
Factsheet onderwijshuisvesting RijswijkBuiten 

Kan mijn kind naar school in RijswijkBuiten? 
 

In RijswijkBuiten komen twee permanente 
onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. 
Op 1 december 2017 wordt de nieuwbouw voor 
Kindcentrum BuitenRijck opgeleverd (zij zitten 
nu in een tijdelijke huisvesting). Een tweede 
onderwijsvoorziening komt er in Parkrijk. 
 

Wat is Kindcentrum BuitenRijck? Kindcentrum BuitenRijck  is een basisschool met 
in de nieuwbouw huisvesting voor  12 groepen 
en kinderopvang onder één dak. Het biedt 
kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende speel,- 
leer en ontwikkelingsmogelijkheden.  In de 
nieuwbouw  bevindt zich ook een welzijnsruimte 
van 50m2 en een sportzaal die door derden 
gehuurd kan worden.  Zie ook 
www.kcbuitenrijck.nl 
 

Ik heb gehoord, dat Kindcentrum BuitenRijck te 
klein is, klopt dat? 

De omvang van nieuw te bouwen 
onderwijsvoorzieningen is gebaseerd op een 
geprognotiseerde ruimtebehoefte op de langere 
termijn. Voor de wijk RijswijkBuiten gaat dit om 
twee voorzieningen.  
 
In Kindcentrum BuitenRijck is in de nieuwbouw 
huisvesting voor 12 groepen. De omvang van de 
onderwijsvoorziening in Parkrijk wordt ten 
minste 14 groepen. 
 

Ik heb gehoord, dat Kindcentrum BuitenRijck 
werkt met wachtlijsten, waarom is dat? 

Elk schoolbestuur bepaalt zelf het 
aannamebeleid. In het geval van Kindcentrum 
BuitenRijck is dit Lucas Onderwijs.  De oplevering 
van de nieuwbouw staat gepland voor 1 
december 2017. Omdat de wijk Rijswijk Buiten 
veel jonge gezinnen en gezinnen met 
kinderwensen aantrekt, verwacht Lucas 
Onderwijs twee jaar na opening een volledige 
bezetting te hebben. Lucas Onderwijs vindt het 
daarom noodzakelijk om nu al voor bepaalde 
leeftijdsgroepen een wachtlijst te hanteren. 
 

Waar moet mijn kind naar school als 
Kindcentrum BuitenRijck vol zit en de tweede 
school nog niet af is? 

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. 
Uitgangspunt is om kinderen uit de wijk 
RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of 
anders in de nabije omgeving basisonderwijs te 
bieden. Dit binnen de kaders van de 
‘Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Rijswijk 2015’.  
 
Welke basisschool of basisscholen er in het 

http://www.kcbuitenrijck.nl/


nieuwe gebouw komen is nog niet bekend. Op 
dit moment voert de gemeente met twee 
schoolbesturen hierover gesprekken. Streven is 
om per 1 maart 2018 te starten met één of twee 
nieuwe basisscholen in de noodvoorziening waar 
nu nog tijdelijk Kindcentrum BuitenRijck in is 
gehuisvest.  
 
Inschrijven is nog niet mogelijk. Verwachting is, 
dat hier in mei 2017 meer duidelijkheid over 
komt.  
 

Wanneer komt de tweede  school in 
RijswijkBuiten? 

De verwachting is, dat de voorziening met 
ingang van het schooljaar 2020/2021 gereed is.  
 

Welke scholen zijn er in de nabijheid van het 
tijdelijke Kindcentrum BuitenRijck? 

Dit zijn o.a. de volgende basisscholen: 
 
P.C. Basisschool Het Kristal 
Adres: Henri Dunantlaan 90, Rijswijk 
Afstand auto:  2,5 km 
Afstand fiets:  1,3 km 
 
R.K. Petrusbasisschool 
Adres: J. Brouwerstraat 2, Rijswijk 
Afstand auto:  2,5 km 
Afstand fiets:  1,7 km 
 
Brede school Steenvoorde 
Adres: Dr. Poelslaan 2-4 (groep 1-5), Rijswijk 
Afstand auto:  3,4 km 
Afstand fiets:  2,5 km 
Adres: P. van Vlietlaan 2 (groep 6 t/m 8), Rijswijk 
Afstand auto:  3,1 km 
Afstand fiets:  2,3 km 
 
Brede school Het Kristal bestaande uit de 
Openbare Basisschool De Schatkaart en de  
R.K. Basisschool Gabriël 

Adres: Kristalweg 107, Delft 
Afstand auto: 1,9 km 
Afstand fiets: 1,9 km 

 
P.C. Basisschool Het Mozaïek 
Adres: Van Alkemadestraat 2, Delft 
Afstand auto:  2,3 km 
Afstand fiets:  1,7 km 

  

 


