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VOORWOORD

Op 3 juni 1984 verleende Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Lichtenvoorde aan het ETIG de opdracht een leerlingenprognose op te

stellen voor het basisonderwijs. In dit rapport wordt het onderzoekver-

slag en het onderzoekresultaat gepresenteerd. Degene die uitsluitend

belangstelling heeft voor het onderzoekresultaat, kan volstaan met het

bestuderen van de tabel op pagina 37.

Het onderzoek is uitgevoerd en het rapport is geschreven door Menno

walsweer. Mede namens hem zeg ik de medewerkers van de gemeente dank

voor de verstrekking van cijfers en gegevens.

Wij hopen met dit rapport een konstruktieve bijdrage te leveren aan de

totstandkoming van het gemeentelijke beleid voor het basisonderwijs in

de gemeente Lichtenvoorde.

Arnhem, 30 augustus 1984

Stichting Economisch Technologisch

Instituut voor Gelderland,

Drs. C. Breedveld,

wnd. direkteur.
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1. INLEIDING

In dit rapport worden enige vooruitberekeningen gepresenteerd van het

toekomstige leerlingenbestand van het kleuter- en lageronderwijs in de

gemeente Lichtenvoorde.

Krachtens de wet op het Basisonderwijs zal het kleuter- en lageronder-

wijs in de loop van 1985 integreren tot basisonderwijs. Dit betekent

dat in 1985 de bestaande kleuter- en lagere scholen worden opgeheven en

dat op hetzelfde moment basisscholen worden gevormd. Anticiperend op

deze ontwikkeling wordt in dit rapport reeds uitgegaan van de situatie

zoals die in de toekomst zal bestaan.

Volgens de afdeling Welzijn van de gemeente zullen de bestaande kleu-

ter- en lagere scholen integreren overeenkomstig het schema zoals opge-

nomen in tabel 0 (zie volgende pagina). Hierbij is er steeds vanuit ge-

gaan dat de naam van de oude lagere school wordt overgenomen door de

nieuw te vormen basisschool.

In dit rapport wordt het gemeentelijke territoir onderverdeeld in vijf

deelgebieden of kernen, te weten: de hoofdkern Lichtenvoorde en de vier

kerkdorpen Lievelde, Vragender, Harreveld en Zieuwent. Deze deelgebie-

den worden gemakshalve steeds aangeduid met het begrip kern. Terminolo-

gisch onderscheid tussen hoofdkern en kerkdorp wordt dus niet gemaakt.

Alle in het rapport genoemde jaartallen hebben betrekking op de maand

januari van dat jaar.

De prognose van het leerlingenbestand per school is tot stand gekomen

via een aantal tussenstappen.

In hoofdstuk twee wordt als eerste stap de potentiële schoolbevolking

geraamd, dat wil zeggen het aantal 4 - 12 jarige kinderen, woonachtig

in de gemeente.
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In hoofdstuk drie wordt op basis van de potentiële schoolbevolking de

feitelijke schoolbevolking geraamd (het totale aantal leerlingen). Ver-

volgens wordt in hoofdstuk vier een vooruitberekening gemaakt van de

toekomstige verdeling van het leerlingenbestand naar levensbeschouwe-

lijke richting.

In hoofstuk vijf tenslotte wordt het toekomstige leerlingental per

school geschat.

Tabel 0 Intergratie-schema van de kleuter- en lagere scho-
len tot basisscholen gemeente Lichtenvoorde

Bestaande lagere school + bestaande kleuterschool in 1985 te vormen
basischool

Past. van Arsschool

St. Jorisschool

Frans ten Boschschool

St. Jozefschool
(Lichtenvoorde)

Rosvoortschool

Kard. Alfrinkschool

St. Antoniusschool

St. Canisiusschool

St. Jozefschool
(Zieuwent)

Antoniusschool
(Vragender)

School met de Bijbel

F.E. van Veldenschool

Hooiwipper

2/3 deel van de leerlingen
van de Kindertuin

1/3 deel van de leerlingen
van de Kindertuin

Spring in 't Veld

Speeldoos

Stokpaardje

Planetenstraat

Schansheukske

Paddestoel

Kleuterschool Zieuwent

7/8 deel van de leerlingen
van Onder de wieken

1/8 deel van de leerlingen
van Onder de wieken

Springplank

Hooiwipper

Past. van
Arsschool

St. Jorisschool

Frans ten
Boschschool

St. Jozefschool

Rosvoortschool

Kard. Alfrink-
school

St. Antonius-
school

St. Canisius-
school

St. Jozefschool

Antoniusschool

School met de
bijbel

F.E. van Velden-
school

Hooiwipper
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2. BEVOLKINGSPROGNOSE

Inleiding

De potentiële schoolbevolking voor het basisonderwijs bestaat vrijwel

geheel uit leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Teneinde

het toekomstige aantal leerlingen te kunnen ramen moet dus in de eerste

plaats een leeftijdspecifieke bevolkingsprognose worden opgesteld,

waarbij met name de leeftijdskategorie 4-12 jaar relevant is.

2.1. Methode van bevolkingsvooruitberekening1)

Bij het vooruitberekenen van de bevolking is onderscheid gemaakt tussen

de ontwikkeling van de gesloten bevolking, dat wil zeggen de ontwikke-

ling van de bevolking zonder dat rekening wordt gehouden met migratie,

en de ontwikkeling van de bevolking waarin tevens de invloeden van mi-

gratie zijn verdiskonteerd.

Gewoonlijk wordt bij de vooruitberekening van de bevolking gebruik ge-

maakt van de zogenaamde cohort-survival methode. Uitgangspunt hierbij

vormt de bevolking op een zeker tijdstip, verdeeld naar geslacht en

vijf-jarige leeftijdsgroepen (04, 5-9, 10-14 enz.)

Gedurende een tijdsperiode van vijf jaar schuift een groep mensen

(cohort) in zijn geheel op van de ene leeftijdsklasse naar de daarop-

volgende. Met behulp van naar leeftijd en geslacht gedifferentieerde

overlevings- of sterftekansen, kan nu voor de toekomst worden berekend

hoeveel mensen per cohort na verloop van vijf jaar nog in leven zijn

en deel uitmaken van een volgende leeftijdsklasse. wanneer deze bereke-

ning voor ieder cohort van een bepaalde leeftijdsklasse is uitgevoerd

dient tenslotte nog het aantal 0-4 jarigen te worden bepaald met behulp

van gegevens of prognoses ten aanzien van vruchtbaarheidscijfers (aan-

1) Deze paragraaf is ontleend aan het rapport De Arbeidsmarkt van de
Regio-Arnhem, pag 76 en 77, ETIG 1980.



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

tal levendgeborenen per jaar per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). Op deze

wijze is een raming mogelijk van de ontwikkeling van de gesloten bevol-

king.

Naast de natuurlijke aanwas van de bevolking dient ook rekening te wor-

den gehouden met de migratie. Behalve op de omvang van de bevolking

heeft migratie ook invloed op de samenstelling omdat de verschillende

leeftijdsgroepen en de geslachten veelal niet evenredig in de migratie-

stromen zijn vertegenwoordigd. Het zal duidelijk zijn dat een voorspel-

ling van toekomstige migratiestromen en van de samenstelling daarvan

naar leeftijd en geslacht met onzekerheden is omgeven. In principe kan

op basis van de samenstelling van in het verleden waargenomen migratie-

stromen of saldi, een voor de toekomst verondersteld of berekend migra-

tiesaldi, naar leeftijd en geslacht worden gekwantificeerd en worden

toegevoegd aan de ramingen voor de gesloten bevolking. wordt tenslotte

ook nog rekening gehouden met de natuurlijke aanwas behorend bij het

migratiesaldo, het migratie-effekt, dan is de totale bevolking verkre-

gen naar leeftijd en geslacht op een vijf jaar later gelegen tijdstip.

