VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS
GEMEENTE KAMPEN
BIJLAGE II
Criteria voor opstelling en toetsing van leerlingprognoses
De prognose van het aantal te verwachten leerlingen van de school als bedoeld in artikel 7, tweede lid onder a, artikel 20, eerste lid
onder c, en artikel 25, derde lid onder f, wordt gemaakt voor een periode van ten minste vijftien jaren te starten met het gewenste
jaar van bekostiging.
In bijlage I is voor de voorzieningen aanpassing en onderhoud aangegeven van welke prognosetermijn moet worden uitgegaan.
Leidraad hierbij is geweest dat voor (meer) ingrijpende voorzieningen een lange termijnprognose vereist is, terwijl voor
voorzieningen met minder financieel gevolg die noodzakelijk zijn om het gebouw te kunnen blijven gebruiken, volstaan kan worden
met een korte-termijnprognose.
De prognose geeft per jaar inzicht in het aantal te verwachten leerlingen van de school of nevenvestiging door in elk geval rekening
te houden met:
a
het voedingsgebied of de voedingsgebieden;
b
de aanwezige bevolking, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen;
c
de woningvoorraad en wijzigingen daarin inclusief een eventuele uitbreiding van het voedingsgebied;
d
de veranderingen in de onderscheiden leeftijdsgroepen van de bevolking als gevolg van migratie, sterfte en geboorte;
e
de veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad;
f
de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de school en
g
het onderwijs dat wordt gegeven.
De prognose is niet meer dan twee jaar oud.
De prognose omvat in elk geval de bovenstaande gegevens a t/m g voor een periode van 6 jaar (de analyseperiode) met als laatste
jaar het jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag.
Het college heeft d.d. 1 november 1999 een programma van eisen voor leerlingprognoses vastgesteld. Dit programma van eisen is
opgesteld in overleg met de besturenorganisaties voor het openbaar en bijzonder onderwijs.
In dit programma van eisen is tot op het niveau van de vereiste rekenregels uitgeschreven waaraan (nieuwe)
prognoseprogrammatuur moet voldoen. In het programma van eisen is een beschrijving gegeven van definities, begrippen en
formules die per onderwijssoort leiden tot het hanteren van de juiste basisgeneratie en daarmee tot een geprognosticeerd aantal
leerlingen van de school.
De prognose dient te zijn opgesteld volgens de rekenregels van het programma van eisen voor leerlingprognoses.

TOELICHTING
De methode om een bevolkingsprognose te maken verschilt in principe niet per onderwijssoort: op basis van de verwachte
bevolkingsomvang en -samenstelling in enig jaar wordt voor dat jaar met deelnamepercentages en belangstellingspercentages
bepaald hoeveel leerlingen een school of enkele scholen van dezelfde richting kan verwachten. Het deelnamepercentage geeft de
verhouding weer tussen het totaal aantal leerlingen op de scholen en de omvang van de basisgeneratie van het voedingsgebied.
Het belangstellingspercentage is het aandeel dat een school of richting inneemt in het totaal van alle leerlingen op de scholen in het
voedingsgebied.
Per onderwijssoort verschilt wel welke leeftijdsgroepen van de kinderen tot de basisgeneratie worden gerekend. Voor het
basisonderwijs bijvoorbeeld worden de 4- tot en met 11-jarigen voor 100% daarin meegeteld en de 12-jarigen voor 30%, terwijl voor
het voortgezet onderwijs wordt uitgegaan van het gemiddelde van de 12- en 13-jarigen voor de bepaling van de basisgeneratie.
Voor het kunnen berekenen van het verwachte aantal leerlingen van scholen in de komende 15 jaren is het noodzakelijk inzicht te
hebben in de verwachte ontwikkeling van de bevolking in het voedingsgebied van de school of scholen over deze periode. Een
voedingsgebied is het gebied waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is. Voor de eerste jaren van de prognoseperiode
gaat het om kinderen die geboren zijn en al dan niet op school zitten. Voor de latere jaren (voor het basisonderwijs vanaf het vijfde
prognosejaar na het laatste jaar waarvoor de bevolkingsgegevens bekend zijn) kan niet worden volstaan met de aanwezige
bevolking. ook de geborenen vanaf het uitgangsjaar gaan dan tot de basisgeneratie behoren. Het uitgangsjaar is het laatste jaar
waarvoor de bevolkingsgegevens bekend zijn. De basisgeneratie zijn de kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep.
