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qp 17 september 1984 verleende het College van Burgemeester en !{ethou-

ders van de gemeente Neede aan het ETIG de opdracht een leerlingenprog-
nose op te stellen voor het basisonderwijs. In dit rapport wordt het

onderzoekverslag en het onderzoekresultaat gepresenteerd. Degene die

uitsluitend belangstelling heeft voor het onderzoekresultaat, kan vol-

staan met het bestuderen van de tabel op pagina 32.

Het, onderzoek is uitgevoerd en het rapport is geschreven door Menno

Vlalsweer. t'lede namens hem zeg ik de medewerkers van de gemeente dank

voor de verstrekking van cijfers en gegevens.

Vlij hopen met diÈ rapport een konstruktieve bijdrage te leveren aan de

totstandkoming van het. gemeentelijke beleid voor het basisonderwijs in
de gemeente Neede.

Arnhem, 11 decenber 1984

Stichting Economisch Technologisch

Inst,ituut Geld

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

geÍreente Neede.

Krachtens de Wet op het Basisonderwijs zal het kleuter- en lageronder-
wijs in de loop van 1985 integreren toÈ 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 uit,gegaan van de situatie
zoals die in de toekomst zal bestaan.

Volgens de afdeling Onderwijs van de gemeente zullen de bestaande kleu-
ter- en lagere scholen integreren overeenkomstig het schema zoals opge-
nomen in t,abel 1 (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 drie
deelgebieden of kernen, te weten: de hoofdkern Neede (inklusief het
buitengebied Neede) en de twee kerkdorpen Rietmolen en Noordijk (inklu-
sief de respektievelijke buitengebieden). Deze deelgebieden worden ge-

makshalve steeds aangeduid met het begrip kern. onderscheid tussen
hoofdkern en kerkdorp wordt dus niet gemaakt.

Alle in het rapport genoemde jaart,allen hebben betrekking o¡r de maand

januari van dat jaar.

De prognose van het leerlÍngenbestand per school is tot stand gekomen

via een aantal Èussenstappen.

In hoofdstuk twee wordt als eerste stap de potentiële schoolbevolking
geraamd, dat wil zeggen het aantal 4 - 12 jarige kinderen, woonachtig
in de gemeente.

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 genaakt van de

toekomstige verdeling van heÈ leerlingenbestand naar levensbeschouwe-

lijke richting.
2
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In hoofstuk vijf tenslotte wordt, het toekomstige leerlingental per

school geschat.

Tabel 1 Intergratie-schema van de kleuter- en lagere scho-
len tot basisscholen geneente Neede

Bestaande lagere school + bestaande kleuterschool= Ín 1985 te vormen
basischool

de !{issel de Wissel de lfissel , Neede
(openbaar )

Ruwenhofschool 't KonÍjnenhol

Hofmaatschool

Tormijnschool

Aríänsschool

Kard. Alfrinkschool

St. Jozefschool

Kisveldschool

de lemshuve

Pinkeltje

Het, Kwetternestje

Bambi

It weideke

Kisveldschool

Ruwenhofschool,
Neede (openbaar)

Hofmaatschool, Neede
(openbaar )

Tornijnschool, Noor-
dijk (openbaar)

Ariänsschool, Neede
(Rooms-Katholiek )

Kard. Alfrinkschool,
Neede (Rooms-Katho-
liek)
St. Jozefschool,
Rietmolen (Rooms-
Karholiek)

Kisveldschool, Neede
(Protestants-Christe
rijk)

3
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2. BEVOLKINGSPROGNOSE

Inleidinq

De potent.iële schoolbevolking voor het baslsonderwijs bestaat vrijwel
geheel uit leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Teneinde

het toekomstige aantal leerlÍngen te kunnen r¿rmen ¡rpet dus ín de eerste
plaats een leefÈijdspecifieke bevolkJ-ngsprognose worden opgesteld,

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

2. 1. Methode van bevolkingsvooruitberekeningl )

Bij het, vooruitberekenen van de bevolking is onderscheLd gemaakt, tussen

de onÈwikkelLng van de gesloten bevolking, dat wil zeggen de ontwikke-
Iing van de bevolking zonder dat rekening wordt, gehouden met migratie,
en de ontwikkeling van de bevolking waarin tevens de invloeden van mi-
grratie zijn verdiskonteerd.

Gewoonlijk wordt bij de vooruitberekening van de bevolking gebruik ge-

maakt van de zogenaamde cohort-survival methode. Uitgangq)unt, hierbij
vormt de bevolking op een zeker tijdsÈip, verdeeld naar geslacht en

vijf-jarige leeftijdsgroepen (0-4, 5-9, 10-14 enz.)
Gedurende een tijdsperÍode van vijf jaar schuift een groep mensen

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

voÌgende. 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 leefÈijdsklasse. lilanneer deze bereke-

ning voor ieder cohort van een bepaalde leeftijdsklasse is ultgevoerd
dient tenslotte nog het aantal 0-4 jarigen te worden bepaald net behulp

van gegevens of prognoses ten aanzíen van vruchtbaarheidscijfers (aan-

1 ) Deze paragiraaf is ontleend aan het rapport De Arbeidsmarkt van de
Regio-Àrnhem, pag 76 en 77, ETI.G 1980.
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tal levendgeborenen per jaar per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). Op deze

wijze is een raming nogelijk 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 samensÈelling omdat de verschÍllende
Ieeftijdsgroepen en de geslachten veelal niet evenredig in de migratie-
stromen zijn verÈegenwoordigd. Het, za1 duidelijk zijn dat een voorspel-
lLng van toekomstige migratÍestromen 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 migrat.ie-

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. !{ordt tenslotte
ook nog rekening gehouden uret de natuurlijke aanwas behorend bij het,

migrat,iesaldo, het migratie-effekt, dan is de totale bevolking verkre-
gen naar leeft,ijd 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 bevolkingwooruitberekening

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

de Provincie Gelderland een bevolkingsprogmose vervaardigd. De progino-

se-perioden beslaan steeds vijf jaar, te beginnen met 19A2 - 1987. Ten-

einde zoveel nogelijk aan te sluiten bij de aktuele situatie zijn deze

cLjfers niet zonder meer gebruikt maar hebben wij per periode de genid-

delde jaarlijkse groei berekend, waarna de resulterende groeipercenta-
ges zijn geprojekteerd op de bevolkingsomvang 1984. Vervolgens is de

aldus verkregen bevolkingso¡mrang 1987 verhoogd met de procentuele groei
1987 - 1992 ebc. etc. De aldus bijgestelde bevolkingsprogmose staat
vermeld in tabel 2.