Door herhaling van deze procedure met de zojuist berekende bevolking

als uitgangspunt, wordt de bevolking na tien jaar etcetera verkregen.

2.2. Resultaten van de bevolkingsvooruitberekening

In het kader van het Streekplan Oost-Gelderland heeft de Dienst ROV van

de provincie Gelderland een bevolkingsprognose vervaardigd alsmede een

daarvan afgeleide woningbehoefte-berekening.

Aan de hand van deze in het Streekplan opgenomen cijfers kan in begin-

sel een leerlingenprognose worden opgesteld (Streekplanvariant). Daar-

naast wenste de gemeente echter dat nog een tweetal extra varianten zou

worden doorgerekend. Bij de eerste variant wordt uitgegaan van een la-

ger woningbouwcijfer dan in het Streekplan vermeld (minimumvariant),

bij de tweede variant wordt daarentegen gerekend met een hoger woning-

bouwcijfer (maximumvariant).
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Omdat woningbehoefteberekeningen rechtstreeks afgeleid worden van de

bevolkingsontwikkeling, impliceert een van het Streekplan afwijkende

woningbouwprognose een eveneens van het Streekplan afwijkende bevol-

kingsontwikkeling. Op basis van de gemeentelijke woningbouwvarianten

kan de daaraan inherente bevolkingsontwikkeling worden getraceerd. In

feite betreft deze berekening een omgekeerde woningbehoefte-berekening

(wat is - gegeven een bepaalde woningbehoefte - de daarmee konsistente

bevolkingsomvang). Hierbij is de migratie-veronderstelling de variabele

grootheid. De aard en omvang van de veronderstelde toekomstige migra-

tie-stromen, bepalen ten dele de door het model gegenereerde toekomsti-

ge bevolkingsomvang en samenstelling. De migratie is bij de variantbe-

rekening de enige variabele modelgrootheid, de overige determinanten

van de bevolkingsgroei, zoals bijvoorbeeld de sterftekans en huwelijks-

vruchtbaarheid, zijn bij alle variantberekeningen hetzelfde. Verschil-

len in de migratie-veronderstelling leiden dus tot verschillen in de

berekende bevolkingsomvang. In tabel 1 staat een overzicht van de wo-

ningbouwprognose konform het Streekplan (bijgestelde cijfers 1983),

alsmede de aan deze prognose ten grondslag liggende migratieveronder-

stelling.

Daarnaast zijn de twee gemeentelijke varianten vermeld alsmede de daar-

mee verbonden impliciete migratieveronderstellingen.

Tabel 1. Migratieveronderstellingen en woningbouwprognoses,
gemeente Lichtenvoorde

Streekplan- Maximum- Minimum-
variant variant variant

woningbouwprognose

1982-19861) 700 700 525
1987-1991 600 600 450

1992-1996 450 575 431

1997-2001 300 430 323

Totaal 2.050 2.305 1.729

Migratie-veronder-
stelling

Migratie-saldo 0 + 50 per jaar - 50 per jaar

1) In 1982 en 1983 zijn hiervan reeds 259 gerealiseerd.
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Op basis van de alternatieve migratieveronderstellingen zoals vermeld

in tabel 1, is voor beide varianten een bevolkingsprognose opgesteld.

In tabel 2 staan de resultaten weergegeven alsmede de prognose konform

het Streekplan en de huidige situatie.

Tabel 2. Bevolkingsprognose, totaal gemeente Lichtenvoorde

Streekplan- Maximum- Minimum-
variant1) variantz) variant2)

Totale bevolking

1984 17.506 17.506 17.506

1987 18.264 18.525 17.999

1992 19.136 19.693 18.579

1997 19.974 20.860 19.092

2002 20.577 21.816 19.347

Bevolking in de leef-
tijdkategorie 4-12
aar

1984 2.418 2.418 2.418

1987 2.418 2.444 2.390

1992 2.540 2.612 2.470

1997 2.736 2.867 2.607

2002 2.830 3.024 2.638

1) berekening ROV
2) berekening ETIG

Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat de bevolking tussen 1984 en 2002 in

de Streekplanvariant toeneemt met in totaal 17,5 3. In de maximum- en

de minimumvariant bedraagt de stijging respektievelijk 24,5 en 10,5 8.

De totale bevolking in de gemeente Lichtenvoorde neemt dus toe, onge-

acht welke variant in de toekomst gerealiseerd zal worden.

Hetzelfde geldt voor de potentiële schoolbevolking voor het basisonder-

wijs. In alle varianten stijgt de potentiële schoolbevolking met onge-

veer hetzelfde percentage als de totale bevolking.
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Tabel 3. Groei potentiële schoolbevolking voor het basison-
derwijs, gedurende de periode 1984-2002, gemeente
Lichtenvoorde

Streekplan- Maximum- Minimum-
variant variant variant

Groei in personen 412 606 220

Groei in procenten 17 25 9

De gemiddelde jaarlijkse groei van de potentiële schoolbevolking tussen

1984 en 2002 bedraagt in de gemeente Lichtenvoorde volgens de:

- Minimumvariant 0,5 t per jaar

- Streekplanvariant 0,9 % per jaar

- Maximumvariant 1,3 8 per jaar

Deze groeicijfers wijken nogal fundamenteel af van de verwachtingen

voor geheel Nederland.

Het CBS presenteert in de publikatie "Prognose van de bevolking van Ne-

derland na 1980" eveneens een drietal bevolkingsgroeivarianten. De drie

CBS-varianten (lage- midden- en hoge variant) onderscheiden zich van

elkaar door verschillende veronderstellingen omtrent het toekomstige

verloop van het aantal huwelijkssluitingen, de vruchtbaarheid en de

buitenlandse migratie. Voor de leeftijdskategorie 4-12 jarigen wordt

voor geheel Nederland tussen 1984 en 2000 de volgende gemiddelde jaar-

lijkse groei verwacht:

- Lage variant - 0,3 t per jaar

- Midden variant 0,1 t per jaar

- Hoge variant 0,5 S per jaar

Volgens de jongste inzichten van de Dienst ROV van de provincie Gelder-

land moet de lage variant als de meest plausibele worden gezien.

De gehanteerde veronderstellingen in de lage variant zijn bovendien het

meest konsistent met de veronderstellingen die in het bevolkingsprogno-

semodel voor de gemeente Lichtenvoorde zijn gebruikt. De lage variant

voor Nederland is dus goed vergelijkbaar met de vooruitberekeningen

voor Lichtenvoorde.
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Blijkens de lage variant moet in Nederland rekening worden gehouden met

een daling van de potentiële schoolbevolking en annex daarmee met een

dalende werkgelegenheid in het basisonderwijs.

Voor de gemeente Lichtenvoorde daarentegen wordt een toename voorzien

van minimaal 0,5 t en maximaal van 1,3 8 per jaar. Dit betekent dat ook

de werkgelegenheidsperspektieven in het basisonderwijs in de gemeente

Lichtenvoorde positiever zijn dan in Nederland.

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het verschil tussen de Neder-

landse en de gemeentelijke ontwikkeling vooral is toe te schrijven aan

de afwijkende leeftijdsopbouw van de bevolking.

