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Voor een goede bedrijfsvoering moet iedere school we-

ten hoeveel leerlingen zij de komende jaren mag ver-

wachten. De inkomsten hangen er direct van af. Ge-

meentes stellen meestal wel prognoses op, maar die 

geven zelden een betrouwbaar beeld voor de korte ter-

mijn. In dit artikel introduceren we een methode om 

langs drie wegen betere prognoses op te stellen.
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In veel scholen is ‘de leerling 
staat centraal’ een gevleugel-
de uitspraak. Terecht, de 

voornaamste taak van de school 
is om de leerling tot ontwikkeling 
te brengen. In veel scholen is de 
betekenis van deze focus alleen 
inhoudelijk. Terwijl ook de kwan-
titeit van de leerlingen bijzonder 
relevant is voor scholen. Als het 
leerlingenaantal nul is, kan er 
geen school zijn. In de praktijk 
ligt die grens uiteraard hoger. 

Grofweg op drie manieren is het 
aantal leerlingen belangrijk voor 
een school:
1. Het aantal leerlingen is de 
voornaamste basis waarop de 
lumpsum berekend wordt. 
2. De schoolorganisatie in kleine 
scholen is moeilijker uit te voe-
ren. Veel taken zijn niet - of maar 
beperkt - afhankelijk van het to-
taal aantal leerlingen. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan vie-
ringen, ouderavonden of het 
schrijven van een schoolgids.
3. Het aantal leerlingen is een in-
dicator van de waardering van 
ouders, wat soms ‘stemmen met 
de voeten’ genoemd wordt. Ken-
nelijk is een grote school aantrek-
kelijk voor veel ouders, anders 
was het geen grote school. Dat 
kan kwaliteit zijn (maar het hoeft 
niet!), maar ook bijvoorbeeld de 
geogra!sche positie, of zelfs het 
feit dat het een grote school is.

Het aantal leerlingen wordt vaak 
beschouwd als een autonoom ge-
geven. Het is zoals het is. Maar 
omdat er een keuzeproces achter 
zit, is het ook te beïnvloeden. 
Om dat te kunnen doen, is het 
nodig om er meer zicht op te 
krijgen. 

Van verleden naar toekomst
Om een prognose voor de ko-
mende jaren op te stellen, is het 
noodzakelijk om het verleden in 
perspectief te zien. Daarom ma-
ken we eerst een overzicht van 
het leerlingaantal in de afgelopen 
vijf jaar van de eigen school én 
van de concurrentie. Hierbij kij-

ken we naar de absolute aantal-
len, de indexcijfers en het markt-
aandeel. Deze gegevens vormen 
een solide benchmark waarmee 
de schoolleiding de ontwikkeling 
gedurende de afgelopen jaren 
kan beoordelen. Dezelfde gege-
vens vormen de input voor het 
TLM-model (trend, leeftijdsop-
bouw, marktaandeel). Hierin stel-
len we prognoses op gebaseerd 
op de trend, de leeftijdsopbouw 
van de school en het marktaan-
deel. 
Deze analyses werken we in het 
vervolg van dit artikel nader uit. 

Het leerlingenaantal in per-
spectief gezet
Zoals bij alle beleidsontwikkelin-
gen is het nodig om de bestaande 
situatie eerst helder in kaart te 
brengen. De meeste scholen kij-
ken daarbij alleen naar de ont-
wikkeling van het eigen aantal 
leerlingen. Wij kiezen er voor om 
dit cijfer op twee manieren in 
perspectief te zetten. We maken 
vergelijkingen in de tijd en in de 
geogra!e. Om trends te kunnen 
zien, is het nodig om een periode 
van vijf jaar in ogenschouw te 
nemen. Van jaar tot jaar zijn er 
bijna altijd verschuivingen, maar 
we zoeken juist naar de ‘onder-
liggende’ beweging.

Daarnaast plaatsen we de school 
in de wijk of het dorp. Soms kan 
dat een eenheid zijn met natuur-
lijke grenzen, zoals een woon-
kern. In een stedelijke omgeving 
ligt het voor de hand om een be-
paalde straal rond de eigen 
school te hanteren. Met route-
planners op internet is het een-
voudig om deze afstand over het 
!etspad te meten. Vaak zijn bin-
nen één of twee kilometer zo 
veel scholen dat het onwaar-
schijnlijk wordt dat ouders hun 
heil elders zoeken. 

Benchmarken met drie para-
meters 
We bekijken de ontwikkelingen 
binnen de school ten opzichte 
van de concurrentie. We kijken 

Met een solide 

benchmark kan de 

schoolleiding de 

ontwikkeling gedu-

rende de afgelopen 

jaren beoordelen

naar drie gegevens om een in-
zichtelijk beeld te vormen.
 ❭ Het absolute aantal. Hiermee is 
duidelijk wat de grote en kleine 
scholen in de buurt zijn. Ook 
wordt zo zichtbaar of een school 
(bijna) onder de instandhou-
dingsnorm zakt.
 ❭ Het indexcijfer. We relateren de 
leerlingaantallen aan het aantal 
leerlingen in het basisjaar. Hier-
mee wordt de procentuele ont-
wikkeling van iedere school in 
één oogopslag duidelijk. Tevens 
wordt eenvoudig zichtbaar hoe 
de school zich ontwikkelt ten op-
zichte van het totaal aantal leer-
lingen in de buurt/in het dorp.
 ❭ Het marktaandeel. We bereke-
nen welk deel van het totaal aan-
tal leerlingen naar de betreffende 
school gaat. Dit is een indicatie 
voor de populariteit van de 
school onder ouders.