5
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TabeL 2. Bevolkingsprognose, gemeente Neede

AantaIlen Indexcljfer (1984 = 100)

lotale bevolking
1984

1987

1992

1997

2002

BevoLkinE Ln ôe teeftijd-
kategorLe 4-12 jaar
1984

19A7

1992

1997

2002

11 .019

11.202

1 I .394

11.624

11.811

1.497

1 .339

1.222

1 .289

1.397

100

102

103

105

107

100

89

a2

86

93

Bron: ROV/ETIG

Uit deze tabel blijkt dat, de bevolklng tussen 1984 en 2002 toeneernt met

in tot,aal ruim 7 t. In de leeftijdskategorie 4 - 12 jaat treedt tussen
1984 en 1992 daarentegen en vrij scherpe dalinq op. Na 1992 treedt ech-

ter enig herstel op en stijgt de potentiële schoolbevolking rfleer.

De geuriddelde jaarlijkse daling van de potentiële schoolbevolking tus-
sen 1984 en 2002 bedraagt, in de geureente Neede - Or4 |
Dit groeÍcijfer wijkt nauwelijks af van de verwachtingen voor geheel

Nederland.

Het CBS presenteert in de publikaÈie oProg¡rose van de bevolking van Ne-

derland na 1980" een drietal bevolkingsgroeivarianten. De drie CBS-va-

rianten (Iage- nidden- en hoge varÍant) onderschel-den zich van elkaar
door verschillende veronderstellingen omtrent het toekomstige verloop

6
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van het aantal huwelijkssluitingen, de vruchtbaarheíd en de buitenland-
se migratie. Voor de leefÈijdskategoríe 4-12 jarlgen wordè voor geheel

Nederland tussen 1984 en 2000 de volgende gemiddelde jaarlijkse groei

verwacht:

- IJage variant - 0r3 t per jaar

- ltidden variant 0r 1 t per jaar

- Hoge variant 0r5 t per jaar
Volgens de jongste lnzichÈen van de Dienst ROV van de provincie Gelder-

land moet voor Nederland 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 bevolklngsprogno-

semodel voor de gemeente Neede zJ-jn gebruikt. De lage variant voor Ne-

derland is dus goed vergelijkbaar met de vooruitberekenJ-ngen voor Nee-

de.

De totale Nederlandse bevolking zal de komende jaren toene¡nen met onge-

veer 0r5 t per jaar. Ook de totale bevolkingsgrroei van de gemeente Nee-

de (0r4 t per jaar) wijkt dus niet, af van de verwachting voor Neder-

land.
Dat de bevolkingsontwikkeling van Nederland en de gemeente Neede zo

weinig verschilt is te verklaren uit de vrijwel ident,ieke leeftijdsop-
bouw van de bevolking.

Nadat in dit hoofdstuk de omvang van de toekomstige potenti'éle school-

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

maakt van het toekomstige deelnemingspercentage.

7
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3. PROGNOSE VAIi¡ HET DEELNEIIINGSPERCENTAGE EN HET LEERLINGENBESTAND

3.1. Inleidinq

Het deelnemingspercentage wordt gedefinieerd als het aantal leerlingen
van in de gemeente gevest.igde 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 rdonen in de leeftijdskategorie 4-12 jaar terwijl het binnen de

gemeentegrenzen gevestigde basisonderwijs 800 leerlingen telt,, dan be-

draagrt het, deelnemings¡rercentage (800/1.000) x 100 t = 80 t.

Het, deelnemingspercentage zal doorgaans afwijken van de 100. Dit, is
vrijwel geheel terug te voeren op een driet,aL oorzaken. In de eerste
plaats blijken niet alle leerlingen basisonderwijs te volgen. Een ge-

deelte van de schoolbevolking volgit. buitengewoon onderwijs. De tweede

faktor betreft de geografische spreiding van het scholenaanbod. Een

deel van de leerlingen bezoekt scholen die buÍten de gemeentegrenzen

liggen, andersom zal een deel van het gemeentelijke leerlingenbestand
afkomst.ig zijn van omliggende gemeenten. Ten derde kan worden genoemd

de natuurlijke uitstroom, dat wil zeggen dat deel van de potentiëte
schoolbevolking dat geen basis- en geen buitengewoon onderwijs volgt,.
Het, belangrijkste deel hiervan bestaat uit 12-jarigen die reeds tot het
vervolgonderwi j s zijn toegetreden.

3.2. De omvang van het, geneenteliike deelneminsspercentaqe in heÈ re-
cent,e verleden

In tabel 4 staat een overzicht van de situatie in 1974 en in 1984.

De feitelijke schoolbevolking uit,gedrukt als percentage van de poten-
tiëIe schoolbevolking vormt het deelnemingspercentage.

I
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Tabel 4. Deelnemingspercentage basisonderwijs 1974 en 1984,
gemeente Neede

1974 19A4

Potentiële school-
bevolking

Feítelijke school-
bevolking

Deelnemingspercen-
tage

1.756

1.621

1.497

1.285

92 r3 85r 8

De potentiële schoolbevolking is tussen 1974 en 1984 met, bijna 15 tge-
daald.l) ¡ret feitelijke aantal leerlingen nam in deze periode echter
af met 21 x. Hierdoor ís het deelnemingspercentage gedaald met 615 t.

In 1984 namen per saldo 212 kinderen van 4-12 jaar, geen deel aan het
in de gemeente gevestigde basisonderwijs. Cirka 64 kinderen van deze

groep bezocht het bultengewoon onderwijs (waarvan 56 binnen de gemeen-

te- en 8 buit,en de gemeent,e-grrenzen).

