrijdag 9 juni 2006 
Beantwoorden vragen    week 24, vrijdag 16 juni 2006 
Sluiting aanmelding    week 31, dinsdag 1 augustus 2006, 17.00 uur 
Sluiting inzendtermijn    week 34, vrijdag 25 augustus 2006, 17.00 uur 
Toetsing inzendingen    week 35, tot en met 1 september 2006 
Jurering week 36, donderdag 7 en vrijdag 8 september 2006 
Bekendmaking genomineerden   week 37, vrijdag 15 september 2006 
Tentoonstelling genomineerden  week 40, 5 en 6 oktober 2006, op het 

kennisevenement Ruimte voor Kinderen 
Uitspraak en juryrapport  week 40, 6 oktober 2006, tijdens het 

kennisevenement Ruimte voor Kinderen  
 
 
De inzendingen dienen vóór vrijdag 25 augustus 2006, 17.00 uur ingeleverd te zijn bij 
Architectuur Lokaal - T.a.v. Janneke van der Poel 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
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2.8 tussentijdse informatie    
Vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen tot en met vrijdag 9 juni 2006 per e-mail 
worden ingediend bij Architectuur Lokaal, t.a.v. Janneke van der Poel,  
janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl 
 
Beantwoording van de vragen vindt plaats op uiterlijk vrijdag 16 juni 2006. Na de vragenronde worden alle 
gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden en relevante informatie in één document op schrift 
gesteld en aan alle deelnemers via de website www.architectuurprijs.nl ter beschikking gesteld.  
Dit document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde 
binding. Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 
 
 
2.9 jury 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:  
 
Voorzitter Umberto Barbieri, hoogleraar Architectonische Vormgeving aan de TU Delft (geen stemrecht) 
Charlotte ten Dijke, architect-directeur TANGRAM Architecten 
Marlies Rohmer, architect-directeur Architectenbureau Marlies Rohmer 
Gjalt Jellesma, voorzitter en woordvoerder Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) 
Leo Versteijlen, directeur Kristal 
Ine van Liempd, directeur bureau AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik. 
 
Bij verhindering van één der leden van de jury krijgt de voorzitter stemrecht in geval van staken van de 
stemmen. 
 
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak. 
 
 
2.10 beoordelingscriteria 
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:  

-  relevantie voor de opgave 
-  oorspronkelijkheid 
-  toepasbaarheid / haalbaarheid 
- vertaling pedagogische versie naar ontwerp  
 

De vraag is gericht op kinderopvang binnen een combinatieproject. De jury zal de beoordeling dan ook 
richten op dit deel van het project. De beoordeling zal niet gericht zijn op andere functies dan 
kinderopvang, zodat voor die andere functies kan worden volstaan met globale aanduidingen.  
 
De volgorde van deze criteria is willekeurig. 
 
 
2.11 beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:  
 
A. toetsingsfase 
Na het inleveren van de inzendingen worden deze in week 35 getoetst door het secretariaat van de 
prijsvraag.  
 
De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in dit  
wedstrijdprogramma. Tevens worden de inzendingen getoetst aan de wedstrijdregels zoals genoemd in 
dit wedstrijdprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de 
beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de jury. 
 
Tevens wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de niet-verplichte 
elementen van het programma van eisen. De resultaten hiervan worden ter beschikking gesteld aan de 
jury. 
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B. beoordelingsfase 
In week 36 vindt de beoordeling plaats. De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op 
de opgave, randvoorwaarden en programma van eisen en analyseert de inzendingen op de afzonderlijke 
beoordelingscriteria. In een eerste ronde selecteert de jury op basis van een integrale beoordeling 
maximaal vijftien genomineerden. Binnen deze groep brengt de jury een rangorde aan waaruit blijkt welke 
inzendingen voor bekroning in aanmerking kunnen komen. Uiteindelijk selecteert de jury uit deze groep 
de eerste en de tweede prijs. De jury gaat niet tot bekroning over wanneer de kwaliteit van de 
inzendingen onvoldoende geacht wordt. Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de 
uitspraak van de jury onderwerpen. 
 