Nadat in dit hoofdstuk de omvang van de toekomstige potentiële school-

bevolking is geraamd, wordt in het volgende hoofdstuk een schatting ge~

maakt van het toekomstige deelnemingspercentage.
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3. PROGNOSE VAN HET DEELNEMINGSPERCENTAGE EN HET LEERLINGENBESTAND

3.1. Inleiding

Het deelnemingspercentage wordt gedefinieerd als het aantal leerlingen

van in de gemeente gevestigde basisscholen uitgedrukt in procenten van

de in de gemeente woonachtige potentiële schoolbevolking voor het ba-

sisonderwijs. Indien er bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente 1.000

kinderen wonen in de leeftijdskategorie 4-12 jaar terwijl het binnen de

gemeentegrenzen gevestigde basisonderwijs 800 leerlingen telt, dan be-

draagt het deelnemingspercentage (800/1.000) x 100 % = 80 8.

Het deelnemingspercentage zal doorgaans afwijken van de 100. Dit is

vrijwel geheel terug te voeren op een drietal oorzaken. In de eerste

plaats blijken niet alle leerlingen basisonderwijs te volgen. Een ge-

deelte van de schoolbevolking volgt buitengewoon onderwijs. De tweede

faktor betreft de geografische spreiding van het schoolenaanbod. Een

deel van de leerlingen bezoekt scholen die buiten de gemeentegrenzen

liggen, andersom zal een deel van het gemeentelijke leerlingenbestand

afkomstig zijn van omliggende gemeenten. Ten derde kan worden genoemd

de natuurlijke uitstroom, dat wil zeggen dat deel van de potentiële

schoolbevolking dat geen basis- en geen buitengewoon onderwijs volgt.

Het belangrijkste deel hiervan bestaat uit 12-jarigen die reeds tot het

vervolgonderwijs zijn toegetreden.

10
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3.2. De omvang van het gemeentelijke deelnemingspercentage in het re-

cente verleden

In tabel 4 staat een overzicht van de situatie in 1978 en in 1984.

Tabel 4. Deelnemingspercentage basisonderwijs 1978 en 1984,
gemeente Lichtenvoorde

1978 1984

Potentiële school-
bevolking 3.113 2.418

Feitelijke school-
bevolking 2.758 2.097

Deelnemingspercen-
tage 88,6 86,7

Als gevolg van de specifieke gemeentelijke leeftijdsopbouw van de be-

volking, is de potentiële schoolbevolking tussen 1978 en 1984 met ruim

22 z gedaald.1) Het feitelijke aantal leerlingen nam in deze periode af

met 24 t. Omdat de daling van de potentiële- en feitelijke schoolbevol-

king elkaar weinig ontlopen, is het deelnemingspercentage vrijwel kon-

stant gebleven.

In 1984 namen per saldo 321 kinderen van 4-12 jaar, geen deel aan het

in de gemeente gevestige basisonderwijs. Cirka 70 kinderen van deze

groep bezocht het buitengewoon onderwijs (waarvan 55 binnen de gemeen-

te- en naar schatting 15 buiten de gemeente grenzen).

Schoolforensisme speelt voor het basisonderwijs in de gemeente Lichten-

voorde een ondergeschikte rol. Volgens opgaaf van de afdeling welzijn

van de gemeente bedraagt het aantal leerlingen dat buiten de gemeente-

grenzen basisonderwijs volgt niet meer dan 10 ä 15. De natuurlijke uit-

stroom is kwantitatief de belangrijkste faktor. De omvang van de na-

tuurlijke uitstroom kan geschat worden door de potentiële schoolbevol-

1) In Nederland bedroeg de daling cirka 17 z.

11
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king te verminderen met de deelneming aan het basisonderwijs binnen de

gemeente, het buitengewoon onderwijs en het schoolforensisme. Voor 1984

beweegt dit saldo zich rond de 240.

In tabel 5 wordt de situatie 1984 nog eens schematisch weergegeven.

Tabel 5. Samenstelling van de potentiële schoolbevolking
van de gemeente Lichtenvoorde, 1984

Aantal Procenten

Deelneming aan basis-
onderwijs binnen de
gemeente 2.097 86,7

Deelneming aan basis-
onderwijs buiten de
gemeente 12 0,5

Deelneming aan buiten-
gewoon onderwijs (binnen-
en buiten de gemeente) 4 70 2,9

Natuurlijke uitstroom 239 9,9

Potentiële schoolbevolking 2.418 100

Teneinde een uitspraak te kunnen doen omtrent de omvang van het toe-

komstige deelnemingspercentage, moet dus een raming worden gemaakt van

de drie determinanten, te weten de afvloeiing naar het buitengewoon on-

derwijs, het schoolforensisme en de natuurlijke uitstroom.

3.3. Deelneming aan het buitengewoon onderwijs

In grafiek 1, is voor een lange reeks van jaren het verloop weergegeven

van het aandeel buitengewoon onderwijs in Nederland.

12
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Grafiek 1. Aantal leerlingen van het buitengewoon onderwijs
in procenten van het totale aantal leerlingen
(buitengewoon + basisonderwijs), Nederland

O l T l l l l T l l I l

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat het aandeel gestadig toeneemt. De

omvang van het buitengewoon onderwijs is echter relatief gering. In

1980 bijvoorbeeld bedroeg het aandeel slechts 5 t.

De achterliggende faktoren van de groei in het aandeel zijn talrijk en

komplex. Gezien het historische verloop is de aard van de groei struk-

tureel en trendmatig. De verklaring voor deze trendmatige ontwikkeling

is geassocieerd met een veelheid van verschijnselen. Omdat geen inzicht

bestaat in de aard en ontwikkeling van de afzonderlijke verschijnselen,

wordt voor de prognose noodzakelijkerwijs gewerkt met een gestyleerde

trendformule.

Via de trend komt de geaggregeerde invloed van al deze onbenoemde ver-

schijnselen tot uitdrukking.

Hoewel aan het gebruik van een trendformule bezwaren kleven, is dit

vanuit theoretisch oogpunt toch te prefereren boven het ignoreren van

een strukturele ontwikkeling.

Derhalve hebben wij een regressie~analyse uitgevoerd op de Nederlandse

aandeelcijfers tussen 1925 en 1980.

13
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De resulterende trendformule is van de volgende gedaante:

At= 0,079t - 151 R2 = 0,97

(0,005) (8)

waarin:

At = aandeel buitengewoon onderwijs in jaar t in Nederland

t trendterm in jaar t i.c. jaartal

De regressieresultaten zijn statistisch zeer bevredigend. In tabel 6

staan de uitkomsten vermeld van de vooruitberekeningen, gemaakt met be-

hulp van deze regressievergelijking.

Op gemeentelijk nivo is er onvoldoende historisch materiaal beschikbaar

om een statistisch betrouwbare trendanalyse te kunnen uitvoeren.

De raming van de toekomstige gemeentelijke aandeelcijfers van het bui-

tengewoon onderwijs is daarom rechtstreeks afgeleid van de nationale

ontwikkeling. De procentuele groei zoals deze voor Nederland is bere-

kend, is geprojekteerd op het gemeentelijke aandeel in 1984. De resul-

taten van deze exercitie staan eveneens vermeld in tabel 6.