Schoolforensisme speelt voor het basisonderwijs in de gemeente Neede

een ondergeschikte ro1. Het aantal leerlingen dat, buiten de gemeenÈe-

grenzen basisonderwijs volgrt bedraagÈ 36. Het aantal leerlingen afkom-

stig uit een andere gemeente is nog lager en bedraagt slechts 28. De

natuurlijke uitstroom is kwantitatief de belangrijkste faktof. De om-

vang van de natuurlijke uitstroom kan geschat worden door de pot,entiële
schoolbevolking te vermÍnderen met de deelneming aan het, basisonderwijs
binnen de gemeente, het buitengewoon onderwijs en het schoolforensisme.

Voor 1984 beweegt dit saldo zich rond de 140.

In t,abel 5 wordt de situatie 1984 nog eens schematisch weergegevenr

9
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Tabel 5. SamenstellÍng van de pot,entiëIe schoolbevolking
van de gemeente Neede, 1984

Aantal Procenten

Deelneming aan basis-
onderwijs binnen de
gemeent.e

Saldo schoolforensisme
Deelneming aan buiten-
ger{oon onderwijs (binnen-
en buiten de gemeente)

Natuurli j ke uit.stroom

1.295

I

64

140

g5rg

0r5

4r3

9r4

Pot.entiële schoolbevolking 1.497 100

Teneinde een uitspraak te kunnen doen omtrent, de omvang van het toekom-
stige deernemingspercentage, moet dus een raming rrorden gemaakt, van de

drie determinanten, te weten de afvloeiing naar het buitengewoon onder-
wijs, het schoolforensisrne en de natuurlijke uit.st,room.

3.3. Deelneming aan het buitenqewoon onderwiis

In grafiek 1, is voor een lange reeks van jaren het verloop rreergegeven
van het aandeel buitengewoon onderwijs in Nederl_and.

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

omvang van het buitengewoon onderwijs is echter reratief gering. rn
1980 bijvoorbeeld bedroeg het aandeel slechts 5 t.

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

komprex. Gezien het historische verloop is de aard van de groei struk-
tureel en trendmat,ig. De verklaring voor deze trendmat.ige ontwikkeling
is geassocieerd met een veelheid van verschijnselen. Ondat geen inzicht
bestaat in de aard en ontwikkeling van de afzonderlijke verschijnselen,
wordt voor de prognose noodzakelijkerwijs gewerkt. met. een gestyleerde
trendformule.

10
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Grafiek 1. Aantal leerlingen van het, buitengewoon onderwijs
in procenten van het totale aantal leerlingen
(buLtengewoon * basisondervijs), Nederland

oh

4

3

2

5

c)

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1915 1980

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 wíj een regressi-e-analyse uitgevoerd o¡r de Nederlandse
aandeelcijfers tussen 1925 en 1980.

De resulterende trendformule Ls van de volgende gedaante:

At= 0r079t. - 151 R2 = 0197

(o,oo5) (8)

waarin:

Àt = aandeel buitengenoon onderwijs in jaar t in Nederland

t = trendterm Ln jaar t, i.c. jaartal

11



De regressl-eresultaten zijn statistisch zeer bevredigend. In tabel 6

staan de uitkorrsten vermeld van de vooruitberekeningen, genaakt met be-
hulp van deze regiressievergelijking.

Op gemeentelijk nivo Ís er onvoldoende historisch materiaal beschikbaar
om een statlstisch betrouwbare trendanalyse te kunnen ul-tvoeren.
De raming van de toekomstige gemeentelJ-jke 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 exercitíe staan eveneens vermeld in tabel 6.

Tabel 6. Prognose relat,ieve aandelen van het buitengewoon
onderwijs in het totale onderwijs (Í.c. buitenge-
woon * basisonderwijs)

Nederland (in t) Gemeente Neede (in t)

19A4

1987

1992

1997

2002

512

5r5

519

614

619

413

415

4'8
5'2
5r6

3.4. Schoolforensisme

De faktoren die in het algemeen de deelnemíng aan het basísonderwÍjs

bulten de gemeentegrenzen bepalen, hebben voor een belangrijk deel een

geografisch karakter. Afstand en bereikbaarheid zijn in dit verband

bepalende elementen. Daarnaast speelÈ de richting en kwaliteit van de

scholen een belangrijke rol. De aanwezLgheid 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 plaat,sell-jke scholen bewerkstelligen ln meer of mindere

maÈe schoolforensisrne. Begin 1984 bedroeg in de gemeente Neede de om-

12
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vang van het pendelsaldo slechts 0r5 t van de potentiële schoolbevol-
king. De centrale vraag luidÈ hoe dit percentage zich nâar verwachting
zal ontwikkelen.
Veranderingen in het schoolforensisme veroorzaakt door (fundamentele)

verschuivLngen binnen het intergemeentelijke scholenaanbod worden thans
niet voorzien. !{ijzigingen op basis van sociologische of psychologi-
sche omstandigheden zijn volstrekt onvoorspelbaar. Er is dus geen theo-
retisch fundament waarop een ontwikkelingsrichting kan ¡rorden vastge-
steld.
Gezien deze omstandigheden is het evident om het schoolforensÍsme voor
de gehele prognoseperiode konstant te veronderstellen. Dit bet.ekent dat

ook voor heÈ jaar 2002 wordt uitgegaan van een aandeel van 0r5 t van de

potenÈiëIe schoolbevolking.

3.5. Natuurlijke uitstroom

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, wordt de omvang van de natuurlijke
uiÈstroom met name bepaald door de l2-jarige leerlingen.
rn Nederland bedroeg het deelnemingspercentage voor dit reeftijdsjaar
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 deelnemfng van de l2-jarigen
wordt gevormd door de omstandigheid dat veer leerlingen zo rond het
twaalfde levensjaar doorstromen naar het vervolgonderwÍjs.
Indien het huidige aantaL leerjaren van het basisonderwijs tussen 1984

en 2002 niet wijzigt,, zal het deelnemingspercentage voor de l2-jarigen
ook in de toekomst geen (voorzienbare) wijziging ondergaan. Derhalve

wordt ook de natuurlijke uit.stroom in de gemeente Neede gedurende de

progmoseperiode konstant gehouden op het nLvo van 1984 (9r4 ¿ van de

potentlëIe schoolbevolkl-ng) .

