
Leerlingenstromen en –prognoses 
Inzicht om risico’s te beheersen 

 

Leerlingaantallen zijn een belangrijk gegeven in de bedrijfsvoering van een schoolbestuur. De 

ontwikkeling van het aantal leerlingen heeft immers directe gevolgen voor de Rijksbekostiging die 

het bestuur voor de scholen ontvangt en (dus) ook voor het aantal personeelsleden aan wie werk 

geboden kan worden.  

 

Het verloop van het leerlingenaantal, met name relatief ten opzichte van andere scholen staat bij 

veel schoolleiders en bestuurders niet helder op het netvlies. Dit geldt voor de ontwikkeling in de 

afgelopen jaren, en zeker voor de prognose op de korte termijn. De gemeente laat uiteraard 

jaarlijks prognoses opstellen, maar vaak sluiten die maar zeer beperkt aan op de schoolpraktijk in 

de eerstkomende jaren.  

 

In verschillende situaties is het belangrijk om betrouwbaarder prognoses op tafel te krijgen. Echt 

cruciaal is het bij schoolbesturen die formaties vaststellen op T-basis en besturen die 

werkgelegenheidsbeleid voeren.   

 

Aanpak  

We stellen de ontwikkeling van de leerlingaantallen vast aan de hand van drie indicatoren: 

 Het absolute leerlingaantal op 1 oktober van de afgelopen jaren; 

 Het indexcijfer van het marktaantal; 

 Het belangstellingspercentage in de wijk.  

Deze indicatoren  geven veel inzicht in de leerlingaantallen, zowel absoluut als relatief binnen de 

buurt. Vervolgens stellen we langs drie scenario’s prognoses op. Hierbij berekenen we het 

leerlingaantal op basis van: 

 Voortzetting van de trend van de afgelopen jaren; 

 De gemiddelde instroom in combinatie met de huidige leeftijdsopbouw; 

 De demografische ontwikkeling in de wijk.  

 

Opbrengsten 

Met behulp van de resultaten van de analyse bent u in staat om een aantal praktische en 

strategische vragen te beantwoorden: 

1. Welke leerlingaantallen kunnen uw scholen verwachten, en welke gevolgen heeft dit voor 

personeel en huisvestingslasten?  

2. In hoeverre is er potentieel voor de scholen om hun leerlingaantal te verhogen, 

bijvoorbeeld via sterkere PR? 

3. In hoeverre is er met de gesignaleerde ontwikkeling van het totale aantal leerlingen een 

voedingsbodem voor alle scholen in de omgeving? Met andere woorden: in hoeverre is 

het (in overleg met andere schoolbesturen en de gemeente) nodig om het 

scholenbestand te herzien? 

Kortom: u legt een stevige basis onder uw risico-analyses.  

 

Kosten 

Omdat de analyses volgens een vaste werkwijze opgesteld worden, zijn de kosten beperkt. Voor 

analyses tot 15 scholen moet u rekenen op circa €250 per school. Voor iedere volgende school 

dalen de meerkosten naar €200 per school.  

 

Meer weten 

Neem contact op met Olaf Verheij, 06-45 89 44 79 om de mogelijkheden te bespreken.  