Tabel 6. Prognose relatieve aandelen van het buitengewoon
onderwijs in het totale onderwijs (i.c. buitenge-
woon + basisonderwijs)

Nederland (in %) Gemeente Lichtenvoorde (in t)

1984 5,2 2,9

1987 5,5 3,1

1992 5,9 3 3

1997 6,4 3,6

2002 6,9 3,9
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3.4. Schoolforensisme

De faktoren die in het algemeen de deelneming aan het basisonderwijs

buiten de gemeentegrenzen bepalen, hebben voor een belangrijk deel een

geografisch karakter. Afstand en bereikbaarheid zijn in dit verband be-

palende elementen. Daarnaast speelt de richting en kwaliteit van de

scholen een belangrijke rol. De aanwezigheid of het ontbreken van scho-

len naar een bepaalde levensbeschouwelijke richting, het scholenaanbod

van de omliggende gemeenten alsmede het oordeel van ouders over de kwa-

liteit van de plaatselijke scholen bewerkstelligen in meer of mindere

mate schoolforensisme. Begin 1984 bedroeg in de gemeente Lichtenvoorde

de omvang van het schoolforensisme slechts 0,5 t van de potentiële

schoolbevolking. De centrale vraag luidt hoe dit percentage zich naar

verwachting zal ontwikkelen.

Veranderingen in het schoolforensisme veroorzaakt door (fundamentele)

verschuivingen binnen het intergemeentelijke scholenaanbod worden thans

niet voorzien. Wijzigingen op basis van sociologische of psychologi-

sche omstandigheden zijn volstrekt onvoorspelbaar. Er is dus geen theo-

retisch fundament waarop een ontwikkelingsrichting kan worden vastge-

steld.

Gezien deze omstandigheden is het evident om het schoolforensisme voor

de gehele prognoseperiode konstant te veronderstellen. Dit betekent dat

ook voor het jaar 2002 wordt uitgegaan van een aandeel van 0,5 8 van de

potentiële schoolbevolking.

3.5. Natuurlijke uitstroom

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt wordt de omvang van de natuurlijke

uitstroom met name bepaald door de 12-jarige leerlingen.

In Nederland bedroeg het deelnemingspercentage voor dit leeftijdsjaar

in 1981 cirka 42 t, terwijl voor de leeftijdskategorie 4-11 jaar de ge-

middelde deelneming 99 t bedroeg (statistisch zakboek 1983, pagina 92,

tabel 17, CBS). De achtergrond van de lage deelneming van de 12-jarigen

wordt gevormd door de omstandigheid dat veel leerlingen zo rond het

twaalfde levensjaar doorstromen naar het vervolgonderwijs.
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Indien het huidge aantal leerjaren van het basisonderwijs tussen 1984

en 2002 niet wijzigt, zal het deelnemingspercentage voor de 12-jarigen

ook in de toekomst geen (voorzienbare) wijziging ondergaan. Derhalve

wordt ook de natuurlijke uitstroom in de gemeente Lichtenvoorde gedu-

rende de prognoseperiode konstant gehouden op het nivo van 1984 (9,9 t

van de potentiële schoolbevolking).

3.6. Het toekomstige deelnemingspercentage

Op basis van de in de vorige paragrafen geschatte komponenten kan nu

het toekomstige deelnemingspercentage worden berekend. In tabel 7 staan

de resultaten weergegeven.

Tabel 7. Toekomstig deelnemingspercentage gemeente Lichten-
voorde

1984 1987 1992 1997 2002

Potentiële school-
bevolking 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Natuurlijke uit-
stroom + schoolfo-
rensisme - 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

89,6 89,6 89,6 89,6 89,6

Deelneming buiten-
gewoon onderwijs - 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9

Deelnemingspercentage 86,7 86,5 86,3 86,0 85,7

Doordat enerzijds de kwantitatief belangrijkste komponent (natuurlijke

uitstroom) konstant wordt verondersteld en anderzijds de deelneming aan

het buitengewoon onderwijs in Lichtenvoorde relatief laag is en laag

blijft (ondanks een verwachte groei van meer dan 30 t), verandert het

deelnemingspercentage in de tijd nauwelijks. Tussen 1984 en 2002 wordt

een verlaging voorzien van 1 procentpunt.
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3.7. De toekomstige feitelijke schoolbevolking

De potentiële schoolbevolking (tabel 2) kan via de deelnemingspercen-

tages (tabel 7) worden omgerekend naar de feitelijke schoolbevolking,

dat wil zeggen het werkelijke aantal leerlingen dat in de gemeente ge-

vestigd basisonderwijs geniet. (potentiële schoolbevolking x deelne-

mingspercentage = feitelijke schoolbevolking).

Tabel 8. Toekomstig aantal leerlingen van het basisonder-
wijs, gemeente Lichtenvoorde

Streekplan- Maximum- Minimum-
variant variant variant

1984 2.097 2.097 2.097

1987 2.092 2.114 2.067

1992 2.192 2.254 2.132

1997 2.353 2.466 2.242

2002 2.425 2.592 2.262

Totale toename
1984 - 2002:

- in personen 328 495 165

- procenten 16 24 8
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4. HET TOEKOMSTIGE LEERLINGENBESTAND VERDEELD NAAR RICHTING

4.1. Inleiding

De kerkelijke gezindte of levenbeschouwelijke richting is veelal bepa-

lend voor de schoolkeuze. Een prognose over de verdeling van het toe-

komstige aantal leerlingen naar richting is dus impliciet een prognose

over de kerkelijke gezindte. Om enig inzicht te krijgen in het histori-

sche verloop daarvan zijn in grafiek 2 de relatieve aandelen van de on-

derscheiden richtingen weergegeven.

Grafiek 2. Verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezind-
te, Nederland

109

1 7 I l fi
1920 1930 1947 1960 1971 1981

:Prot. Christelijk mOverig

W Rooms Katholiek Geen

Tussen 1920 en 1960 is het aandeel Rooms-Katholiek steeds toegenomen.

Na een aanvankelijke stabilisatie daalde het aandeel na 1971 echter met

ruim 9 t. Het aandeel van de Protestants-Christelijke richting is over
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de gehele beschouwde periode fors gedaald. Het aantal zonder kerkelijke

gezindte is daarentegen sterk toegenomen. Tot 1971 nam de kategorie

Overigen gestadig af. Nadien is het aandeel echter weer toegenomen.

Over de vijf onderscheiden periodes bezien is de gemiddelde verandering

per richting niet stabiel. Een trendprognose op basis van de gehele pe-

riode leidt bij een niet-ëênduidige ontwikkeling tot onwaarschijnlijke

uitkomsten. Het aandeel Rooms-Katholiek bijvoorbeeld is tussen 1920 en

1981 toegenomen. Op grond van dit tijdvak zou voor het jaar 2002 dus

een verdere stijging worden voorzien. Na 1960 heeft zich echter geen

groei meer voorgedaan en na 1971 is zelfs een daling opgestreden. Het

ligt dus meer voor de hand dat het aandeel in de toekomst nog iets ver-

der zal afnemen. Gezien de omslagpunten die zich met name na 1971 heb-

ben voorgedaan zal de prognose naar richting gebaseerd worden op de ja-

ren na 1971.

4.2. De relatie tussen de kerkelijke gezindte en de richting van het

basisonderwijs

In tabel 9 staat de verdeling van de Nederlandse bevolking weergegeven

naar kerkelijke gezindte alsmede de verdeling van het aantal basis-

schoolleerlingen naar richting voor de periode 1971-1981.

Tabel 9. Procentuele verdeling van de Nederlandse bevolking
naar kerkelijke gezindte en de verdeling van het
aantal basisschoolleerlingen naar richting

Kerkelijk gezindte/ Bevolking Basisschoolleerlingen
richting van het 1971 1981 1971 1981
onderwijs

Rooms-Katholiek 41,7 39,8 43,4 37,9

Protestant-
Christelijk 33,9 31,7 28,4 29,4

Geen/Openbaar 24,4 28,5 28,2 32,7

Totaal 100 z 100 8 100 t 100 t
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De samenstelling van de bevolking naar kerkelijke gezindte weerspiegeld

zich in grote lijnen in de verdeling van het aantal basisschoolleer-

lingen naar richting.

