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Programma workshop

 Welkom en korte kennismaking

 Context: ontwikkeling internationaal onderwijs

 Prognoses: praktijkvoorbeelden en methoden

 Waar loopt u momenteel tegen aan?

– Welke factoren van belang?

– Belemmeringen in de dagelijkse praktijk

– Uw suggesties t.b.v. landelijke prognosemethodiek

 Afronding workshop
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onderwijs



Context: ontwikkeling internationaal 

onderwijs

Bron cijfers: Dutch Internationals School Annual Report 2016

Ontwikkeling aantal scholieren internationale scholen in Nederland, 1994-2016
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Context: ontwikkeling internationaal 

onderwijs



Prognoses: praktijkvoorbeelden

en methoden

Decisio onderzoek internationale community:

 2017: Tien regiorapportages (een-meting) economische analyse internationale 

werknemers, studenten en zelfstandigen (negen expatcenters en het ministerie 

Economische Zaken)

 2017: Economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Limburg (gemeente 

Maastricht)

 2015: Tien regiorapportages (nulmeting) economische analyse internationale werknemers, 

studenten en zelfstandigen (negen expatcenters en het ministerie Economische Zaken)

 2014: Economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Nederland (Holland Expat 

Center*South)

 2014: Economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Limburg (gemeente 

Maastricht)



Prognoses: praktijkvoorbeelden

en methoden

Decisio onderzoek internationaal onderwijs:

 2016 en 2018: Hittekaarten vraag en aanbod PO/VO internationaal onderwijs (MRA)

 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO Leiden (gemeente Leiden)

 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO onderwijs (Vrije School Den Haag)

 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO Rijswijk (basisschool Kronenburgh)

 2017: Quick scan prognose aantal internationale kinderen (Regio Rijnmond; i.s.m. B&T)

 2016: Prognoses en second opinion Internationale School Utrecht (gemeente Utrecht)

 2016: Prognoses leerlingaantallen internationale school i.o. (gemeente Haarlemmermeer)

 2016: Inventarisatie aantal internationale kinderen regio Den Bosch (gemeente Den Bosch)

 2015: Marktanalyse Aziatische school in MRA (gemeente Amsterdam)

Gebiedsprognose

Prognose bestaande school

Prognose nieuwe school



Prognoses: praktijkvoorbeelden

en methoden, MRA 

Ten behoeve van Deltaplan Internationaal 

Onderwijs MRA:

 Gebiedsprognose

 Tekortenanalyse internationaal 

onderwijs in de MRA

 Prognoses 2020 en 2025, IGBO/IGVO

 2016 en 2018 (is een nog lopende 

update) 

 Op basis van database int. kinderen

 Op grond van methode(n):

– Autonome trendscenario

– Trendscenario FDI



Prognoses: praktijkvoorbeelden

en methoden, Utrecht

 Prognose bestaande school

 Internationale school Utrecht (ISU)

 Prognoses 2027, IGBO en IGVO

 Second opinion

 Op grond van 4 prognosemethoden:

a. Prognose ontwikkeling aantal 

kinderen van internationale 

kenniswerkers

b. Prognose ontwikkeling aandeel 

kinderen van internationale 

kenniswerkers t.o.v. alle kinderen 

in Utrecht en CBS prognoses

c. Prognose ontwikkeling historische 

groei internationale scholen in NL

d. Prognoses ontwikkeling 

buitenlandse investeringen (en 

banen) in NL
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Vergelijking prognoses leerlingenaantal ISU (2017-2027)

Prognoses ISU

Methode A Decisio

Methode B Decisio

Methode C Decisio

Methode D Decisio



Prognoses: praktijkvoorbeelden

en methoden, Haarlemmermeer

 Prognose nieuwe school

 Prognoses 2030, IGBO

 Op basis van database int. kinderen

 Op grond van 4 prognosemethode(n):

a. Prognose ontwikkeling aantal 

kinderen van internationale 

kenniswerkers

b. Prognose o.b.v. landelijk 

belangstellingspercentage voor 

internationaal onderwijs (IGO)

c. Prognose o.b.v. vergelijking met 

andere regio’s waar al 

internationaal onderwijs wordt 

aangeboden

d. Prognose o.b.v. belangstellings-

percentage IGO in vergelijkbare 

regio’s 



Prognoses:

naar landelijke methodiek …

 Advies 1 Taskforce: ontwikkeling prognosemethodiek

Verkennen of het mogelijk is om te komen tot een algemene 

prognosesystematiek. Uitgangspunt is een objectieve systematiek of 

overlegstructuur die voldoende betrouwbare groeiprognoses genereert. 

Van belang is landelijke dekking, maar regionale differentiatie

 Planning: Q2 en Q3 uitwerking en oplevering



Prognoses:

naar landelijke methodiek …

 Daarbij zijn, volgens ons, uiteenlopende factoren van belang:

- Regionale differentiatie

- Ontwikkeling FDI

- Gevestigde bedrijven

- Toegankelijkheid regulier onderwijs (Advies 12 Taskforce)

- Keuze van internationals voor type onderwijs

- Aandeel NL kinderen

- Ontwikkeling bestaand aanbod (internationale scholen, TTO, etc.)

- Verzorgingsgebieden

- Economische scenario’s 

 Wij willen bovenstaande parameters kwalitatief en kwantitatief 

toetsen om te komen tot eenduidige systematiek



Waar loopt u momenteel 

tegen aan?

 Welke factoren zijn volgens u van belang bij prognose internationaal 

onderwijs?

 Zijn bovengenoemde parameters volledig?

 Belemmeringen in de dagelijkse praktijk

 Uw suggesties t.b.v. landelijke prognosemethodiek ..



Contact Decisio

 Gerwin van der Meulen, partner Decisio

– Telefoon: 020-670 05 62

– Mobiel: 06-222 98 402

– E-mail: g.vandermeulen@decisio.nl

 Daan van Gent, senior adviseur Decisio

– Telefoon: 020-670 05 62

– Mobiel: 06-278 23 448

– E-mail: d.vangent@decision.nl
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