Uiteraard is er samenhang tussen 
deze cijfers. Een school met een 
dalend aantal leerlingen heeft 
een evenredig dalend indexcijfer. 
Hoe groot die daling relatief is, is 
het best te zien met het indexcij-
fer. Een school met een dalend 
leerlingenaantal kan echter wel 
een stabiel of zelfs stijgend 
marktaandeel hebben. In dat ge-
val worden de concurrerende 
scholen harder getroffen door de 
krimp. Andersom kan ook groei 
te zien zijn, gecombineerd bij 
een dalend marktaandeel. Scho-
len die alleen naar hun eigen 
leerlingenaantallen kijken, zullen 
in dat laatste geval tevreden con-
stateren dat zij steeds meer kin-
deren verwelkomen. Het feit 
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dat deze groei onevenredig laag 
is, zien zij niet.

Van analyse naar prognose
De meeste gemeentes laten regel-
matig prognoses opstellen ten be-
hoeve van het gemeentelijk on-
derwijshuisvestingsbeleid, 
volgens een vaste systematiek. In 
deze systematiek wordt relatief 
weinig rekening gehouden met 
het verschuiven van marktaande-
len. Daardoor wordt het leerling-
aantal van een school die relatief 
krimpt, vaak onderschat, en 
wordt een school met een groei-
end marktaandeel onderschat. 
Dit maakt de gemeentelijke prog-
noses ongeschikt voor schoolbe-
stuurlijk beleid.
Als alternatief hanteren we de 
TLM-methode. Op grond van de 
Trend, van de Leeftijdsopbouw 
en het Marktaandeel voorspellen 
we het aantal leerlingen in de ko-
mende vijf jaren. Nog langer in 
de toekomst voorspellen geeft erg 
grote onzekerheidsmarges, en is 
ook niet erg zinvol. 
De drie lijnen werken als volgt:
1. Trend. We berekenen de ge-
middelde (procentuele) ontwik-
keling van de afgelopen drie ja-
ren. Vervolgens laten we zien als 
die trend zich de komende jaren 
ongewijzigd voortzet. 
2. Leeftijdsopbouw. We stellen 
vast hoeveel leerlingen van ieder 

jaar-cohort de school heeft. Ver-
volgens berekenen we de gemid-
delde onder-instroom van de af-
gelopen drie jaren. Daarmee 
berekenen we het aantal leerlin-
gen voor de komende jaren. We 
veronderstellen dat er (netto) 
geen tussentijdse in- of uitstroom 
is. Hierin wordt ook zichtbaar 
welk effect een onevenredige 
leeftijdsopbouw kan hebben. 
3. Marktaandeel. We nemen aan 
dat het marktaandeel van de 
school in de wijk gelijk blijft op 
het laatst vastgestelde niveau. Dit 
passen we vervolgens toe op de 
verwachte demogra!sche ont-
wikkeling in de buurt.

Soms hebben twee van deze drie 
berekeningen vrij sterke overeen-
komsten. Welke dat zijn, ver-
schilt. Welke van de drie scena-
rio’s bewaarheid zal worden, 
hangt mede af van de keuzes die 
de school maakt, maar ook van 
wat redelijkerwijs mogelijk is. 
Ook een gezonde school zal het 
moeilijk krijgen als er (veel) min-
der kinderen worden geboren. In 
ieder geval is inzichtelijk hoeveel 
leerlingen de school moet wer-
ven, om het geprognosticeerde 
aantal leerlingen te halen. De 
schoolleiding en het bestuur kun-
nen dus op basis van deze scena-
rio’s met elkaar bespreken wat 
reëel is. Eventueel kunnen zij 

ook bespreken wat de school no-
dig heeft om een hoger aantal 
leerlingen te kunnen halen. 

Van cijfers naar beleid
Op basis van dit totale beeld, 
heeft de school een veel helder-
der beeld over haar positie, nu en 
in de toekomst. Daarmee bent u 
in staat om een aantal praktische 
en strategische vragen te beant-
woorden. 
1. Welke leerlingaantallen kun-
nen uw scholen verwachten, en 
welke gevolgen heeft dit voor 
personeel en huisvestingslasten? 
2. In hoeverre is er potentieel 
voor de scholen om hun leerling-
aantal te verhogen, bijvoorbeeld 
via sterkere PR? Zijn andere 
voorzieningen nodig, bijvoor-
beeld een crèche in de school of 
verbetering van de verkeersvei-
ligheid?
3. In hoeverre is er met de gesig-
naleerde ontwikkeling van het to-
tale aantal leerlingen een voe-
dingsbodem voor alle scholen in 
de omgeving? Met andere woor-
den: in hoeverre is het, in overleg 
met andere schoolbesturen en de 
gemeente, nodig om het scholen-
bestand te herzien?

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