Afwijkingen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de verdeling

van de bevolking naar kerkelijke gezindte is geschied op basis van het

formele lidmaatschap van een kerkgenootschap. De uitkomsten verschaffen

dus geen inzicht in de mate waarin de betrokken personen ook praktise-

rend lid zijn.

Daarnaast kunnen andere overwegingen (bijvoorbeeld bereikbaarheid) tot

een schoolkeuze leiden die niet aansluit bij de levensbeschouwelijke

richting.

4.3. Prognose van het leerlingenbestand naar richting in Nederland

De aandelen uit het verleden vormen het enige statistische basismate-

riaal voor een prognose omtrent de toekomstige verdeling naar rich-

ting. In beginsel zijn nu twee mogelijkheden denkbaar. Enerzijds kunnen

de ontwikkelingen uit het verleden eenvoudig worden doorgetrokken naar

de toekomst; anderzijds kan worden betoogd dat het theoretische funda-

ment van deze konceptie onvoldoende onderbouwd kan worden, en dat het

daarom de voorkeur verdient de aandelen konstant te veronderstellen.

Aangezien beide opvattingen verdedigbaar zijn, is gekozen voor een kom-

promis in de vorm van een gedempte voortzetting van de trend uit het

meest recente verlden, te weten de jaren na 1971.

Via regressie-analyses zijn de volgende trendvergelijkingen geschat:

Atob = 0,45t - 664,7 R2 = 0,96

(0,03) (62,4)

Atpc = 0,0996 - 166,3 R2 = 0,94
(0,008) (16,4)

Atrk = -0,556 + 1129,9 R2 = 0,96
(0,04) (72,5)
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waarin:

At aandeel basisonderwijs naar richting in jaar t

t trendterm in jaar t i.c. jaartal

Opnieuw zijn de :agressie-resultaten statistisch zeer bevredigend. De

vooruitberekeningen, gemaakt met behulp van deze trendvergelijkingen,

zijn vervolgens gemiddeld met de aandelen zoals deze in 1981 waren.

At + A1981
A:

2

A = toekomstige aandeel

At = aandeel volgens de trendformule

A1981 = aandeel uit jaar 1981

De toekomstige aandelen bevatten dus een dynamisch element doordat zij

tot stand zijn gekomen op basis van de ontwikkelingen 1971 - 1981, en

een statisch element doordat de trenduitkomsten gemiddeld zijn met de

konstant~veronderstelde aandelen uit 1981. Hiermee werd bereikt dat de

gegenereerde veranderingen van de aandelen slechts een afgezwakte weer-

spiegeling vormen van de ontwikkelingen uit het verleden zonder evenwel

geheel aan het historische verloop voorbij te gaan.

Tabel 10. Toekomstige verdeling van het leerlingenbestand
van het basisonderwijs naar richting, Nederland

Rooms- Protestand- Openbaar
Katholiek Christelijk

1984 37,1 29,6 33,3

1987 36,2 29,7 34,1
1992 34,8 30,0 35,2

1997 33,4 30,2 36,4
2002 32,2 30,4 37,4
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Blijkens tabel 10 zal het aandeel Rooms-Katholiek in Nederland met bij-

na 5-procentpunten afnemen. Het aandeel van het Openbare Onderwijs

neemt met ruim 4-procentpunten toe, terwijl het aandeel Protestant-

Christelijk met een lichte stijging hoegenaamd op hetzelfde nivo

blijft.

4.4. Prognoses van de verdeling naar richtingiin de gemeente Lichten-

voorde

De volkstelling 1971 is de meest recente bron op gemeentelijk nivo ten

aanzien van de verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte. In

tabel 11 staat de verdeling in de gemeente Lichtenvoorde weergegeven,

alsmede de verdeling van het leerlingenbestand van het basisonderwijs

naar richting voor de jaren 1978 en 1984

Tabel 11. Procentuele verdeling van de bevolking naar kerke-
lijke gezindte en de verdeling van het aantal ba-
sisschoolleerlingen naar richting, gemeente Lich-
tenvoorde

Rooms- Protestant- Geen/
Katholiek Christelijk Openbaar

Bevolking

1971 89,3 9,4 1,3

Basisschool-
leerlingen

1978 87.1 9,1 3'8
1984 85,9 7,3 6,8

Blijkens de volkstelling was in 1971 bijna 90 z van de bevolking in de

gemeente Lichtenvoorde Rooms-Katholiek. De Protestant-Christelijke

richting vormt dan ook met ruim 9 t een zeer bescheiden minderheid,

terwijl de kategorie zonder kerkelijke gezindte met 1,3 t uitzonderlij-

ke klein is.

22



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Deze samenstelling van de bevolking naar levenbeschouwing is duidelijk

terug te vinden in de verdeling naar richting van het leerlingenbestand

1978.

Tussen 1978 en 1984 is het aandeel Rooms-Katholiek enigszins afgeno-

men. Het aandeel Protestant-Christelijk is daarentegen met êênvijfde

deel vrij fors gedaald. Hoewel het aandeel in de gemeente Lichtenvoorde

in 1984 nog steeds zeer bescheiden is, kende het Openbare Basisonder-

wijs een stormachtige groei.

Omdat het bij vooruitberekeningen om strukturele veranderingen gaat, is

het van belang de (toekomstige) ontwikkelingen te ontlenen aan een

groot basisbestand waarin de invloeden van incidentele en toevallige

gebeurtenissen tegen elkaar wegvallen.

De prognoses naar richting zijn daarom vervaardigd op nationaal nivo.

Vervolgens is de voor Nederland berekende verschuiving (tabel 10) ge-

projekteerd op de gemeentelijke verdeling 1984 (tabel 11), waarbij te-

vens rekening is gehouden met de specifieke gemeentelijke ontwikkeling

1978-1984.

Tabel 12. Toekomstige verdeling van het leerlingenbestand
van het basisonderwijs naar richting, gemmeente
Lichtenvoorde

Rooms- Protestant- Geen/
Katholiek Christelijk Openbaar

1984 85,9 7,3 6,8

1987 35,0 7,3 7'7

1992 83,6 7,3 9,1

1997 82,2 7,3 10,5

2002 81,0 7.3 11,7

Hoewel tussen 1978 en 1984 het aandeel Protestant-Christelijk in de ge-

meente Lichtenvoorde afnam, wordt aangenomen dat het aandeel in de toe-

komst konform de Nederlandse ontwikkeling konstant blijft.
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Het Rooms-Katholiek aandeel in Nederland bedraagt in 1984 37,1 S en

volgens de vooruitberekeningen 32,2 t in het jaar 2002. Dit is een da-

ling van ruim 13 t. Indien deze procentuele afname zonder meer op het

gemeentelijke aandeel zou worden toegepast, dan zou het Rooms-Katholie-

ke aandeel in 2002 nog slechts 74,6 t bedragen tegen bijna 86 t in

1984.

Vanwege de komplementariteit tot 100 8 zou het Openbaar Onderwijs met

hetzelfde aantal procentpunten stijgen en uitkomen op 18,2 t.

In totaliteit zou er dus een drastische verschuiving optreden; het

Openbaar Onderwijs zou verdrievoudigen, het Rooms-Katholieke aandeel

zou van 86 t dalen naar nog geen 75 t.

