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Onderwerp: Leerlingenprognoses Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs 2015 

Advies: 
De Iserìingenprognose basisonderwijs, speuiaaì u n d u r w i j s 2 0 1 5 , zuaís upymnaakt duur Pronexus, 
voor kennisgeving aan nemen. 
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Korte samenvatting: 
Op grond van de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Heliendoorn 2 0 1 5 , maar ook ter 
uitvoering van het overig lokaal onderwijs- en jeugdbeleid is het noodzakelijk te beschikken over 
actuele leerlingenprognoses. Om de 2 jaar worden deze prognoses door een extern bureau 
geactualiseerd, in dit geval door Pronexus. (Intern nummer 1 5INK14385). 

De tendens is dat het aantal leerlingen afneemt. 

In deze prognose hebben we te maken met een verdergaande daling. Op dit moment zijn er 
3 . 2 9 7 basisschoolleerlingen {teldatum 1 oktober 201 5). ín. 2 0 2 0 zullen dat volgens de prognose 
4 6 4 leerlingen minder zijn. (in de vorige prognose, opgesteld in 2 0 1 3 , was dit 2 6 8 leerlingen 
minder). 

Aanleiding: 
Het huisvestingsbeleid van de gemeente Hellendoorn wordt vormgegeven met behulp van lange 
termijn leerlingenprognoses, die betrekking hebben op een periode van tenminste 15 jaar. 
Pronexus heeft hiertoe voor de eerste maal in 2 0 0 8 opdracht gekregen, in 2 0 1 1 is de prognoses 
voor de eerste maal geactualiseerd op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2 0 1 0 (en 
vervolgens om de 2 jaar). 

Relevante eerdere besluiten: 
Raadsbesluit Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2 0 1 5 ; 
vastgesteld d.d. 02-12-2014 (intern nummer 1 4 I N T Q 4 4 8 2 ) 
Collegebesluit Leerlingenprognoses Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs 2013 (intern nummer 
13INT02683) 

Doel van deze nota is u te informeren over de leerlingenaantallen zoals die door Pronexus voor de 
komende 15 jaren zijn geprognotiseerd. 

Oplossing: 



Voor het beleid op langer termijn (zoals de planning van de onderwijshuisvesting) is het gewenst 
te beschikken over leerlingenprognoses met een lange looptijd. Dit zal ook meegenomen in het 
Integraal Huisvesting Plan (IHP). 
Hoewel met ingang van 1 januari 2015 de zorgplicht voor gemeenten is vervallen voor onderhoud 
en aanpassing van schoolgebouwen is de gemeente nog wel verantwoordelijk voor (vervangende) 
nieuwbouw, uitbreiding van een school en eerste inrichting. 

Belangrijk instrument bij het bepalen van de behoefte aan onderwijsvoorzieningen is de 
leerlingenprognose. Het is immers het aantal leerlingen dat bepaald hoeveel 
onderwijsvoorzieningen nodig zijn en hoe groot deze moeten zijn. 

Een tendens die al een aantal jaren zichtbaar is, is dat het totale aantal leerlingen afneemt. Deze 
tendens zet zich met deze huidige prognoses verder voort. 

Schoolbesturen anticiperen op deze tendens door het ministerie toestemming te vragen scholen 
te mogen fuseren. Basisschool Meander is een voorbeeld hiervan. Deze school is ontstaan uit de 
samenvoeging van de protestants christelijke basisscholen Pr. Claus en Pr. Margriet. Een ander 
voorbeeld zijn de openbare basisscholen Tormentil en De Drie Linden. Hoewel De Drie Linden 
feitelijk opgegaan is in de Tormentil heeft het schoolbestuur besloten wel een lespunt te 
behouden in dorp Hellendoorn om zo voor voldoende spreiding van openbare scholen in de 
gemeente te hebben. 

Deze leerlingenprognose is dan ook een instrument om de behoefte aan onderwijsvoorzieningen 
op langere termijn vast te stellen. Dit kan alleen in goed partnerschap met de schoolbesturen. 

Effecten: 

Meerjarig inzicht in het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente. 

Planning: 

Financiële consequenties: 
N.v.t. 
Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
De rapporten zullen aan de schoolbesturen worden toegezonden 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