Als prognosetermijn wordt 15 jaar aangehouden vanaf het gewenste jaar van realisatie. Door incidentele wijzigingen in de regels
(bijvoorbeeld voor het basisonderwijs de vereenvoudiging van de formatietoewijzing en groepsgrootteverkleining die enkele jaren
omvatten) kan het handig zijn om in plaats van de prognoses voor 15 jaar prognoses te maken voor de periode tot en met 15 jaar
na ingang van de regels.
Indien de prognose niet voor 15 jaar wordt gemaakt maar voor een korte termijn, is er tevens een afwijkend prognosemodel
mogelijk. De omvang van de schoolbevolking wordt daarbij bepaald door de doorstroom die binnen de school plaatsvindt vanuit de
verschillende leerjaren naar één leerjaar hoger het volgende (school)jaar. Slechts voor de instroom in het eerste leerjaar worden
dan via het aandeel leerlingen en kinderen van een bepaalde leeftijd bevolkingsgegevens gebruikt.
De prognose mag in elk geval niet meer dan twee jaar oud zijn. Voor aanvragen die begin 2000 worden ingediend voor het
huisvestingsprogramma van 2001 mag bijvoorbeeld geen prognose met uitgangsjaar 1-1-1998 worden gehanteerd (in de formules
is t=O uitgangsjaar; t=-1 is laatst bekende jaar waarover geborenen bekend zijn).
De prognosemaker heeft volgens de hieronder beschreven systematiek veel keuzes te maken: het voedingsgebied samenstellen,
de prognosesystematiek bepalen, deelname- en belangstellingspercentages en trends in de prognose vaststellen en al dan niet
toepassen van clustering. Om een goede controle door de gemeente van de prognose mogelijk te maken, zal de prognosemaker
de keuzes die zijn gemaakt, moeten weergeven en beargumenteren. Specifiek geldt dit voor het vaststellen van het
voedingsgebied, de manier waarop met gemeenten waaruit incidenteel leerlingen komen, wordt omgegaan en natuurlijk de keuzes
van de aannames.
Prognosegegevens
De gegevens om aannames te kunnen doen over de bevolkingsontwikkeling zijn de gegevens over de stand (aanwezige bevolking
in bepaalde leeftijden per 1 januari) en loop (in- en uitstroom: geboorte, migratie en sterfte) van de bevolking en - zeer belangrijk de gegevens over de gerealiseerde woningvoorraad tijdens de analyseperiode.
Voor de geboorte is het van belang een prognose te maken van de ontwikkeling van het aantal vrouwen in het voedingsgebied de
komende 11 jaren en het aantal geborenen dat per jaar hieruit wordt verwacht. Hiervoor zijn gegevens nodig van het aantal
kinderen dat wordt geboren bij een bepaalde leeftijdsgroep van de vrouwen. Lettend op de zeer lage sterftecijfers in Nederland
onder kinderen en vrouwen tot 50 jaar zijn deze mede opgenomen in de mutatiefactoren die voor de migratie van leeftijdsgroepen
in de analyseperiode worden berekend. De hoeveelheid woningen naast de woningvoorraad in enig jaar - die in het voedingsgebied
zijn gebouwd in het verleden en die mogelijk komende jaren worden gebouwd, zijn bepalend voor de migratie en daarmee voor de
mutatiefactoren. Daarom wordt de woningbouw ook voor de totale analyse- en prognoseperiode als basisgegeven opgenomen.
Om een actueel beeld te verkrijgen met de prognose is het noodzakelijk dat deze is gebaseerd op recente gegevens. De
leerlinggegevens komen jaarlijks per 1 oktober beschikbaar als de scholen hun verplichte (reguliere) leerlingentelling uitvoeren. De
bevolkingsgegevens worden steeds per 1 januari opgemaakt: het betreft dan gegevens over de stand en de loop van de bevolking.
Het meest actueel kan worden gewerkt indien de prognose na 1 januari en voor 1 oktober wordt gemaakt. Voor de periode na 1
oktober en voor 1 januari geldt dat de leerlingentelling van 1 oktober dient om voor het eerste prognosejaar te controleren of de
trends goed zijn verwerkt. In de op te stellen prognose kunnen in die periode de aannames zo worden aangepast dat de prognose
zo goed mogelijk aansluit bij de leerlingentelling. (Voor het voortgezet onderwijs wordt voor het meest recente jaar in de prognose
voor de basisgeneratie gebruik gemaakt van het gemiddelde van de 11 - en 12-jarigen van 1 januari daaraan voorafgaand).
