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Leerlingenprognoses PO en VO 2019-2039

Behandeling in commissie
Mens en Maatschappij
Kennisnemen van:
de leerlingenprognoses Primair Onderwijs (PO) en Voorgezet Onderwijs (VO) 2019-2039 (bijlage 1
t/m 3) en bijbehorende toelichtende notitie (bijlage 4).
Aanleiding
In het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting en de daaraan
gekoppelde planning van onderwijshuisvestingsvoorzieningen is in de ‘verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Meierijstad 2018’ vastgelegd, dat de gemeente iedere 2 jaar in
samenspraak met de schoolbesturen een leerlingenprognose laat opstellen. Een prognose is
immers een criterium c.q. instrument op basis waarvan de noodzaak van een
huisvestingsvoorziening dient te worden vastgesteld. In dat kader wordt een prognose dan ook
gebruikt bij het aanvragen van onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
In onze gemeente verloopt het aanvragen c.q. de planning van onderwijshuisvestingvoorzieningen
via een Integraal Huisvestingplan (IHP). In 2020 wordt het geactualiseerde IHP 2021-2036 ter
vaststelling aan de raad aangeboden. Ter onderbouwing van de mogelijke voorzieningen die in dit
IHP worden opgenomen zijn nieuwe leerlingenprognoses voor het PO en het VO 2019-2039
opgesteld.
Het afgelopen jaar zijn er vanuit de raad en de commissie vragen gesteld over de (beschikbaarheid
van) leerlingenprognoses, mede in relatie tot de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuwe
school in het uitbreidingsgebied van “Veghel-Zuid”. In bijlage 4 worden de leerlingenprognoses
toegelicht en antwoord gegeven op deze vraag

Kernboodschap
Kennisnemen van de door Pronexus opgestelde en door het college vastgestelde
leerlingenprognoses voor het PO en VO 2019-2039 alsmede van de bijhorende toelichtende notitie
ter zake.
Communicatie
De resultaten van de leerlingenprognoses worden na vaststelling door uw college met de betrokken
schoolbesturen gedeeld.
Participatie
De leerlingenprognoses zijn in nauwe samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen.
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Financiën
Aan de vaststelling van de leerlingenprognoses zijn op zich geen directe financiële consequenties
verbonden.
De uitkomsten van de leerlingenprognoses worden gebruikt als input voor de actualisatie van IHP.
Aan de vaststelling van het IHP, gepland voor eind 2020, zijn daarentegen wel financiële
consequenties verbonden. Deze zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd.
Planning
Op 2 april 2020 vindt een beeldvormende avond plaats over het onderwerp “onderwijshuisvesting”.
Een toelichting door Pronexus op de resultaten van de leerlingenprognoses maakt onderdeel uit
van deze bijeenkomst/avond.
Bijlage(n)
1. Rapportage Pronexus inzake leerlingenprognose Basisonderwijs 2019-2039 Meierijstad
2. Rapportage Pronexus inzake leerlingenprognose (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 20192039 Meierijstad
3. Rapportage Pronexus inzake leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs 2019-2039
Meierijstad
4. Toelichtende notitie inzake resultaten leerlingenprognoses PO en VO
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