3.6. Het toekosrstiqe deelneminqspercentac¡e

o¡r basis van de in de vorige paragrafen geschatte korrponenten kan nu

het toekomsÈige deelnemingspercentage worden berekend. In tabel 7 staan

de resultaten weergegeven.
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Tabe1 7. Toekomstig deelnemingspercentage gemeente Neede

19A4 1987 1992 1997 2002

Potentiële school-
bevolking
Natuurlijke uit-
stroom + saldo
schoolforensisme

DeelnemLng buLten-
genoon onderwijs

100r0 100r0 100, 0 100,0 100,0

919 9'9 919 919 9,

90r 1 90r 1 90, 1 90r 1 90,

4'3 4 5 4, 5'2 5'6

9

It

Deelnemingspercentage 85rB 85r6 85, 3 8419 84rs

Doordat enerzíjds de kwantitatl-ef belangrijkste komponent (natuurlijke
uitstroom) konstant wordt veronderst,eld en anderzijds de deelneming aan

het buÍtengewoon onderwijs relat,ief laag is en laag blijft, verandert,

het, deelnemíngspercentage in de tijd nauwelijks. Tussen 1984 en 2002

wordt een verlaging voorzien van 1 ruim procentpunt.

3.T. De toekomst

De potentiëte schoolbevolking (tabel 2) kan via de deelnemingspercenta-

ges (tabel 7) ¡prden omgerekend naar de feitelijke schooLbevolking, dat

wil zeggen het werkelijke aantal leerlingen dat Ln de gemeente geves-

tigd basisonderwíjs geniet. (potentiëIe schoolbevolking x deelnemings-

percentage = feitelijke schoolbevolking).
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Tabel 8.

1984

1987

1992

1997

2002

Toekomst,ig aantal leerlingen van het basisonder_wijs, gemeente Neede

Aant,aIlen Indexcijfer (1984 = 100)

1 .295

1 .146

1.042

1 .094

1. 190

100

89

81

85

92

ù
[i
Â

I

:

I
:
t

i
t.
t,
l'
þ'it.p
p.

H
H
FJ

H

B
FÉ
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4. HET TOEKO!,ISTIGE TJEERLINGENBESTAND VERDEELD NAAR RTCHTING

4.1. Inleiding

De kerkelijke gezindte of levenbeschouwelijke richt.ing is veela1 bepa-

lend voor de schoolkeuze. Een progmose over de verdeling van het toe-
komstige aant,al leerlingen naar richting is dus impticiet een prognose

over de kerkerijke gezindte. om enig inzicht te kríjgen in het histori-
sche verloop daarvan zijn in grafiek 2 de relatieve aandelen van de on-
derscheiden richÈinçten weergegeven.

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

olo
NEDEFÍ,ANDSE BEVOLKING NAÀR KERKELIJKE GEZINDTE

1 930 1947 1 960

60

50

40

30

20

1920 197 1 1 981

täilffirlililfirtilffiiltil overig

Geen

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

Na een aanvankelijke stabilisatie daalde het aandeel na 1971 echter met.

ruim 9 t. Het aandeel van de Protestants-Christelijkel) richting is

1 ) Prot.estants-Christelijk is de verzamelnaam voor alle Protestantse
stromingen, dus van vrijzinnig tot orthodox.
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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 geniddelde verandering
per richtJ-ng niet st,abier. Een trendprogmose op basis van de gehele pe-
riode leidt bij een níet-éénduidige ontwikkelÍng tot onwaarschijnlijke
uitkomsten. Het aandeel Rooms-Katholiek bijvoorbeeld 1s tussen 1920 en

1981 toegenomen. o¡r grond van dLt tíjdvak 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 opgetreden. 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 relat.ie tussen de kerkelijke gezindte en de r ichtingi van het
basisonderwijs

In tabel 9 staat de verdeling van de Nederlandse bevolking yreergegeven

naar kerkerijke gezindte alsmede de verdeling van het aantar basis-
schoolleerlingen naar richting voor de periode 1971-1991.

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

Kerkelijk gezindte,/
richting van het
onderwijs

Bevolking Basisschoolleerlingen
1971 1981197 1 1981

Rooms-Katholiek

Protestant-
Christelijk
Geen,/Openbaar

4117

33rg

2414

39r8

31r'l

2g15

43,4

28.4

29,2

37 19

29 r4
32 17

100 rTotaaI 100 r 100 r 100 t
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De samenstelling van de bevolking naar kerkelijke gezindte weerspiegeld
zÍch in grote lijnen in de verdeling van het aantal basisschoolleer-
lingen naar richting.
Afwijklngen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de verdeling
van de bevolking naar kerkelijke gezindte is geschied op basis van het
formele lidnaatschap van een kerkgenootschap. De uitkørsten verschaffen
dus geen inzicht in de mat,e waarin de betrokken personen ook praktise-
rend lid zl-jn.
Daarnaast kunnen andere overwegingen (bijvoorbeeld berel-kbaarheid) tot
een schoolkeuze leiden dLe 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 progmose omtrent de toekomstige verdeling naar rich-
ting. In beginsel zijn nu twee mogelíjkheden denkbaar. Enerzijds kunnen

de ontwikkelingen uit het verleden eenvoudig worden doorgetrokken naar
de toekomsti anderzijds kan worden betoogd dat, het theoretische funda-
ment van deze konceptÍe onvoldoende onderbouwd kan worden, en dat, het
daarom de voorkeur verdient de aandelen konstant, te veronderstellen.
Aangezien beide qrvattingen verdedigbaar zíjn, is gekozen voor een kom-

promis in de vorm van een gedempÈe voortzetting van de trend uit het,

meest recente verlden, te weten de jaren na 1971.

Via regressie-analyses zijn de volgende trendvergelíjkingen geschat;

Àtob=0r45t -86417
(0,031 (62,4'

R2 = 0196

\pc=0,099t-166,3
(0,008) ( 16,4)

R2 = 0194

À¡rk=-0r55t +112919

(0,04)- (72,51

R2 = 0196
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!ûaarrn:

A¡ = aandeel basisonderwijs naar richtÍng in jaar t
t = trendterm in jaar t i.c. jaartal

o¡lnieuw zLjn de regressie-result,aten statistisch zeer bevredigend. De

vooruitberekeningen, gemaakt met. behulp van deze trendvergerijkingen,
zijn vervolgens gerniddeld met de aandelen zoals deze in 1981 waren.