Om aan gegevens te komen over de verwachte ontwikkeling van de bevolking in het voedingsgebied zijn twee methodes
beschikbaar. Ten eerste kunnen bevolkingsgegevens per leeftijd en per jaar worden overgenomen van bestaande, betrouwbare
prognoses. Ten tweede kan de prognose van de bevolking zelf worden gemaakt.
Het eerste is aan de orde (of kan aan de orde zijn), indien het gaat om scholen met grote voedingsgebieden die meer gemeenten
omvatten of indien het gaat om gemeenten die - voor allerlei andere doeleinden - zelfs op binnen gemeentelijk niveau (buurt- of
wijkniveau) een regelmatig geactualiseerde bevolkingsprognose bezitten. De gemeentelijke afdeling onderwijs of onderzoek en
statistiek weet of dit van toepassing is en kan tevens een uitspraak doen over de betrouwbaarheid van deze bestaande prognoses.
Voor voedingsgebieden die meer gemeenten bevatten, hetgeen met name voorkomt bij speciale scholen voor basisonderwijs, bij
het (voortgezet) speciaal onderwijs en bij het voortgezet onderwijs, kan gebruik worden gemaakt van de Primos-prognoses. Deze
zijn per gemeente en leeftijdsjaar beschikbaar voor de komende 22 jaar en worden tweejaarlijks opnieuw uitgebracht door TNO.
Zelf de prognose van de bevolking maken, is noodzakelijk indien er geen (betrouwbare) bevolkingsprognose aanwezig is en indien

het voedingsgebied afwijkt van de gebieden waarvoor wel bevolkingsprognoses voor handen zijn. Omdat bij het prognosticeren van
de basisgeneratie veel bevolkingsgegevens nodig zijn, worden voedingsgebieden meestal gekozen overeenkomstig een bestaande
(gemeentelijke) indeling als gemeente, kern, plaats, wijk of stemdistrict. Hierdoor zijn de bevolkingsgegevens makkelijk
opvraagbaar.
De gegevens nodig voor de prognose wijzigen zich soms: wijzigingen van gemeentegrenzen, fusies van scholen leiden ertoe dat de
analysegegevens moeten worden aangepast. Uitgangspunt daarbij vormt dat in het uitgangsjaar van de analyseperiode wordt
gedaan alsof de wijziging reeds heeft plaatsgevonden. Bij de samenvoeging van twee scholen bijvoorbeeld worden dus voor de
jaren voor de fusie de leerlingenaantallen van beide scholen bij elkaar opgeteld alsof de fusie reeds heeft plaatsgevonden. Wel
moet de prognosemaker bedacht zijn op verdere consequenties van de wijziging. Door een fusie kan bijvoorbeeld ook het
voedingsgebied zijn gewijzigd. In de analyse van de belangstelling voor de school kan dit bijvoorbeeld blijken door een toegenomen
belangstelling in de laatste paar jaar. Het is dan aan de prognosemaker de aanname goed te kiezen en inzichtelijk te maken.
De verwachte bevolkingsomvang en -samenstelling, de belangstelling- en deelnamepercentages zijn elementen die per jaar
moeten worden bepaald op basis van de bevolkingsontwikkeling en de gegevens over de gerealiseerde waarden in het verleden.
De periode waarover de vaststaande (historische) gegevens worden betrokken bij het doen van de aannames voor de prognoseperiode heet de analyseperiode. Deze periode moet minimaal zo veel jaar omvatten als de lengte van de opleiding waarvoor de
prognose wordt gemaakt (dus bijvoorbeeld voor een havo vijf jaar). Des te langer de analyseperiode, des te beter, mits de
ontwikkelingen in de analyseperiode geen discontinuïteit vertonen. Een kortere periode kan, maar leidt waarschijnlijk tot een grotere
onzekerheid in de aannames.
Aanvullend op de genoemde aandachtspunten die voor prognose van alle onderwijssoorten gelden, worden onderstaand de
aandachtspunten gegeven bij de prognosemodellen per onderwijssoort.
