
Het kunnen hanteren van een ander prognosemodel houdt

onder andere verband met afstemming van de prognoses

ten behoeve van de huisvesting en de prognoses ten behoe-

ve van de stichting van basisscholen. In dit kader wordt

het dan ook toegestaan een prognose van de basisgeneratie

die voldoet aan het Programma van Eisen waar naar wordt

verwezen in de modelverordening voor de onderwijshuis-

vesting, tevens te gebruiken voor de prognose van de basis-

generatie voor de stichting van scholen. Voorwaarde hier-

bij is dat de rekenregels uit het Programma van Eisen voor

ten minste 20 jaar zijn toegepast.

In deze publicatie wordt, ongeacht welk model wordt

gehanteerd, aangegeven aan welke uitgangspunten een

prognose moet voldoen.

Voor alle duidelijkheid benadruk ik dat deze publicatie

betrekking heeft op voorstellen en verzoeken voor stich-

ting, verplaatsing, omzetting of uitbreiding met openbaar

of bijzonder onderwijs van basisscholen. Op speciale scho-

len voor basisonderwijs is deze publicatie niet van toepas-

sing. Evenmin heeft deze publicatie betrekking op verzoe-

ken voor huisvestingsvoorzieningen, zoals die sinds 1 janu-

ari 1997 bij de gemeente kunnen worden ingediend.

Prognoses in het kader van de huisvesting zijn de verant-

woordelijkheid van de gemeenten en schoolbesturen.

Verder gaat deze publicatie niet in op de discussie om het

stelsel voor het stichten en instandhouden van basisscho-

len aan te vullen met een aantal andere instrumenten. Op

basis van de notitie ”Naar een flexibeler scholenbestand”

wordt deze discussie eerst in het parlement gevoerd.

II. Kenmerken modelprognose

Een prognose heeft ten doel het aantal leerlingen te bere-

kenen. Het geeft inzicht in het te verwachten aantal leer-

lingen voor elk jaar van het tijdvak waarop de prognose

betrekking heeft en vermeldt de berekeningen die tot de

uitkomst hebben geleid met een verantwoording van de

gemaakte keuzen.

In eerste instantie wordt de basisgeneratie berekend. (Zie

ook paragraaf III.) Hieruit wordt, met behulp van deelna-

me- en belangstellingspercentages, het leerlingenaandeel

van de verlangde school berekend. Het deelnamepercenta-

ge betreft dat deel van de basisgeneratie, dat daadwerke-

lijk basisonderwijs zal gaan volgen. In de regel is dit onge-

veer 95% van de basisgeneratie. Echter, als aangetoond kan

Bestemd voor:
• de schoolbesturen voor bijzonder en openbaar basison-

derwijs.

Voorlichting

Datum: 5 juli 2001

Kenmerk: FTO/TPL-2001/59966 N

Datum inwerkingtreding: n.v.t.

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: n.v.t.

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij: 
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

I. Inleiding

De bekostiging van een nieuwe basisschool kan slechts

aanvangen wanneer deze school is opgenomen in een door

de gemeente, waar de nieuwe school wordt gevestigd, vast-

gesteld plan van scholen. Vervolgens moet dit plan zijn

goedgekeurd door de minister. 

Een verzoek om te worden opgenomen in het plan moet

onder meer zijn vergezeld van een prognose van het te

verwachten aantal leerlingen. Tot op heden gold voor de

stichting, verplaatsing, omzetting of uitbreiding van basis-

scholen de Regeling modelprognose basisonderwijs 1994

van 30 maart 1994. Dit was een verplicht prognosemodel,

de standaardprognose PROBOII. Dit model is inmiddels

gedateerd en behoeft daarom vervanging. 

Het uitgangspunt bij vervanging van de regeling uit 1994 is

dat niet meer een standaardmodel verplicht wordt gesteld

maar dat er meer vrijheid wordt gegeven aan de aanvrager

bij het aanleveren van een prognose. Dit vereist echter

aanpassing van de huidige regelgeving omdat in artikel 75,

vierde lid van de Wet op het primair onderwijs is bepaald

dat er bij ministeriële regeling modellen worden vastge-

steld. 