In de afgelopen jaren is het Rooms-Katholieke aandeel in Nederland ech-

ter veel sterker afgenomen dan in de gemeente Lichtenvoorde (zie tabel

9 en 11). Het is dan ook niet aannemelijk dat zich juist in deze ge-

meente in de nabije toekomst een zeer forse verschuiving zal voltrek-

ken. Derhalve is het toekomstige aandeel berekend door de absolute ver-

andering van het Nederlandse aandeel op het gemeentelijke cijfer te

plaatsen in plaats van de relatieve verandering.

Hierdoor wordt opnieuw de trendmatige ontwikkeling afgezwakt. In Neder-

land bedraagt de afname van het Rooms-Katholiek aandeel in totaal 4,9

procentpunten. Aangenomen wordt dat deze daling in procentpunten zich

ook in de gemeente zal voltrekken zodat het aandeel terugloopt van 85,9

t in 1984 naar 81,0 S in 2002.

Het Openbaar Onderwijs stijgt daarmee van 6,8 t naar 11,7 8. Een toena-

me die gezien de recente gemeentelijke groei, de toekomstige Nederland-

se ontwikkeling en het thans wel zeer lage aandeel alleszins plausibel

is.

4.5. Prognose van het leerlingenbestand naar richting in de gemeente

Lichtenvoorde

Toepassing van de relatieve verdeling naar richting (tabel 12) op het

totale aantal leerlingen (tabel 8) geeft als resultaat het toekomstige

leerlingenbestand naar richting (zie tabel 13).
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Tabel 13. Toekomstig aantal leerlingen van het basisonder-
wijs, verdeeld naar richting, gemeente Lichten-
voorde

1984 1987 1992 1997 2002

Streekplanvariant V

Rooms-Katholiek 1.800 1.776 1.831 1.933 1.963

Protestant-

Christelijk 154 155 162 173 178

Openbaar 143 161 199 247 284

Totaal 2.097 2.092 2.192 2.353 2.425

Maximumvariant

Rooms-Katholiek 1.800 1.795 1.883 2.026 2.098

Protestant-

Christelijk 154 156 166 182 191

Openbaar 143 163 205 258 303

Totaal 2.097 2.114 2.254 2.466 2.592

Minimumvariant

Rooms-Katholiek 1.800 1.755 1.780 1.842 1.830

Protestant-

Christelijk 154 153 158 165 168

Openbaar 143 159 194 235 264

Totaal 2.097 2.067 2.132 2.242 2.262

Ondanks het afnemende relatieve aandeel Rooms-Katholiek, zal het aantal

leerlingen naar deze richting eerder stijgen dan dalen. Dit komt omdat

de groei van de potentiële schoolbevolking de afname van het aandeel

overtreft.

In het Protestant-Christelijke onderwijs zal eveneens als gevolg van de

bevolkingsgroei een lichte toename plaatsvinden.

Het Openbaar Onderwijs daarentegen groeit relatief snel en zal zich

naar verwachting verdubbelen. Voor een deel vloeit dit voort uit de be-

volkingsaanwas, belangrijker is echter het effekt van het toenemende

aandeel.
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5. DE TOEKOMSTIGE VERDELING VAN HET LEERLLINGENBESTAND NAAR IN DE GE-

MEENTE GEVESTIGDE SCHOLEN

5.1. Inleiding

Tot slot van dit rapport komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde hoe

het totale aantal toekomstige leerlingen naar richting (tabel 13) ver-

deeld zal zijn over het gemeentelijke scholenbestand. Uit informatie

van de afdeling Welzijn van de gemeente Lichtenvoorde is gebleken dat

het leerlingenbestand van een bepaalde school hoofdzakelijk bestaat uit

leerlingen woonachtig in de kern waar de betreffende school is geves-

tigd. Dit blijkt overigens ook uit een vergelijking van de relatieve

verdeling van de potentiële schoolbevolking over de verschillende ker-

nen met de relatieve verdeling van het leerlingenbestand van in die

kernen gevestigde basisscholen (zie tabel 14).

Tabel 14. Relatieve verdeling van de potentiële schoolbevol-
king en het leerlingenbestand per kern, 1984

Kern Potentiële schoolbe- In de kern onderwijs vol-
volking van de kern gend leerlingenbestand

Lichtenvoorde 70,5 70,3

Lievelde 7,7 6,1

Vragende 5,5 6,7

Harreveld 7,4 6,6

Zieuwent 8,9 10,3

Totaal gemeente
Lichtenvoorde 100 t 100 t

5.2. De toekomstige verdeling, een voorwaardelijke prognose

Een antwoord op de vraag hoe het leerlingenbestand van een bepaalde

school zich zal ontwikkelen - gegeven een bepaalde ontwikkeling van het

gemeentelijke leerlingenbestand - draagt per definitie een nogal speku-
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latief karakter. De faktoren die de individuele schoolontwikkeling be-

palen zijn talrijk en veelal onvoorzienbaar. De faciliteiten, de kwali-

teit van het onderwijs, de kwaliteit van de behuizing, de nabijheid van

andere scholen, de (verkeersveilige) bereikbaarheid en de oprichting

van nieuwe scholen zijn enige voorbeelden van de omstandigheden die de

attraktiviteit van een school bepalen. Het zal duidelijk zijn dat niet

steeds voorspelbaar is hoe al deze omstandigheden zich in de toekomst

zullen ontwikkelen. Teneinde toch een uitspraak over de verdeling te

kunnen doen, is het dus onvermijdelijk hieromtrent een algemene hypo-

these te formuleren.

De hier gebruikte hypothese valt uiteen in een drietal elementen:

~ Er is vanuit gegaan dat gedurende de prognoseperiode geen nieuwe

scholen worden opgericht. Met andere woorden het vooruitberekende

aantal leerlingen wordt uitsluitend verdeeld over het huidige scho-

lenbestand.

- De relatieve attraktiviteit van de scholen veranderd niet. Alle thans

bestaande relatieve voor- of nadelen worden geacht in dezelfde mate

te blijven bestaan.

- Ook in de toekomst zullen de leerlingen van een bepaalde school

hoofdzakelijk woonachtig zijn in de kern waar de school gevestigd is.

Dit betekent dat als gevolg van de eerste twee elementen (geen uitbrei-

ding van het scholenbestand en een gelijkblijvende relatieve attrakti-

viteit) de huidige status-quo gehandhaafd blijft. Via het derde element

zal echter toch enige verschuiving worden gegenereerd. Voorzover de

groei van de potentiële schoolbevolking per kern verschillen vertoont,

zullen ook de in deze kernen gevestigde scholen een verschillende leer-

lingengroei vertonen. Daarenboven vinden er verschuivingen plaats op

grond van de veranderende oriëntatie naar richting. In hoofdstuk 2 is

de potentiële schoolbevolking geraamd voor de gehele gemeente (tabel

2). Voor de toedeling van het toekomstige aantal leerlingen over het

gemeentelijke scholenbestand is evenwel een raming per afzonderlijke

kern noodzakelijk. Op het nivo van de kernen kan echter om statistische

en methodologische redenen geen vooruitberekening worden gemaakt
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met behulp van het cohort-survival-bevolkingsmodel. Er moet dus langs

andere weg een raming worden vervaardigd. Hierbij geldt dan uiteraard

als randtotaal het eerder voor de gehele gemeente berekende aantal.

Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken kan via de mutaties in de

woningvoorraad een redelijk plausibele schatting worden gemaakt van de

verdeling van de potentiële schoolbevolking en het leerlingenbestand

over de verschillende kernen.