1
Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs is het meest gebruikte model de cohortprognose. De formules van dit model zoals weergegeven in het
programma van eisen voor leerlingenprognoses beschrijven de gegevens die nodig zijn om analyses te maken en de samenhang
in de gegevens voor het maken van de prognoses. Essentieel in de prognose is de woningbouw. Door in de analyseperiode de
invloed van de woningbouw op de veranderingen in de omvang van de bevolkingsgroep uit te zuiveren, ontstaat een beeld wat de
ontwikkeling van de desbetreffende bevolkingsgroep zou zijn als er geen toevoegingen of onttrekkingen aan de woningvoorraad
waren geschied. In de prognoseperiode wordt vervolgens weer rekening gehouden met de geplande (en goedgekeurde)
woningbouw. Omdat veelal de woningbouw niet over een periode van 15 jaar bekend is, kan rekening worden gehouden met een
periode die minder lang is. Als er geen wijzigingen meer in de woningvoorraad optreden (behalve voor de eerste vijf jaar), wordt in
een periode van vijf jaar lineair de mutatiefactor naar de waarde 1,0 gebracht. In geval dat de prognosetermijn wordt overschreden,
wordt de interpolatie niet geheel volbracht. Als na de vijfjaarstermijn voor interpolatie nog prognosejaren resteren, dan wordt voor
die jaren de mutatiefactor op 1,0 gesteld.
Woningbouw is alles bepalend als het gebied waar de school of scholen worden gepland een nieuwbouwgebied is. Hier voorzien
de prognosecriteria voor het basisonderwijs in een speciaal voor dit doel ontwikkeld prognosemodel 'woningbouw nieuw'. Dan is
geen vooruitberekening nodig van de aantallen vrouwen van bepaalde leeftijden en het aantal daaruit te verwachten geborenen.
Het aantal kinderen in de basisgeneratie wordt afgeleid uit het aantal woningen dat per jaar gereed komt, het aandeel
eengezinswoningen en het algemeen vruchtbaarheidscijfer in de gemeente waar de woningen worden gebouwd. Aan de basis van
dit programmaonderdeel ligt de zogenaamde referentielijn. De referentielijn geeft aan hoeveel kinderen per 100 woningen verwacht
worden naar leeftijd van de woning. De correctiefactoren voorzien in een ophoging van alle waarden als er veel eengezinswoningen
(70% of meer) komen of als het vruchtbaarheidsniveau er hoog is (een Algemeen Vruchtbaarheidscijfer (AVC) van 60 per 1000
vrouwen in de leeftijd 15 tot en met 49 jaar of meer). Verlaging van de waarden in de referentielijn is aan de orde als er relatief
weinig eengezinswoningen worden gebouwd (minder dan 55%) en als het gestandaardiseerde AVC kleiner is dan het Nederlands
gemiddelde. De referentielijn is eind jaren tachtig ontworpen op grond van evaluatie van een groot aantal nieuwbouwwijken uit de
jaren zestig en zeventig. Het is dus mogelijk dat de waarden op dit moment niet (geheel) voldoen. Beredeneerde afwijkingen van of
vervanging door een andere referentielijn is dan ook mogelijk.
Een bestaande wijk met daarin een basisschool waarbij aan die wijk een deel nieuwbouw wordt gerealiseerd (niet groot genoeg om
een nieuwe school te stichten), is een voorbeeld van een voedingsgebied waarin de verandering zo groot is dat feitelijk sprake is
van twee voedingsgebieden.
Indien verschillende delen van het gehele gebied een duidelijk van elkaar afwijkende ontwikkeling en structuur hebben, is het van
belang in de analyse en prognose elk van de onderscheiden delen te beschouwen als voedingsgebied en separaat door te
rekenen. Indien er omgekeerd meer voedingsgebieden zijn, maar deze niet wezenlijk van elkaar verschillen (dus globaal dezelfde
ontwikkeling qua bevolking en woningbouw kennen), kunnen deze voor de prognose worden samengenomen tot één
voedingsgebied.
Indien de gegevens van het voedingsgebied niet in voldoende mate voor handen zijn of indien de gegevens over te kleine aantallen
gaan, is het onmogelijk of moeilijk een valide cohortprognose te maken. In dat geval kan de verdeelmethode uitkomst bieden: op
basis van een reeks waarnemingen (in de analyseperiode) over de verhouding tussen het voedingsgebied en het berekeningsgebied (een groter gebied waarvoor wel de gegevens voorhanden zijn) wordt vastgesteld welk verhoudingscijfer het meest
kenmerkend is voor de ontwikkeling van de basisgeneratie in het voedingsgebied. Op basis van het verloop van dit kenmerkende
cijfer voor het berekeningsgebied worden de waarden voor het voedingsgebied bepaald.