As + 41991
A=

2

A = toekomstige aandeel

A¡ = aandeel volgens de trendformule
Atgal = aandeel uit, jaar 1981

De toekomstige aandelen bevatten dus een dlmamisch element, doordat zij
tot stand zijn gekomen op basis van de ontwikkelingen 1971 - 1981, en

een st,atisch element doordat, de trenduitkomsten gemiddetd 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 leerlingenbesÈand
van het basisonderwÍjs naar richting, Nederland

Rooms-
Katholiek

Protestant-
Christelijk

Openbaar

1984

1987

1992

1997

2002

37 ,1

3612

34rB

33,4

3212

29,6

29,7

30, 0

30 12

30r4

33, 3

34',1

35,2

3614

37,4
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BlÍjkéns tabel 1O zaL het aandeel Rooms-Katholiek in Nederland met, bÍj-
na S-procentpunten afnemen. Het aandeel van het O¡renbare Onderwijs
neemt met ruim 4lrocentpunten toe, terwijl het aandeel protestant.-

Christelijk net een lichte stijging hoegenaand op hetzelfde nivo
blij ft.

4.4. verdeling naar rLchting tot 1984, gemeente Neede

In t,abel 11 staat de verdeling weergegeven van de bevolking naar kerke-
Iijke gezindte in de gemeente Neede, alsmede de verdeling van het, leer-
lLngenbestand van het basisonderwljs naar richting voor het jaar 1979.

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

Rooms-
Katholiek

Protestant-
Christelijk

Geen/
Openbaar

Bevolkl.ng

1979

BasLssdrooI.-
leerlingen
1979

32 r0

39,

56r6

13rg

11,4

4'l ,2

De kerkelijke gezindte van de bevoLking is brijkens de gemeentelijke

bevolkingsadministraÈie vor cirka 57 t Protestant-Christelijk. Het, aan-
deel Protestant-Christelijk fs daarmee bJ-jna twee maal zo groot a1s ín
Nederland. Wat betreft de denominatie Rooms-Katholiek is de afwijking
met Nederland gering. Het aandeel zonder kerkelijke gezindte Ls daaren-

tegen in Nederland aanmerkelijk groter dan in de gemeente Neede.

De Samenstelling van de bevolking naar levensbeschouwing is ten aanzien
van de rLchting Roøts-Katholiek duidelijk terug te vinden in de verde-
ling van het leerllngenbestand naar richt,ing. Bij de omvang van het,

0
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Prot,estant-Christelijk en openbaar onderwijs is een relatie met de ker-
kelijke gezindte op het eerste gezicht niet, aanwezig.

Het Protestant-christelijke basisonderwijs ís in Neede gericht. op de

meer orthodoxe richtingen. Deze richtingen maken evenwel slechts een

gering deel uit van de totale Protestant-Christelijke denominatie. Ver-
uit het, grootste deel (niet Orthodoxe) protestantse leerlingen bezoekt
het O¡renbaar onderwijs. Deze situatie is in vergelijking met Nederland
opnerkelijk.
Gemiddeld in Nederland bezoeken leerlingen met een protestantse achter-
grond ook in meerderheid Protestants{hristelijk basisonderwijs. In
Neede is deze denominat.ie daarentegen overv',egend georiënteerd op het
Openbare onderwijs.

In tabel 13 staat de relatieve verdeling weergeçteven van het gemeente-

lijke leerlingenbestand naar richting vanaf 1974.

Tabel 13. Relatieve verdeling van het, leerlingenbest,and
naar richting 1974 - 1984, gemeente Neede

Rooms-
Katholiek

Protestant-
Christelijk

Openbaar

't974

1976

1978

1980

19A2

't984

38

38

39

39

39

39

13

14

14

14

14

14

49

4A

47

47

47

47

De verdeling naar richting is in de gemeente over een range reeks van
jaren vrijwel konstant gebleven, dit in tegenstelling tot de Nederland-
se situatie waar het aksenù meer op het O¡renbaar onderwijs is komen te
liggen.
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4.5. Prognose van de verdeling naar richÈinq 1984 - 2OO2 , gemeente Nee-

de

Orndat het, bij vooruitberekenlngen om strukturele veranderingen gaat, is
het van berang de (toekomst.ige) ontwikkelingen te ont,lenen 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 Nederrand berekende verschuiving (tabet 10) ge-
projekteerd op de gemeentelijke verdeling 1994.

Zoals reeds eerder o¡lgemerkt zijn de Nederlandse prognoses het, gernid-

delde van de berekende trend en de aandelen uÍt 1984.

Door projektie van de Nederlandse ontwikkelingen op de gemeentelijke
cijfers wordt (via het, konstante element, in deze prognose) inrpliciet
rekening gehouden met, de specifieke gemeenterijk ontwikkeling.
rn t'abel 14 staat de verdeling 1984 alsmede de prognose tot 2002 voor
de gemeente Neede.

Tabel 14. ToekomstÍge verdeling van het leerlingenbest,and
van het basisonderwijs naar richting, gemeenùe
Neede

Rooms-
Katholiek

Prot,estant-
chrisrelijk

Openbaar

1984

ßa7

1992

1997

2002

39,2

3812

36,6

35r0

33,7

13 r6
13r6

13r6

13,7

13r8

47,2

49 13

49 rg
51r 3

52.5

Hoewer het. afgelopen decennium de verdeling vrijwel stabiel is geble-
ven, wordt (in navolging van de verwacht,ingen voor geheel Nederland)
voor de toekomst een daling verwacht van het aandeel Rooms-Katholiek.
Het aandeel Protestant-christelijk bltjft ongeveer gelijk t,erwijr het
openbaar onderwijs relatief gezien in omvang toeneemt,.
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4.6. Prognose van het leerlingenbestand naar r ichting in de gemeente

Neede

Toe¡rassing van de relatieve verdeling naar richt,ing (tabel 14) op het
totale aantal leerlingen (tabel 8) geeft als resultaat, het toekomst,ige
Ieerlingenbesùand naar richting (zie tabel 15).

