COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling leerlingenprognose 2018
Te besluiten om
1. De leerlingenprognose 2018 vast te stellen en deze komende 2 jaar als uitgangspunt
te gebruiken bij onderwijshuisvestingsvraagstukken.
Inleiding
Conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden eens in de 2 jaar in
opdracht van de gemeente nieuwe leerlingenprognoses vervaardigd. Op basis van de
tellingen per 1 oktober 2017 zijn de prognoses vanaf 2018 geactualiseerd.
Basisonderwijs
Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2017 is ten opzichte van de vorige prognose,
gebaseerd op de leerlingentelling per 1 oktober 2015, met 18 leerlingen gedaald.
Desondanks verwachten meerdere basisscholen een groei van het aantal leerlingen. Deze
ontwikkeling is echter nog niet in de prognose verwerkt aangezien de
bevolkingsontwikkeling een stijging niet aangeeft en ook nog niet duidelijk is uit welke
voedingsgebieden deze stijging zal gaan komen en ten koste van welke scholen dit zal gaan.
De komende jaren zal daar meer duidelijkheid over moeten gaan geven.
Voor de specificatie van de basisscholen wordt verwezen naar de toelichting van de
prognose (zie bijlage).
Voortgezet onderwijs
Relatief veel leerlingen van de twee VO scholen in Krimpen aan den IJssel zijn afkomstig uit
de buurgemeenten. De leerlingen afkomstig uit de buurgemeenten zijn meegenomen in een
opslag. Het totaal aantal leerlingen VO is ten ten opzichte van de telling per 1oktober 2015
gedaald met 12 leerlingen. De prognose voor de komende jaren laat een licht dalende lijn
zien.
Voor een specificatie per VO school wordt verwezen naar de toelichting van de prognose
(zie bijlage).
Beoogd effect
De leerlingenprognose 2018 zal de komende 2 jaar als uitgangspunt worden gebruikt bij
onderwijshuisvestingsvraagstukken. Het aantal leerlingen per 1 oktober van dat jaar is
bepalend voor ruimte behoefte van het daaropvolgende schooljaar.
Argumenten
Het concept van de prognose 2018 is in het besturenoverleg van 5 maart 2018 besproken
met de schoolbesturen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De zienswijze
schoolbesturen Blick op onderwijs en Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland
(SVZH) zijn verwerkt in de voorliggende prognose. Blick heeft schriftelijk bevestigd in
stemmen met de aanpassingen in de voorliggende prognose. De overige schoolbesturen
stemden eveneens in met de nieuwe leerlingenprognoses.

Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
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Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
Na vaststelling worden de prognoses voor de komende 2 jaar als uitgangspunt gebruikt bij
onderwijshuisvestingsvraagstukken.
Bijlagen
1. Leerlingenprognose basisonderwijs 2018
2. Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2018
3. Zienswijze BLICK en zienswijze SVZH
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