Binnen Nederland zijn enkele richtingen in het (basis)onderwijs die hun leerlingen zeer sterk trekken uit één of enkele
geloofsgemeenschappen. Voor deze scholen kan en mag op basis van gegevens uit de kerkelijke bevolking - wanneer deze
gegevens te controleren zijn - een prognose worden gemaakt.
Indien de gegevens niet controleerbaar zijn of de school leerlingen trekt van meer geloofsgemeenschappen kan rekening worden
gehouden met de ontwikkeling van de leerlingenpopulatie door in de aanname voor het belangstellingspercentage uit te gaan van
de verhouding onderbouw/bovenbouw of van de verhouding O- tot en met 3-jarigen ten opzichte van het aantal 4- tot en met
7-jarigen.
Speciale scholen voor basisonderwijs
Voor de speciale scholen voor basisonderwijs is een model ontwikkeld waarbij getrapt de prognose valt te maken. Vanuit de

prognose voor de basisscholen in een samenwerkingsverband (waarbij voor elke gemeente waaruit basisscholen in het
samenwerkingsverband zitten, fictief één basisschool wordt gevormd bestaande uit de gesommeerde aantallen leerlingen van de
afzonderlijke basisscholen) wordt de prognose voor de speciale school voor basisonderwijs gemaakt. Per gemeente wordt daarbij
een verwijzingspercentage geanalyseerd voor de afgelopen jaren en geprognosticeerd voor de komende jaren. Zo is per gemeente
te bepalen welke trend de verwijzing kent en hoe de verhouding is ten opzichte van het gewenste verwijzingspercentage.
Het grensverkeer - leerlingen van en naar andere scholen dan die in het eigen samenwerkingsverband - is in de prognose
meegenomen door te werken met een opslagpercentage voor leerlingen van buiten het samenwerkingsverband. Het grensverkeer
zal waarschijnlijk komende jaren veranderen qua karakter en omvang. Het is zaak in de prognose goed aandacht te besteden aan
de assumpties voor het opslagpercentage.
In de prognosesystematiek zijn geen formules opgenomen voor de korte termijnprognose op basis van doorstroom. Dit is bewust
gebeurd omdat bij de speciale scholen voor basisonderwijs de instroom vaak instabiel is (dat wil zeggen van jaar tot jaar sterk kan
wisselen). Bovendien gaat het in veel gevallen om kleine getallen zodat toeval een grote rol kan spelen bij de prognose.
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen-afdelingen in het voortgezet onderwijs
Voor de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de bestaande systematiek van het prognoseprogramma Lasso
gehandhaafd. Daarbij is wel voor de maker van de prognose de mogelijkheid ontstaan zelf de trend in de deelname te bepalen.
Soms spelen bij deze scholen zaken mee die van invloed zijn op de prognose maar die niet direct uit de bevolkingsontwikkeling of
bevolkingsgegevens zijn af te leiden. Het gaat hierbij om:
a.
internaten;
b.
wachtlijstleerlingen.
ad a. Internaten
Vanuit internaten gaan leerlingen vaak naar één bepaalde school. De deelname aan de school vanuit het internaat hangt dan veel
al af van de capaciteit van het internaat. Wijzigingen daarin zorgen ook voor wijzigingen in het aantal leerlingen. Indien de school
naast leerlingen uit internaten ook leerlingen van elders heeft, dienen de internaatleerlingen niet te zijn opgenomen in de prognose
naar herkomstgemeenten.
ad b. Wachtlijstleerlingen
Wachtlijstleerlingen zijn leerlingen waarvoor - ofschoon de indicatie aangeeft dat zij geplaatst zouden moeten worden op de
desbetreffende school voor (voortgezet) speciaal onderwijs - geen ruimte aanwezig is en die ook niet zijn toegelaten op een andere
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Afhankelijk van de gegevens uit de analyseperiode kan in de prognose een absolute
opslag worden opgenomen of een relatieve. Belangrijk is dat op het moment dat de situatie zich wijzigt en de wachtlijst leegstroomt
ook de opslag achterwege blijft.