Vooruitlopend op deze formele aanpassing is er geen

bezwaar als aanvragers voor stichting, verplaatsing, omzet-

ting of uitbreiding van basisscholen vanaf nu gebruik

maken van andere prognosemodellen. 

NUMMER 18a deel 1 • 63 • 25 juli 2001Primair onderwijs

Modelprognose basisonderwijs 2001

M
ed

ed
el

in
g

en
O

C
en

W



Omdat de referentielijn woningbouw/nieuw, zoals ook

was opgenomen in PROBOII, hiervoor nog steeds de meest

adequate methodiek is, is deze methode voorgeschreven

voor een nieuwbouwsituatie.

Deze methode houdt in, dat op grond van de te verwach-

ten woningbouw in enig jaar het aantal leerlingen vanaf

dat jaar te berekenen valt. Daartoe wordt gebruik gemaakt

van kengetallen (zie bijlage 1) van andere reeds gereali-

seerde nieuwbouwwijken. 

Er wordt per fase, waarin een aantal woningen gereed

komt, een prognose gemaakt. Vanaf het moment van

gereedkomen wordt de omvang van de woningbouw in dat

jaar, vermenigvuldigd met het kengetal van de referentie-

lijn (bijlage 1), afhankelijk van de leeftijd van de wonin-

gen. Het resultaat hiervan moet dan nog gecorrigeerd wor-

den met de correctiefactor die volgt uit de samenstelling

van de woningvoorraad en/of het lokale vruchtbaarheidsni-

veau. Op deze wijze ontstaat per fase een basisgeneratie.

Sommatie van de resultaten per fase levert het eindresul-

taat van de basisgeneratie per prognosejaar.

III.2. Bestaande gebieden

De tweede situatie ziet op het bepalen van de basisgenera-

tie voor reeds bestaande gebieden. Het betreft hier dan

stichtingsaanvragen voor basisscholen van bestaande en

nieuwe richtingen in een gemeente. Ook bij verplaatsin-

gen, omzettingen en uitbreidingen met openbaar of bij-

zonder onderwijs ten behoeve van basisscholen is er

meestal sprake van bestaande gebieden.

Voor deze situaties moet een methodiek voor een bestaand

gebied worden toegepast (zoals bijvoorbeeld voorheen de

cohortmethode in PROBOII). In die gevallen, waarbij het

voedingsgebied de gehele gemeente omvat kunnen bij

een bestaand gebied prognosegegevens volgens PRIMOS

worden gebruikt voor het bepalen van de basisgeneratie.

PRIMOS is een door T.N.O. ontwikkeld model voor een

bevolkingsprognose op gemeentelijk niveau.

Als sprake is van een bestaand gebied dat maar een deel

van de gemeente omvat en waarvoor niet voldoende cijfers

beschikbaar zijn om een prognosemethodiek zoals voor-

heen de cohortmethode te gebruiken, kan gebruik

gemaakt worden van de verdeelmethode. Let wel, deze ver-

dient niet de voorkeur omdat bovenstaande methoden

meer betrouwbaar zijn.

Met behulp van een verdeelmethode wordt voor het

betreffende deelgebied een prognose afgeleid. Dit houdt in

dat een geprognosticeerde basisgeneratie van een bereke-

ningsgebied wordt verdeeld naar het prognosegebied vol-

gens een bepaalde verhouding. Deze verhouding wordt

bepaald aan de hand van het aantal inwoners en woningen

van het voedingsgebied en het berekeningsgebied, reke-

ning houdend met de samenstelling van beide factoren.

Hier wordt bedoeld de verhouding tussen het voedingsge-

worden dat het deelnamepercentage in een gemeente

hoger is, mag met dit hogere percentage gerekend worden. 

De belangstellingspercentages volgen rechtstreeks uit de

wet, t.w. artikel 75, derde lid, sub c, onder 6 en 7 en artikel

76, tweede lid van de WPO. Het belangstellingspercentage

van een bepaalde schoolrichting wordt uitgerekend door

het totaal aantal leerlingen van alle scholen van deze rich-

ting in de gemeente te delen door het totaal aantal leerlin-

gen van alle scholen in de gemeente en te vermenigvuldi-

gen met 100 (zie voor een voorbeeld van de berekening

van belangstellingspercentages bijlage 2). 