5.3. De toekomstige woningvoorraadgper kern

De toekomstige omvang van de woningvoorraad kan worden berekend aan de

hand van de huidige woningvoorraad, de verwachte sloop en het woning-

bouwprogramma.

De Dienst ROV van de provincie Gelderland heeft een raming gemaakt van

de aantallen woningen die tussen 1984 en 2002 zullen worden gesloopt.

Deze raming heeft betrekking op de totale gemeente. Op basis van de re-

latieve verdeling van de huidige woningvoorraad per kern, hebben wij de

gemeentelijke sloopcijfers vervolgens vertaald naar de kernen. Indien

een bepaalde kern bijvoorbeeld 30 t van de gemeentelijke woningvoorraad

herbergt, dan is verondersteld dat ook 30 t van de totale toekomstige

sloop in die kern zal plaatsvinden.

Tabel 15. woningvoorraad 1984 en de verwachte aantallen
sloop 1984-2002 per kern

Kern Woning- Afbraak
voorraad
1984 '84-'87 '87-'92 '92-'97 '97-'02

Lichtenvoorde 3.539 25 75 105 136

Lievelde 414 3 9 12 16

Vragender 258 2 5 8 10

Harreveld 358 2 8 11 15

Zieuwent 444 3 10 13 15

Totaal gemeente
Lichtenvoorde 5.013 35 107 149 193
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In totaliteit daalt de woningvoorraad als gevolg van de verwachte af-

braak met 484 woningen. Hiertegenover staat echter de aanwas van de wo-

ningvoorraad als gevolg van nieuwbouw.

Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde is gekomen beschikt de gemeente

over drie woningbouwvarianten.

Tabel 16. Woningbouwprognoses 1984-2002 per kern

Kern/variant 1984-1987 1987-1992 1992-1997 1997-2002

StreekElanvariant

Lichtenvoorde 375 545 395 245

Lievlde 26 15 15 15

Vragdender 0 10 10 10

Harreveld 19 15 15 15

Zieuwent 21 15 15 15

Totaal gemeente 441 600 450 300

Maximumvariant

Lichtenvoorde 375 545 520 375

Lievelde 26 15 15 15

Vragender 0 10 10 10

Harreveld 19 15 15 15

Zieuwent 21 15 15 15

Totaal gemeente 441 600 575 430

Minimumvariant

Lichtenvoorde 200 395 376 268

Lievelde 26 15 15 15

Vragender 0 10 10 10

Harreveld 19 15 15 15

Zieuwent 21 15 15 15

Totaal gemeente 266 450 431 323

Door de woningvoorraad 1984 per kern te verminderen met de afbraak en

te vermeerderen met de woningbouw kan de toekomstige woningvoorraad

worden berekend.
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De toekomstige woningbouw zal vrijwel geheel in de kern Lichtenvoorde

worden gerealiseerd. De wonningvoorraad in deze kern neemt krachtig toe

met minimaal 25 8 en maximaal 42 8. In de overige kernen vindt per

saldo nauwelijks enige uitbreiding plaats. De woningvoorraad in 2002 is

in de overige kernen dan ook weinig hoger dan in 1984.

Tabel 17. woningvoorraad 1984-2002 per kern

Kern/variant 1984 1987 1992 1997 2002

Streekglanvariant

Lichtenvoorde 3.539 3.889 4.359 4.649 4.758

Lievelde 414 437 443 44e 445
Vragender 258 256 261 263 263

Harreveld 358 375 382 386 387

Zieuwent 444 462 467 469 467

Totaal gemeente 5.013 5.419 5.912 6.213 6.320

Maximumvariant

Lichtenvoorde 3.539 3.889 4.359 4.774 5.013

Lievelde 414 437 443 446 445

Vragender 258 256 261 263 263

Harreveld 358 375 382 386 387

Zieuwent 444 462 467 469 467

Totaal gemeente 5.013 5.419 5.912 6.338 6.575

Minimumvariant

Lichtenvoorde 3.539 3.714 4.034 4.305 4.437

Lievelde 414 437 443 446 445

Vragender 258 256 261 263 263

Harreveld 358 375 382 386 387

Zieuwent 444 462 467 469 467

Tabel gemeente 5.013 5.244 5.587 5.869 5.999

30



Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

5.4. De relatie woningvoorraad en leerlingental

Om inzicht te krijgen in de spreiding van de potentiële schoolbevolking

wordt gebruik gemaakt van een kengetal. Dit kengetal wordt gedefinieerd

als het aantal 4-12 jarigen per 100 woningen. In 1984 was de situatie

als volgt:

Tabel 18. Aantal 4-12 jarigen per 100 woningen per kern,
1984

Lichtenvoorde 48

Lievelde 45

Vragender 52

Harreveld 50

Zieuwent 49

Totaal gemeente 48

Verschillen tussen de kengetallen kunnen worden verklaard uit enerzijds

verschillen in leeftijdsopbouw en woningsamenstelling (êën- en tweeper-

soonswoningen, bejaardenwoningen, flat's, villa's etcetera), anderzijds

worden zij bepaald door het toeval.

In de gemeente Lichtenvoorde vertoont de woningbezetting voor 4-12 ja-

rigen in 1984 per kern weinig verschillen.

Wanneer dit in de toekomst zo blijft betekent dit dat de groei van de

potentiële schoolbevolking en het leerlingenbestand in de kernen geheel

bepaald wordt door de groei van de woningvoorraad (gegeven het gemeen-

telijke randtotaal). Het groei-aandeel van een bepaalde kern in de to-

tale groei van de woningvoorraad is daarmee gelijk aan het groei-aan-

deel in de totale potentiële schoolbevolking en het gemeentelijk leer-

lingenbestand.
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In tabel 18 staat een overzicht van de groei-aandelen in de woningvoor-

raad per kern. In beginsel kan nu rechtstreeks het toekomstige aantal

leerlingen per kern worden berekend door het groei-aandeel in de wo-

ningvoorraad per kern te vermenigvuldigen met de absolute groei van het

gemeentelijke leerlingenbestand, en dit te akkumuleren met het leer-

lingenaantal per kern in 1984.

Tabel 18. Groei-aandeel per kern in de totale gemeentelijke
groei van de woningvoorraad

Kern/variant 1984-1987 1987-1992 1992-1997 1997-2002

Streekglanvariant

Lichtenvoorde 86,2 95,4 96,3 101,9

Lievelde 5,7 1,2 1,0 - 1,0

Vragender - 0,5 1,0 0,7 0,0

Harreveld 4,2 1,4 1,3 1,0

Zieuwent 4,4 1,0 0,7 - 1,9

Totaal gemeente 100 t 100 t 100 t 100 t

Maximumvariant

Lichtenvoorde 86,2 95,4 97,4 100,8

Lievelde 5,7 1,2 0,7 - 0,4

Vragender - 0,5 1,0 0,5 0,0

Harreveld 4,2 1,4 0,9 0,4

Zieuwent 4,4 1,0 0,5 - 0,8

Totaal gemeente 100 8 100 t 100 t 100 t

Minimumvariant

Lichtenvoorde 86,2 75,7 96,1 101,5

Lievelde 5,7 10,0 1,1 - 0,8

Vragender - 0,5 0,9 0,7 0,0

Harreveld 4,2 7,4 1,4 0,8

Zieuwent 4,4 7,8 0,7 - 1,5

Totaal gemeente 100 % 100 t 100 t 100 t
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Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel het totale gemeentelijke

leerlingenbestand stijgt in de toekomst met 100, en de woningvoorraad

met 50. Veronderstel voorts dat in een bepaalde kern in het uitgangs-

jaar het leerlingenbestand 30 bedraagt en de woningvoorraad volgens het

bouwprogramma met 5 toeneemt. Het groei-aandeel in de woningvoorraad

bedraagt dan (5/50) x 100 t = 10 8. De leerlingengroei in de kern be-

draagt dan eveneens 10 t van de gemeentelijke groei. Het toekomstige

leerlingenbestand komt daarmee op 30 + 10 t van 100 = 40.