Tabel 15. Toekomst.ig aant,al leerlingen van het basisonder-
wijs, verdeeld naar richting, gemeente Neede

1984 19A7 1992 1997 2002

Rooms-Katholiek

Protestant,-
Christelijk
O¡lenbaar

Totaal

504

175

606

1.285

437

156

553

1 .146

381

142

519

1.042

383

150

561

1.094

397

163

620

1.180

Tot 1992 daalt als gevolg van de teruglopende potentiële schoolbevol-
king het, aantar leerringen over alle richingen. rn de jaren daarna

treedt echter enig herstel op.

Ondanks het afnemende relat,ieve aandeel Rooms-Katholíek, zaL na 1992

het aantal leerlingen naar deze ríchting eerder iets stijgen dan dalen.
Dít, koutt omdaÈ de giroei van de pot,enti'éle schoolbevolking de afna¡re van

het aandeel overtreft.
In het Protestant-ChristeJ-ijke onderwijs zal eveneens als gevolg van de

bevolkingsgroei op het eind van de prognose-periode een lÍchte toename

plaatsvinden.
Het o¡renbaar onderwijs daarentegen giroeit relatief snel en za1 naar
verwachting tussen 1992 en 2002 met bijna aanvijfde toenemen. Voor een

deel vloeit dit voort uit de bevorkingsaanwas, belangrijker is echter
het effekt van het toenemende aandeel.
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5. DE TOEKOI{SÍIGE VERDEIJING VAl{ HET LEERLLINGENBESTA}¡D NAAR IN DE GE-

I.TEENTE GEVESTIGDE SCHOLEN

5.1. Inleidins

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

het totale aantal toekomstige leerlingen naar richting (tabel 15) ver-
deeld zaL zijn over het gerîeentelijke scholenbestand. Uit informatie
van de afdeling Onderwijs van de gemeente Neede is gebleken dat, het
Ieerll-ngenbestand van een bepaalde school hoofdzakelijk bestaat ul-t
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 potentJ-ële schoolbevolking over de verschillende ker-
nen met de relat,ieve verdell-ng van het leerlingenbestand van in die
kernen gevestigde basisscholen (zie tabel 16).

Tabel 16. Relatieve verdeling van de potentiële schoolbevol-
king en heÈ leerlingenbestand per kern, 1984

Kern PotentiëIe schoolbe-
volking van de kern

In de kern onderwijs vol-
gend leerlingenbestand

Neede

Rietmolen

Noordijk

85

7

6

3

I
9

,

,

,

83r7

1or6

517

Totaal gemeente Neede 100 r 100 t

Het, grootste verschil doet zl-ch voor in de kern Rietmolen. In deze kern
is 7r8 t van de gemeentelijke potentiëIe schoolbevolking woonachÈig

terwijl het leerlingenbest,and van de aldaar gevestigde basisschool
10r6 t vormt van het tot,ale geneentelijke leerlingenbestand.
Dit verschil Ís echter grotendeels terug te voeren op het schoolforen-
sisme vanuit de gemeente Haaksbergen (rui¡r 20 t van de leerlingen in
RleÈnolen is afkomstig uit, Haaksbergen). Wordt hiervoor gekorrigeerd
dan daalt het percentage in de kern onderwijsvolgenden tot 816 t, het-
geen redelijk in
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overeensten¡ning is met de ounrang van de in Riet¡rplen woonachtige poten-
tiële schoolbevolking.

5.2. De toekourstige verdeling, een voorwaard eLiike proqnose

Een antwoord op de vraag hoe het leerlingenbestand van een bepaalde
school zich zal ontwikkelen - gegeven een bepaalde ontwikkeling van het
gemeentelijke reerlLngenbestand - draagÈ per definitie een nogal speku-
latief karakter. De faktoren díe de individuele schoolontwikkeling be-
palen zijn talrljk en veelal onvoorzienbaar. De facillteiten, 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

attraktivitelt van een school bepalen. Het zar duidelijk zijn dat, niet
steeds voorspelbaar is hoe al deze omstandígheden zích in de toekomst.

zullen ontwikkelen. Teneinde toch een uitspraak over de verdeling te
kunnen doen¡ is het dus onvermijderijk hieromtrent, een algemene hylo-
these te formul€f,êno

De hier gebruikte hlpothese vart uiteen in een drietal elementen:

- Er is vanuit gegaan dat gedurende de progmoseperiode geen nieuwe

scholen worden opgericht. !tet, andere woorden het vooruitberekende
aantal leerlingen wordt uitsl-uitend verdeeld over het, huidige scho-
lenbestand.

- De relatieve attraktivitett van de scholen veranderd niet. Alle thans
bestaande relatieve voor- of nadelen worden geacht in dezelfde mate

te blijven bestaan.

- ook in de toekomst zurren de reerlingen van een bepaalde school
hoofdzakelijk woonachtig zijn in de kern waar de school gevesÈigd is.

Dit betekent dat als gevolg van de eerste twee elementen (geen uitbrei-
ding van het scholenbestand en een qeltjkblijvende relatieve atùrakti-
vit'eit) de huidige status-guo gehandhaafd blijft. Via het derde element
zar echter toch enige verschuiving worden gegenereerd. voorzover de

grroei van de potentiëIe schoolbevolking per kern verschillen vertoont,
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zullen ook de in deze kernen gevestigde scholen een verschl-llende leer-
lingengroei vertonen. Daarenboven vinden er verschuLvingen plaaÈs o¡r

grrond van de veranderende oriêntatie naar richting. In hoofdstuk 2 is
de potentiëIe 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 statist.ische
en methodologische redenen geen vooruitberekening worden gemaakt

met behulp van het cohort-survival-bevolkingsnodel. 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 zar blijken kan via de mutat,ies in de

woningvoorraad een redelijk plausibele schatting worden gemaakt van de

verdeling van de potentiële schoolbevolking en het, leerlingenbest,and
over de verschillende kernen.