Omdat een prognose moet zijn gebaseerd op recente gege-

vens mag het uitgangspunt niet langer dan 2 jaar in het

verleden liggen. De prognose bevat in ieder geval een

beschrijving van de volgende elementen:

• de prognoseperiode: het tijdvak waarop de prognose

betrekking heeft;

• het voedingsgebied: het gebied waaruit de school ten

minste 70% van zijn leerlingen betrekt;

• de dataverzameling: de gegevens (bevolking- en woning-

bouwgegevens) waaruit de basisgeneratie (het aantal 4

tot en met 11 jarigen en 30% van de 12-jarigen) kan wor-

den bepaald;

• de analyseperiode: de periode (minimaal 5 jaar) waar-

over de relevante data worden verzameld op basis waar-

van een analyse wordt gemaakt om de parameters in de

prognose in te schatten;

• de prognoseberekening: de wijze waarop de vooruitbere-

kening geschiedt.

Voor een nieuwbouwgebied moet een model worden

gehanteerd waarbij de referentielijn en, indien bepaald, de

correctiefactor wordt gebruikt, zoals opgenomen als bijla-

ge 1. De omvang en fasering van de woningbouw gecombi-

neerd met de kengetallen van de referentielijn, levert het

verwachte aantal kinderen per nieuwbouwwijk. In para-

graaf III wordt hierop verder ingegaan.

III. Bepaling basisgeneratie

Bij de bepaling van de basisgeneraties zijn er twee wezen-

lijk verschillende situaties denkbaar, die beiden verschil-

lende methodieken vereisen. In de eerste situatie gaat het

om gebieden waar veel woningbouw plaatsvindt. De twee-

de situatie ziet op reeds bestaande gebieden.

III.1. Nieuwbouw

In de praktijk blijkt dat verreweg het grootste deel van de

stichtingen wordt aangevraagd voor nieuwe gebieden,

waar geen bestaande kern aanwezig is. Er vindt enkel

nieuwbouw plaats. Dit betreft VINEX-gebieden en nieuw-

bouwwijken.
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van de gewenste school. Naast het feit dat de anonimiteit

van de ondervraagden moet zijn gegarandeerd, moet het

onderzoek zijn gericht op de voorkeuren van de onder-

vraagden voor alle richtingen.

De directe meting is als aanvullende methode bedoeld

voor het geval de over te leggen prognose via de indirecte

meting onvoldoende gegevens oplevert voor de bepaling

van de behoefte aan een school. Hieruit kan niet worden

afgeleid dat het belangstellings-percentage , zoals blijkt uit

een juist uitgevoerde directe meting, zonder meer in alle

gevallen in de plaats komt van het gemeentelijke belang-

stellingspercentage. 

De hoofddirecteur Centrale financiën instellingen,

Ir. A.J. Degens

Bijlage 1

Kengetallen van de referentielijn:

Jaar 1: 0.28

2: 0.37

3: 0.42

4: 0.46

5: 0.48

6: 0.50

7: 0.49

8: 0.45

9: 0.41

10: 0.37

11: 0.34

12: 0.31

13: 0.29

14: 0.27

15: 0.26

16: 0.25

17: 0.24

18: 0.24

19: 0.24

20: 0.24

Per leeftijdsjaar van de woning wordt de gemiddelde

woningbezetting van de basisgeneratie aangegeven.

Vervolgens moet in een aantal specifieke gevallen een cor-

rectiefactor worden bepaald. De correctie volgt uit één van

de volgende voorwaarden:

a. Is het percentage eengezinswoningen groter dan of

gelijk aan 70% en het gestandaardiseerde AVC (alge-

meen vruchtbaarheidscijfer, het meest recente, door

het CBS vastgesteld) groter dan of gelijk aan het

bied en het berekeningsgebied, wat betreft enerzijds het

aantal woningen en anderzijds het aantal inwoners.

