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Periode-ontwikkelingen 2008-2033 – VO-leerlingenaantallen 2008-2013 en 

-prognoses 2014-2033 

 

 
Inhoud 

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan 

de op 1 oktober 2008 t/m 2013 gerealiseerde, en het voor 2014 t/m 2033 verwachte leerlingenaantal per bevoegd gezag en 

instelling. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt 

berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de 

berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. 

 

Bronnen  

- Etalagebestand 11 Leerlingenaantallen en -prognose vo 2008-2033 

 

Gegevensselectie 

- Het betreft de gegevens van alle reguliere VO-scholen, verticale ROC’s, exclusief particuliere instellingen. 

- Leerlingenaantallen zijn inclusief aan het vavo uitbestede VO-leerlingen. 

 

Toelichting specifieke variabelen en waarden 

- TIJDREEKS VAN 26 JAAR: 

De tijdreeks met leerlingenaantallen omvat 26 jaar: 

 Het oudste vijf jaren (2008 t/m 2012) betreft de definitieve leerlingentelling uit BRON en is de door de instellingsaccountant 

gecontroleerde bekostigingstelling; 

 Het daaropvolgende jaar (2013) betreft de meest recente leerlingentelling volgens 1-cijferbestand vo; 

 De daaropvolgende twintig jaren (2014 t/m 2033) betreffen prognoses van de leerlingenaantallen. 

 

- RAMINGSMETHODIEK: 

- Over de methodiek van de totstandkoming van de leerlingenprognose per instelling is documentatie beschikbaar in de vorm 

van een PDF-bestand elders op de website van DUO.  

 

Kwaliteit van de gegevens cq de waarde van prognoses 

- De leerlingenprognoses zijn ramingen van het potentiële leerlingenaantal van een instelling, gebaseerd op haar 

marktaandeel in het voedingsgebied en de doorstroom naar opeenvolgende leerjaren van de laatste vijf schooljaren. 

Onvoorziene ontwikkelingen in de toekomst zijn er niet in verwerkt, met name lokale en regionale ontwikkelingen in de 

aantrekkingskracht van instellingen op (potentiële) leerlingen, als ook instellingsspecifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld het 

aantal leerlingen dat de schoolgebouwen van de instelling kan huisvesten 

- Naarmate de prognose betrekking heeft op jaren die verder in de toekomst liggen, neemt het aantal onvoorziene 

ontwikkelingen toe die niet in de prognose zijn meegenomen. Daarmee neemt de onzekerheid over de betrouwbaarheid van 

het geraamde leerlingenaantal toe, naarmate het jaar verder in de toekomst ligt.  

- Verder bevat sommige informatie, zoals de bevolkingsprognose in PRIMOS, zelf ook onzekerheden. 

- Op de beperkingen van de leerlingenprognoses wordt nader ingegaan in de documentatie over de ramingsmethodiek, 

beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand elders op de website van DUO in de paragraaf ‘Kracht en beperkingen van de 

prognose’. 

- Samengevat betekent dit dat de geraamde leerlingenaantallen niet ‘verabsoluteerd’ moeten worden: de leerlingenaantallen 

staan niet in steen gebeiteld. Niettemin bevatten de prognoses waardevolle informatie als vertrekpunt voor het maken van 

een meerjarige planning, en kan het behulpzaam zijn om tijdig trends te signaleren en bij te sturen als die trends daar 

aanleiding toe geven.  

https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/Leerlingen/leerlingen_vo_11.jsp
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/images/Toelichting%2011.%20Leerlingenprognose%20vo%20-%20Hoe%20komt%20de%20leerlingenraming%20tot%20stand.pdf
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/images/Toelichting%2011.%20Leerlingenprognose%20vo%20-%20Hoe%20komt%20de%20leerlingenraming%20tot%20stand.pdf