5.3. De toekomstige woninqvoorraad per kern

De toekomstige o¡¡wang van de woningvoorraad kan worden berekend aan de

hand van de huídige woning:voorraad, de verwachte sloop en het woning-
bouvlprogrä[ül€r o

De woningvoorraad voor de dorpen Neede, Rietmolen en Noordijk staan
vermeld in de publikatie statistische gegevens Gemeente Neede. De

woningvoorraad in de respektieveltjke buÍtengebieden is echter uit,slui-
tend voor het gezamenlijke buitengebied bekend. Omdat in dit onderzoek

ieder dorp met het daarbij behorende buLtengebied steeds als een analy-
t,ische en statistische eenheid wordt gehanteerd, hebben wij een schat-
ting gemaakt van de woningvoorraad in de afzonderlJ.jke buitengebieden.
Deze schatting is tot sÈand gekomen door de geurÍddelde woningbezetting
van het totale buitengebied te delen door de inwonertallen van de bui-
tengebieden. Hierbij wordt dus uÍt,gegaan van een gerijke woningbezeÈ-

ting in de drie buitengebieden.
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Tabel 17. lÍoningvoorraad van de drLe buitengebieden van de
gemeente Neede, 1984

Buitengebied rnwonertall ) Woning-
voorraadl )

Gemiddelde
woningbe-
zettingl ¡

Raming van
de woning-
voo*aad2 )

Neede

Ríetnolen
Noordijk

980

647

655

625 3r 65

269

177

179

Totaal 2.292 625 3r65 625

1 ) Bron: Gemeente Neede

2) stre

De dlenst ROV van de provJ.ncie Gelderland heeft een raming gemaakt van

de aantallen woningen die tussen 1984 en 2002 zullen worden gesloopt.
Deze raming heeft betrekking op de tot,ale gemeente. O¡r basis van de re-
Iatieve verdeling van de huidige woningvoorraad per kern (dorp + bui-
tengebied) hebben wij de gemeentelijke sloopcijfers vervolgens vertaald
naar de kernen. Indien een bepaalde kern bijvoorbeeld 30 t van gemeen-

teltjke woningvoorraad herbergt, dan is verondersteld dat ook 30 t van

de totale toekomst,ige sloop in die kern zal plaatsvinden.

Tabel 18. !{oningvoorraad 1984 en de verwachte aantallen
sloop 19A4-2002 per kern

Kern l{oning-
voorraad
19A4 r84-r87

Afbraak

.97_.92 tg2_.9.1 | 9'l-t 02

Neede

Rietmolen

Noordijk

2.959

302

239

26 62

6

81

I
103

11

I75

3

2

Totaal gemeente
Neede 1223.500 31 73 96
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In totaliteit, daalt de woningvoorraad als gevolg van de verwachÈe af-
braak net 322 woningen. Hiertegenover staat echter de aanwas van de wo-

ningvoorraad als gevolg van nieuwbouw.

Tabel 19. Woningbourçrogmoses 19A4-2002 per kern

Kern 1984-1987 1987-1992 1992-1997 1997-2002

Neede

Rietmolen

Noordijk

192

4

4

264

7

6

291

7

6

255

6

5

Totaal gemeente Neede 200 277 304 266

Brons Streeþan Oost-Ge1derland,/ETlG

Door de woningrvoorraad 1984 per kern te verml-nderen met de afbraak en

Èe vermeerderen met de woningbouw kan de toekomstige woningvoorraad

worden berekend.

De toekomstige woningbouw zal voor ruim 95 t in de kern Neede worden

gerealiseerd. De woning'voorraad in deze kern neemt dan ook krachtig toe

met 25 t. In de overige kernen blijft de woningvoorraad ongeveer op het

huidige nivo.

Tabel 20. Vloningvoorraad 1984-2002 per kern

Kern,/variant 1984 19A7 1992 1997 2002

Neede

Rietnolen
Noordijk

2.959

302

239

3. 125

303

241

3.327

304

242

3.537

303

241

3.689

29A

238

Tot,aal gemeente
Neede

Bron3 RoV,/ETIG

3.500 3.669 3.873 4. 081 4.225
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5.4. De relatie rroningrvoorraad en leerlingental

Om inzicht, te krijgen in de spreiding van de potent,iëIe schoolbevolking
wordt gebruík gemaakt van een kengetal. Dit kengetal wordt gedefinieerd
als het aantal 4-12 )arígen per 100 woninff€ri. In 1984 was de situatie
als volgt:

Tabel 21. Aantal 4-12 jarígen per 100 woningen per kern,
19A4

Neede

Rietr¡plen

Noordijk

43

39

43

Totaal gemeente Neede 43

Verschillen tussen de kengetallen kunnen worden verklaard uit enerzijds
verschlllen in leeft,ijdsopbouw en woningsamenstelling (één- en tweeper-
soonswoningen, bejaardenwoningen, flatrsr vlllars etcetera), anderzijds
worden zij be¡raald door het toeval.
In de gemeente Neede is de woningbezetting voor 4-12 jarigen in 1984 in
alle kernen vrijwel hetzeLfde.
verondersteld wordt dat dit kengeÈar ook in de toekomst weinig ver-
schillen zal vertonen. Dit ímpliceert, dat de toekomsÈige grroei. van de

potenÈiële schoolbevolking in de kernen (gegeven het gemeentelijke
randtotaal) wordt bepaald door de grroei van de respektievelijke woning-
voorraden.

Het groei-aandeel van een bepaalde kern in de totale groei van de wo-

ningivoorraad is daarmee gelijk aan het groei-aandeer in de totale po-
tent.i'éle schoolbevolking en het gemeentelijk leerlingenbestand.
In tabel 22 staat een overzicht van de groei-aandelen in de woningvoor-
raad per kern.
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Tabel 22. Groei-aandeel per kern in de totale gemeentelijke
groei van de woningvoorraad

Kern 1994-1987 19a7-1992 1992-1997 1997-2002

Neede

Ríetmolen

Noordijk

98,2

0'6
1'2

99,O

0r5

0r5

101 ,0
- 0r5

- 0r5

105, 6

- 3r5

- 2'1

Totaal gemeente 100 t 100 r 100 r 100 r

5.5. Het toekomstíge aantal leerlíngen per kern

In beginsel kan nu recht,streeks het toekourstige aantal leerlingen per
kern worden berekend door het groei-aandeel in de woningvooraad per
kern te vermenigvuldigen met de absoluÈe groei van het geneentelijke
leerlingenbestand, en dit te akkumuleren met het, leerlingenaantal per
kern in 1984.