Bij de berekening van het aantal leerlingen dat een verlangde

openbare of bijzondere school zal bezoeken, worden niet

meegeteld leerlingen die wonen binnen redelijke afstand

van een openbare school, onderscheidenlijk een bijzonde-

re school van de desbetreffende richting of richtingen en

voor wie op die school plaatsruimte aanwezig is. Er dient

hierbij rekening te worden gehouden met de feitelijke

plaatsruimte, zoals bedoeld in artikel 78 van de WPO. Met

feitelijke plaatsruimte wordt hier bedoeld die ruimte die

beschikbaar is op het moment van het indienen van het

verzoek om opneming van een school op het plan van

scholen. Het is dus niet noodzakelijk dat er een prognose

wordt overgelegd van scholen die zich binnen een redelij-

ke afstand van de verlangde school bevinden. De bedoelde

redelijke afstand kan over de gemeentegrenzen heen gaan.

In het plan van scholen dient te worden aangegeven op

welke wijze artikel 78 is toegepast ten aanzien van de op

het plan geplaatste scholen. 

IV. Directe meting

Bij de tot nu toe beschreven situaties gebeurt het verzame-

len van gegevens via de zogenaamde indirecte meting.

Desgewenst kunnen gegevens worden aangeleverd naar

aanleiding van een directe meting. Hierbij is het belang-

stellingspercentage gebaseerd op de resultaten van de

directe meting.

Bij de indirecte meting dienen de belangstellingspercenta-

ges te zijn gebaseerd op gegevens van de gehele gemeente. De

directe meting levert belangstellingspercentages per voe-

dingsgebied. Indien gebruik wordt gemaakt van een directe

meting, dienen er twee prognoses te worden ingediend.

Eén op basis van het reguliere belangstellingspercentage

en één op basis van het belangstellingspercentage dat is

gebaseerd op de resultaten van de directe meting.

Uiteraard kan de directe meting in een nieuwbouwgebied

alleen dan plaatsvinden als in dat gebied reeds een gedeel-

te van die nieuwbouw is gerealiseerd.

Indien de prognose tevens gegevens bevat naar aanleiding

van de directe meting moet deze prognose aan een aantal

extra voorwaarden voldoen. 

Het onderzoek directe meting mag niet langer dan drie

jaar geleden zijn uitgevoerd, een en ander gerekend vanaf

het moment van het indienen van het verzoek om opname

van een school op het plan van scholen. Bovendien moet

de directe meting zijn uitgevoerd door een onafhankelijk

onderzoeksbureau op basis van een schriftelijke enquête.

De directe meting moet verder zijn gebaseerd op een

representatieve aselecte steekproef uit de onderzoekspopu-

latie die bestaat uit de ouders of verzorgers van kinderen

van 0 tot en met 11 jaar, woonachtig in het voedingsgebied
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Nederlands gemiddelde, dan wordt de correctiefactor

op 1,1 gesteld;

b. Wanneer het gestandaardiseerde AVC van de gemeen-

te groter is dan 60, dan volgt de correctiefactor uit de

volgende formule:

Cb = AVC-gem / 60

Cb is de correctiefactor volgens b

AVC is het gestandaardiseerde AVC van de gemeente.
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Bijlage 2

Berekening belangstellingspercentage

Hieronder wordt door middel van een voorbeeld uitgelegd hoe het belangstellingspercentage tot stand moet komen.

Voorbeeld: Berekening belangstellingspercentage (B%) 

Scholen in gemeente A: Aantal leerlingen op de laatstbekende teldatum:

RK-school 1 250

RK-school 2 300

PC-school 300

OP-school 150

Totaal aantal leerlingen: 1000 

Belangstellingspercentage RK: ((RK-school 1 + RK-school 2)/Totaal aantal leerlingen) x 100 = B% RK

(( 250 + 300 )           / 1000 )                            x 100 = 55 % 

Belangstellingspercentage PC: ((PC-school)/Totaal aantal leerlingen) x 100 = B% PC

(( 300 )/ 1000 )                            x 100 = 30 %

Belangstellingspercentage OP: ((OP-school)/Totaal aantal leerlingen) x 100 = B% OP

(( 150 )/ 1000 )                            x 100 = 15 %

c. Als het percentage eengezinswoningen kleiner is dan

55% en het gestandaardiseerde AVC is kleiner dan het

Nederlands gemiddelde, dan is de correctiefactor gelijk

aan 0.75.

Als zowel a als b van toepassing is dan wordt altijd de

hoogste waarde als correctiefactor gekozen.