5.5. Het toekomstige aantal leerlingengper kern

De verdeelprocedure zoals in de vorige paragraaf beschreven wordt ech-

ter uitsluitend toegepast op het toekomstige aantal leerlingen van de

richting Rooms-Katholiek. Voor de richtingen Protestant-Christelijk en

Openbaar wordt een andere toedelingsmethodiek gevolgd.

In de gemeente Lichtenvoorde is thans slechts êên openbare basisschool

aanwezig. Omdat verondersteld is dat gedurende de prognoseperiode geen

nieuwe scholen worden opgericht, betekent dit automatisch dat de ver-

wachte groei binnen het openbare onderwijs volledig op deze school zal

worden gerealiseerd.

Bij het Protestant-Christelijke onderwijs doet zich een soortgelijke

situatie voor, met dit verschil dat er in de gemeente twee scholen zijn

van deze richting.

Alle groei binnen het Protestant-Christelijke onderwijs komt dus te-

recht op deze twee scholen. Omdat de relatieve attraktiviteit gelijk-

blijvend wordt verondersteld, blijft het relatieve aandeel per school

en in dit geval ook per kern-konstant. In tabel 19 staan de aantallen

leerlingen vermeld van het Openbare- en Protestant-Christelijke basis-

onderwijs per kern.
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Tabel 19. Aantal leerlingen van in de kern gevestigde Open-
bare- en Protestant-Christelijke basisscholen

Kern/variant 1984 1987 1992 1997 2002

OEenbaar

Kern Lichtenvoorde

~ Streekplanvariant 143 161 199 247 284

~ Maximumvariant 143 163 205 258 303

- Minimumvariant 143 159 194 235 264

Protestant-Christelijk

Kern Lichtenvoorde

- Streekplanvariant 124 125 130 139 143

- Maximumvariant 124 126 134 147 154

- Minimumvariant 124 123 127 133 135

Kern Vragender

- Streekplanvariant 30 30 32 34 35

- Maximumvariant 30 30 32 35 37

- Minimumvariant 30 30 31 32 33

In tabel 20 tenslotte staan de resultaten vermeld van de verdeling van

het aantal Rooms-Katholieke leerlingen naar kern, berekend volgens de

procedure zoals beschreven in paragraaf 5.4.
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Tabel 20. Aantal leerlingen van in de kern gevestigde
RoomsKatholieke basisscholen

Kern/variant 1984 1987 1992 1997 2002

Streeëglanvariant

Lichtenvoorde 1.210 1.189 1.240 1.338 1.369

Lievelde 127 126 127 128 128

Vragender 110 110 111 112 112

Harreveld 138 137 138 139 139

Zieuwent 215 214 215 216 215

Totaal gemeente 1.800 1.776 1.831 1.933 1.963

Maximumvariant

Lichtenvoorde 1.210 1.205 1.293 1.432 1.505

Lievelde 127 127 127 128 128

Vragender 110 110 110 111 111

Harreveld 138 138 138 139 139

Zieuwent 215 215 215 216 215

Totaal gemeente 1.800 1.795 1.883 2.026 2.098

Minimumvariant

Lichtenvoorde 1.210 1.171 1.190 1.250 1.238

Lievelde 127 125 127 128 128

Vragender 110 110 110 110 110

Harreveld 138 136 138 139 139

Zieuwent 215 213 215 215 215

Totaal gemeente 1.800 1.755 1.780 1.842 1.830
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5.6. Het toekomstige aantal leerllingengger school

Omdat de gemeente Lichtenvoorde slechts êên Openbare basisschool bezit

(kern Lichtenvoorde) en twee Protestant-Christelijke (kern

Lichtenvoorde en kern Vragender), is met de verdeling van het

leerlingenbestand naar kern (tabel 19) tevens de verdeling naar school

gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van het Rooms-Katholieke

basisonderwijs in de kernen Lieveld, Harreveld, Zieuwent en Vragender.

In al deze kernen staat niet meer dan êên basisschool per kern.

De verdeling van de leerlingen over de 6 Rooms-Katholieke scholen in de

kern Lichtenvoorde is geschiedt op basis van het uitgangspunt van de

gelijkblijvende relatieve attraktriviteit, dat wil zeggen volgens het

aandeel dat deze scholen hadden in het Rooms-Katholieke leerlingenbe-

stand van de kern in 1984. In tabel 21 staat per school het leerlingen-

bestand vermeld in 1984, alsmede de verwachte omvang van het toekomsti-

ge leerlingenbestand.

5.7. Samenvattende konklusie

Samenvattend kan over de ontwikkeling 1984-2002 het volgende worden

gekonkludeerd:

- Rooms-Katholieke basisscholen. In de kernen Lieveld, Harreveld,

Zieuwent en Vragender blijft het leerlingenbestand per school in alle

drie de varianten stabiel. In de kern Lichtenvoorde wordt wel een

toename verwacht. De groei bedraagt volgens:

- de Streekplanvariant 13 t per school

- de Maximumvariant 24 % per school

- de Minimumvariant 2 t per school
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- Protestant-Christelijke basisscholen. Zowel de school in de kern

Lichtenvoorde als in de kern Vragender zal naar verwachting een

stijgend leerlingental te zien geven. De groei bedraagt volgens:

- de Streekplanvariant 16 % per school

- de Maximumvariant 24 % per school

- de Minimumvariant 9 t per school

- Openbare basisschool. Het leerlingental van de enige Openbare basis-

school in de gemeente (kern Lichtenvoorde) zal ongeveer verdubbelen.

De toename bedraagt volgens:

- de Streekplanvariant 99 z

- de Maximumvariant 112 t

- de Minimumvariant 85 s.

5.8. EEilOOg

Tot slot wordt nogmaals opgemerkt dat de cijfers uitsluitend indikatie-

ve waarde bezitten. Zowel ten aanzien van de geschatte potentiële

schoolbevolking en het daarmee samenhangende leerlingenbestand als de

verdeling naar richting, kern en school zijn met onzekerheidsmarges om-

geven. Steeds moet worden bedacht dat de prognoses van al deze groothe-

den slechts konden plaatsvinden door het hanteren van een groot aantal

veronderstellingen. Vooruitberekeningen hebben per definities een voor-

waardelijke status en moeten derhalve met de nodige relativiteit worden

bezien.

Zonder aan de cijfers een al te absolute waarde toe te kennen, mogen de

uitkomsten van de analyses worden opgevat als de meest waarschijnlijke

toekomstige ontwikkeling binnen het raamwerk van de gehanteerde veron-

derstellingen.

Ten aanzien van de verdeling naar school kan nog worden opgemerkt dat

de berekende schoolomvang het resultaat is van een mechanische verdeel-

procedure. Het zal duidelijk zijn dat in werkelijkheid het schoolbe-

stuur en/of de gemeente beslissen op welke wijze een bepaalde autonome

leerlingengroei zal worden opgevangen. Of een school de gelegenheid

krijgt te verdubbelen, een nieuwe school wordt opgericht, scholen wor-

den samengevoegd of worden opgeheven, is in eerste instantie afhanke-

lijk van de beleidskeuze van de betrokkenen.
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