Een voorbeeld rnoge dit verduidelijken. Stel het totale gemeentelijke

leerlingenbestand st,ijgt, in de toekomst met 100, en de woningvoorraad
met. 50. Veronderstel voorts dat in een bepaalde kern in het uitgangs-
jaar het leerlingenbesÈand 30 bedraagb en de woningvoorraad volgens het,

bouwprogranma met 5 toeneemt. Het groei-aandeel in de woningnroorraad

bedraagt dan (51250) x 100 t = 10 t. De leerlingengroei in de kern be-

draagrt dan eveneens 10 t van de gemeentelijke groei. Het toekomstige
Ieerlingenbestand komt daarmee qp 30 + 10 t van 100 = 40.

TabeL 23. Aantal leerlingen per kern voor het basísonderwijs

Kern 1984 19A7 1992 1997 2002

Neede

Rietrclen
Noordijk

1 .076

136

73

940

135

71

838

134

70

890

134

70

981

131

68

1.180Totaa1 gemeente 1 .285 1 .146 1.O42 1 .094
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5.6. Het toekosrstige aanÈal leerlingen per school

Omdat de kernen RietmoLen en Noordijk ieder slechts é6n basisschool be-

zÍtten, is met de verdeling van het leerlingenbestand naar kern (tabel
23) tevens de verdeling naar school gegeven.

In de gemeente is éên (orthodox) Protestant-Christelijke basisschool
gevestigd. ALle toe- of afname van het (orthodox) Protesant-Christelij-
ke leerlingenbestand za1 dus op deze school gerealiseerd worden.

Van de toedelingsproblemattek bltjft dan tenslotte nog over het vraag-

stuk hoe de verdeling naar school zal zijn van het Rooms-Katholieke en

het O¡lenbare leerlingenbestand in de kern Neede.

De verdeling is, zoals reeds uiteengezet in paragraaf 5.2. geschiedt op

basis van het uitgangspunt van de gelijkblijvende relatÍeve attraktivi-
teit' dat wil zeggen volgens het aandeel dat. de scholen hadden in res-
pektievelijk het Rooms-Katholieke en het openbare leerLingenbestand
van de kern in 1984. In tabel 24 staat per school het leerlingenbestand
vermeld l-n 1984, alsmede de verwachte omvang van het toekomstige leer-
lingenbestand.

5.7. Samenvattende konklusie

Samenvattend kan over de ontwikkeling 1984 - 2002 het volgende worden

gekonkludeerd:

- Het leerlingenbestand voor het basisonderwijs in de gemeente Neede

neemt tussen 1984 en 1992 af met ruim 240 kinderen.

- Tussen 1992 en 2002 treedt echter weer een stijging op van cirka 140

Ieerlingen.
- Doordat, de belangstelling voor het openbare onderwijs naar verwach-

ting zal toenemen, werkt de daling van het klndertal slechts gedempt

door in het leerLingental voor het openbare onderwijs. Na een aanvan-

kelijke daling za1 over de gehele prognose-periode bezien mogeltjk
zelfs een lichte sttjging kunnen opÈreden.

- De grootste teruggang zal naar verwachting ln het Rours-Katholieke

onderwijs plaatsvinden. Tussen 1984 en 2002 daalt het leerlingental
volgens de prognoses met ruim éénvijfde deel.
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- Het Protestant-Christelijke onderwijs zal zich op lange t,ermijn onge-

veer kunnen stabiliseren. Tot het begin van de jaren negentig moet

echter met, een relatief sterke daling worden gerekend.

Tabel 24. Aantal leerlingen per school, stand januari 1984
en de vooruitberekeningen 1987, '1992, 1997 en 20O2

School Kern 19A4 1987 1992 1997 2002

O¡renbaar

De !{issel
Ruwenhofschool

Hofmaatschool

Tormijnschool

Totaal

RoonrKathol.iek
Ariënsschool

Kard. Alfrinkschool
St. Jozefschool

Tot.aaI

Protestant thristeli j k

Kisveldschool Neede

Tot,aal

Neede

Neede

Neede

Noordijk

Neede

Neede

Rietmolen

183

167

183

73

606

165

152

165

71

553

156

156

160

142

135

437

154

141

154

70

519

142

142

116

131

134

381

168

155

168

70

561

190

172

190

68

620

163

163

125

141

131

397

175

175

150

150

195

173

136

504

117

132

134

383

Totaal generaal 1.285 1.146 1.042 1.094 1.190

5.8. Ð,&gg

Tot slot wordt nogmaals opgemerkt dat. de cijfers voornamelijk een indi-
katieve waarde bezitten. Zowel ten aanzien van de geschatte potentiële
schoolbevolking en het daarmee samenhangende leerlingenbestand als de

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

Ç€vêno Steeds moet worden bedacht dat de prognoses van aI deze groothe-
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den slechts konden plaatsvinden door het hanteren van een aantal veron-
derstellinÇf€oo Vooruitberekeningen hebben per definities een voorwaar-
delijke sÈatus en moeten derhalve met de nodige relativiteit worden be-
zLen.

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 onÈwikkeling binnen het, raamwerk van de gehanteerde veron-
derstellinÇêno
Ten aanzien van de verdeling naar school kan nog worden opgemerkt dat
de berekende schoolomvang het resultaat is van een mechanische verdeel-
procedure. Het zar duideltjk zijn dat in werkelijkheid het schoorbe-

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

reerringengroei 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 ínstant,ie afhanke-
lijk van de beleidskeuze van de betrokkenen.

De gepresenteerde cijfers per periode en per school dienen steeds Ín
een brede kontext. te worden geplaatst. De vooruitberekeningen geven de

trend rrêêro Afwijkingen op de verschirlende peildata zijn mogelijk zon-
der dat daarmee de trend wordt aangetast.
Een sterke uitstroon bij een bepaalde school kan twee perioden later
weer zijn gekompenseerd door een relatief sterke instroom. Het is daar-
om bij de beleidsvertalLng van belang steeds de meest recente ontwikke-
ling mede in beschouwing te nernen. Aldus Ìrrorden de onderzoekuitkomsten
op ieder beslisnpment. geëvalueerd, waardoor bij een gewijzigde uit-
gangspositie de toekou¡stverwachtingen adequaat kunnen worden bijge-
steld.
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