De genomineerden worden op 15 september op www.architectuurprijs.nl bekendgemaakt.  
 
De uitspraak over de winnaars vindt plaats op 6 oktober 2006 op het kennisevenement Ruimte voor 
Kinderen.  
 
 
2.12 juryrapport 
Op 6 oktober 2006 is het rapport van de jury beschikbaar.  
Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop 
van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet bekroonde ontwerpen zijn afgevallen.  
Voor de inzendingen die de laatste beoordelingsronde hebben gehaald bevat het rapport per ontwerp een 
overzicht van wat de toetsing aan deze criteria heeft opgeleverd. 
Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan 
de uitschrijver.  
 
Het juryrapport wordt gepubliceerd op de website www.architectuurprijs.nl. 
  
 
2.13 prijzen 
Het totale prijzenbedrag bedraagt � 15.000 exclusief de door de uitschrijver te vergoeden BTW. De 
uitschrijver zal het totale prijzenbedrag uitbetalen, en wel uiterlijk op maandag 16 oktober 2006. Het 
prijzenbedrag wordt als volgt verdeeld: 
De eerste prijs is � 10.000 
De tweede prijs is � 5.000  
 
De jury kan inzendingen met een eervolle vermelding onderscheiden. Aan deze eervolle vermeldingen is 
geen prijzengeld verbonden.   
 
 
2.14 vervolg op de prijsvraag  
Het Waarborgfonds is voornemens om toepassing van de ingediende ideeën te stimuleren en zal de 
resultaten van de prijsvraag voorleggen aan kinderopvangondernemers en overige potentiële 
opdrachtgevers, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en  woningbouwcorporaties. 
 
 
2.15 publiciteit, publicaties en tentoonstelling 
Het is deelnemers, juryleden of andere betrokkenen niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken 
die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de 
uitschrijver is bekend gemaakt.  
 
Publicatie van het juryrapport vindt plaats via de aan de prijsvraag gewijde website van het 
Waarborgfonds Kinderopvang www.architectuurprijs.nl. Op deze website zullen vanaf 15 september 2006 
ook de genomineerde inzendingen te zien zijn. Daarnaast vindt een tentoonstelling plaats van de 
genomineerde inzendingen tijdens het evenement Ruimte voor Kinderen op 5 en 6 oktober 2006 in het 
congresgebouw van de TU Delft. Ten slotte zal de tentoonstelling te zien zijn op de landelijke manifestatie 
ter bevordering van publiek opdrachtgeverschap Boost! op 18 oktober 2006 in de Passengers Terminal in 
Amsterdam.  
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2.16 auteursrechten    
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 
 
2.17 gebruik, verzekering, eigendom en ophalen panelen   
De voor de wedstrijd ingezonden ontwerpen blijven ter beschikking van de opdrachtgever.  
 
De ingezonden bescheiden zijn niet verzekerd. 
 
De opdrachtgever heeft het recht de ingezonden bescheiden te publiceren, bijvoorbeeld op 
www.architectuurprijs.nl, of te exposeren zonder daarvoor de ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. 
 
De panelen van de inzendingen kunnen tussen 20 en 27 oktober 2006 worden opgehaald bij Architectuur 
Lokaal, Tussen de Bogen 18 in Amsterdam. Panelen die na 27 oktober niet zijn opgehaald, worden 
vernietigd.  
 
 
2.18 geschillen 
Voorkomende geschillen - ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - 
die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag, 
worden geslecht bij arbitrage. 
Arbitrage geschiedt overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Instituut 
Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de inzendingen moeten worden ingeleverd.  
 
 
2.19 slot  
Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma. 
 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
T +31-(0)20-5304000 
F +31-(0)20-5304004 
www.arch-lokaal.nl 
www.ontwerpwedstrijden.nl 
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