Voor de zelfstandige school voor praktijkonderwijs is onlangs een verandering in de indicatiestelling doorgevoerd. Dit leidt vanwege
de trendbreuk tot onnauwkeurigheden. Het maken van een globale prognose door maximaal clustering toe te passen, dat wil
zeggen herkomstgemeenten en leerlingen te sommeren, vormt nu één van de weinige methoden om een valide prognose te
maken. Als de gegevens geen breuk meer laten zien en als de beschikbare gegevens een meer verfijnde prognoseberekening
mogelijk maken, kan te zijner tijd van systematiek worden gewisseld.
Voor regionale scholen, die in het (voortgezet) speciaal onderwijs in een aantal schoolsoorten voorkomen, is het handig te werken
met grotere voedingsgebieden (regio's of provincies). De hoeveelheid werk wordt dan wezenlijk minder en het resultaat is niet
minder betrouwbaar.
Voortgezet onderwijs exclusief praktijkscholen-afdelingen
Voor het voortgezet onderwijs is gekozen aan te sluiten bij de systematiek zoals die door het ministerie wordt vereist voor het plan
van scholen (en die door de besturenorganisaties al jaren wordt toegepast). Het gaat daarbij om de bepaling van de
schoolbevolking op basis van het gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen. In de vermenigvuldigingsfactor om de verhouding te
bepalen tussen de schoolbevolking en het gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen in leerjaar 1 (de instroom) zit de belangrijkste
demografische factor: de migratie.
Als in de bepaling van de belangstellingspercentages per gemeente blijkt dat voor een aantal gemeenten deze onderling weinig van
elkaar verschillen, kan clustering (sommeren van gemeenten waaruit niet jaarlijks leerlingen de school bezoeken) worden
toegepast. Hiervoor wordt in de prognosesystematiek geen vast aantal of vast percentage genoemd.
Voor de eerste zes jaar is tevens een model op basis van doorstoompercentages opgenomen, waarbij per leerjaar en
onderwijssoort uitkomsten worden gegenereerd. Dit model kan per school per vestiging en per schooltype worden toegepast. Het is
belangrijk daarbij nauwkeurig en consistent om te gaan met de gegevens, zodat voor de eerste jaren betrouwbare prognoses
ontstaan.
Eisen aan leerlingprognoses PO en VO: beschrijving
Onderstaand zijn de eisen beschreven waaraan leerlingprognoses dienen te voldoen. De beschrijving is opgesteld tegen de
achtergrond van de prognoseprogrammatuur Probo, Lasso en 'huisvesting VO'. De beschrijving in dit hoofdstuk heeft primair tot
doel aan te geven hoe de vernieuwde prognosemodellen dienen af te wijken van de prognoseprogrammatuur Probo, Lasso en
'huisvesting VO'. Vanwege de hoge mate van technische gedetailleerdheid worden de volledig uitgeschreven begrippen, definities
en formules in de verordening niet opgesomd.
Basisonderwijs
a.

Woningbouw

a1.
-

Bestaand
Het is mogelijk gemaakt de woningbouw voor een zelf te kiezen periode (maximaal 15 jaar) in te voeren. Referentie is de
door de gemeente opgegeven of op te geven woningbouw.
Het terugbrengen van de mutatiefactoren naar 1,0 is in het nieuwe model gehandhaafd, zij het dat standaard de termijn

-

om dit te doen op 5 jaar is gesteld. Handmatig blijven wijzigingen mogelijk.
a2.
Referentielijn
Voor de referentielijnen in 'woningbouw nieuw' is geconstateerd dat het wenselijk is dat de referentiegetallen hernieuwd worden
vastgesteld/geijkt. Bij afwezigheid van een herijkte referentielijn is - bij gebrek aan beter - de huidige lijn inclusief de verfijningen
daarop, opgenomen in het model.
b. Vrouwen
Voor de vrouwen is overgegaan tot een éénjaarsysteem vanuit het laatste analysejaar.
c.
-

-

Aansluiting tussen de korte termijnprognose en de langetermijnprognose
Om de aansluiting tussen de korte termijnprognose en de langetermijnprognose beter tot zijn recht te laten komen, wordt
in de cohortberekening voor de korte termijnprognose ook rekening gehouden met de woningbouw (zowel in de analyse
als in de te maken prognose).
Voor de korte termijnprognose zijn er meer keuzemogelijkheden voor de toekomstige deelname gewenst (stapsgewijs
naar de belangstelling van de vierjarigen brengen).

d.
Verdeelmethode
In de verdeelmethode moet niet op basis van één waarneming een constante verhouding tussen berekeningsgebied en het gebied
waarvoor de prognose wordt gemaakt, worden gekozen. Diverse keuzes kunnen hier (als de methode gehandhaafd blijft) worden
gekozen.
e.
Keuzes van aannames
Meer keuzemogelijkheden voor deelname- en belangstellingspercentages zijn nodig in het leerlingendeel ten opzichte van het
Probo. Ook de keuze voor een extrapolatie conform de opgenomen berekeningswijze in het Lasso.
f.
De prognoses voor speciale scholen voor basisonderwijs
Voor de speciale scholen voor basisonderwijs is een prognosesystematiek voorgeschreven die het mogelijk maakt ontwikkelingen
bij de samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen in de verwijzingen ook zichtbaar te maken. In de nieuwe systematiek is de
volgorde:
1.
prognose basisgeneratie (waar mogelijk met Primos) per gemeente;
2.
bepaling aandeel van de basisscholen in het samenwerkingsverband in de desbetreffende gemeente;
3.
verwijzing vanuit de basisscholen naar de speciale scholen voor basisonderwijs met daaruit volgend de prognose voor
de speciale scholen voor basisonderwijs.
Het 'grensverkeer' tussen de samenwerkingsverbanden kan daarbij in eerste instantie op nul worden gesteld, maar moet wel in
beeld worden gebracht en via een opslag (of opslagpercentage, positief of negatief) worden betrokken bij de prognose voor de
speciale scholen voor basisonderwijs.
N.B. Probleem bij het grensverkeer is dat dit sterk kan wisselen en dat de omvang - althans nu nog - mede afhangt van het al dan
niet compleet zijn van het onderwijsaanbod.
Voortgezet onderwijs
De systematiek van het huidige model 'huisvesting VO' is gehandhaafd. De systematiek is als volgt:
Op basis van de herkomst van de leerlingen in leerjaar 1 over een reeks van jaren wordt een voedingsgebied
(gemeenten of wijken) vastgesteld.
Voor de korte en lange termijn wordt de instroom bepaald met de gegevens over de leerlingen uit de verschillende
gebieden in leerjaar 1. Het belangstellingspercentage per gebied wordt gevormd door de verhouding leerlingen in
leerjaar 1 uit het desbetreffende gebied en het gemiddeld aantal 12- en 13-jarigen in hetzelfde gebied. De leerlingen uit
een gemeente of wijk waaruit slechts incidenteel leerlingen naar de school gaan, worden door middel van een opslagpercentage gepresenteerd. Voor de korte termijnprognose wordt door analyse van doorstoomfactoren in de analyseperiode
bepaald welke waarden deze waarschijnlijk zullen hebben in de prognoseperiode.
De lengte van de prognose door middel van doorstroom wordt op maximaal zes jaar gesteld. Voor de
langetermijnprognose wordt door sommatie van het aantal leerlingen uit de verschillende gemeenten en
vermenigvuldiging daarvan met een vermenigvuldigingsfactor (samengesteld uit de verhouding totale schoolbevolking en
instroom in het eerste leerjaar over een aantal jaren), de schoolbevolking in de prognoseperiode berekend.
De vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald op basis van het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen vier, vijf of
zes jaar (afhankelijk van de lengte van de opleiding). Afwijkende keuze van de vermenigvuldigingsfactor is mogelijk bij
het optreden van een duidelijke trend.
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Vooralsnog blijft de systematiek van het Lasso-model gehandhaafd. De Lasso-systematiek is op het niveau van definities en
formules uitgeschreven in het programma van eisen voor leerlingenprognoses.
Wetswijzigingen (WPO, WEC, WVO - herschikking vso/vbo/mavo -) leiden ertoe dat Lasso op termijn een aantal functionaliteiten
mist of gaat missen. De Lasso-systematiek moet op den duur niet worden gehandhaafd. De nieuwe structuur voor de delen van het
(voortgezet) speciaal onderwijs geeft aanleiding tot het onderbrengen van de Lasso-functionaliteiten bij enerzijds de
prognosesystematiek voor de speciale scholen voor basisonderwijs en anderzijds de scholen voor voortgezet onderwijs. Over de
regionale expertisecentra is op dit moment nog geen duidelijke uitspraak te doen, omdat de regelgeving nog niet definitief is.

