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1 Inleiding 
 

De VO-raad meldde in 2018 dat het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs in Nederland fors 

daalt.1. In het schooljaar 2017-2018 is sprake van zo’n 10.000 leerlingen minder dan het voorgaande 

jaar. Met name in de provincies Groningen. Limburg en Zeeland is deze daling groot, maar ook 

andere regio’s hebben te maken met krimp. Met name het vmbo laat een sterke terugloop van het 

aantal leerlingen zien. Ook in de toekomst wordt een snelle daling van het aantal leerlingen voorzien2.  

 

Oorzaken zijn onder meer de ontgroening en de daaruit voortkomende krimp in het primair onderwijs. 

Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor het middelbaar onderwijs. Door de krimp ontstaan 

meer kleinere, kwetsbare middelbare scholen, meer druk op onderwijspersoneel omdat er minder geld 

beschikbaar is naarmate het leerlingenaantal afneemt, risico op verlaagde onderwijskwaliteit en 

uiteindelijk zelfs sluiting van middelbare scholen34.  

 

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor werkgevers. Zo wordt gewaarschuwd voor een tekort aan 

vakmensen in bepaalde regio’s, vanwege de forse krimp op vmbo-opleidingen5. Ook voor de sector 

zorg en welzijn kan deze krimp nadelige consequenties hebben voor een adequate 

personeelsvoorziening in de regio.  

 

Om meer grip op deze ontwikkeling te krijgen, is het van belang de regionale situatie goed in beeld te 

hebben. Immers, de krimp verschilt per arbeidsmarktregio en onderwijsdomein. In deze publicatie 

staat de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal. Achtereenvolgens 

presenteren we in deze publicatie de ontwikkeling in het leerlingenaantal voor de provincie Noord-

Brabant en de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-

Brabant en Zuidoost-Brabant). De volgende zaken komen daarbij aan bod: 

- situatieschets verdeling aantal leerlingen naar opleidingsniveau 2017 
- ontwikkeling totaal aantal leerlingen 
- ontwikkeling aantal leerlingen onderbouw vmbo/havo/vwo 
- ontwikkeling aantal leerlingen bovenbouw vmbo 
- ontwikkeling aantal leerlingen bovenbouw havo 
- ontwikkeling aantal leerlingen bovenbouw vwo 
- ontwikkeling aantal leerlingen praktijkonderwijs 

 
Tot slot volgt een conclusie, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op een rij worden gezet. In de 

bijlage is een onderzoeksverantwoording opgenomen.  

 

 

  

                                                      

1 Zie bijvoorbeeld: https://www.vo-raad.nl/nieuws/aantal-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-daalt-
nu-ook-landelijk en https://www.vo-raad.nl/artikelen/leerlingendaling-vo-hoe-issituatie-nu 
2 CBS, statline 
3 https://www.vo-raad.nl/nieuws/longread-over-leerlingendaling-vo-informatie-en-inspiratie 
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlingendaling/gevolgen-leerlingendaling  
5 https://www.vo-raad.nl/nieuws/longread-over-leerlingendaling-vo-informatie-en-inspiratie 
 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/aantal-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-daalt-nu-ook-landelijk
https://www.vo-raad.nl/nieuws/aantal-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-daalt-nu-ook-landelijk
https://www.vo-raad.nl/artikelen/leerlingendaling-vo-hoe-issituatie-nu
https://www.vo-raad.nl/nieuws/longread-over-leerlingendaling-vo-informatie-en-inspiratie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlingendaling/gevolgen-leerlingendaling
https://www.vo-raad.nl/nieuws/longread-over-leerlingendaling-vo-informatie-en-inspiratie


 

3 

 

2 Noord-Brabant 

2.1 Situatieschets 2017 

In 2017 volgen bijna 145.500 leerlingen voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Uit figuur 1 blijkt dat in 

Midden-Brabant relatief gezien minder leerlingen zijn dan in de overige regio’s; ongeveer 25.000 

tegenover 40.000 leerlingen in de andere regio’s. Het inwonersaantal van die regio is ook lager dan 

van de andere regio’s; naar verhouding komt het aandeel leerlingen (17,3%) en inwoners (18,3%) van 

het totaal aantal in Noord-Brabant redelijk overeen.  

 

 
Figuur 1: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Noord-Brabant 2017 per arbeidsmarkregio. 

 

Figuur 2 geeft de verhouding weer tussen het aantal leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus 

in de provincie in 2017. Bijna 41%, zo’n 60.000 leerlingen, volgt onderwijs in de onderbouw van het 

vmbo, havo of vwo. Ruim 3.000 leerlingen volgen praktijkonderwijs.  

 

 
 Figuur 2: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Noord-Brabant 2017 per onderwijsniveau. 
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2.2 Ontwikkelingen aantal leerlingen 

 

Tot en met 2015 is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant gegroeid. De 

laatste jaren krimpt het aantal leerlingen; in 2015 waren er nog bijna 147.446 leerlingen. Het aantal 

leerlingen in 2017 is vergelijkbaar met het aantal in 2012 (145.408).  

De prognoses wijzen op een forse daling in de komende jaren; zo worden er in 2030 ongeveer 

126.000 leerlingen verwacht. In 2035 is het aantal leerlingen naar verwachting weer wat gestegen tot 

zo’n 130.0000. Dit is nog steeds minder dan het huidige aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs 

in Noord-Brabant.  

 

Figuur 3 en tabel 1 illustreren deze ontwikkelingen. Hierin zijn ook de verschillen per onderwijsniveau 

te zien. Zo is de daling van het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs in 2014 ingezet. Het aantal 

leerlingen in de bovenbouw van het vmbo daalt sinds 2016. De overige niveaus laten een 

fluctuerender beeld zien. De prognoses wijzen op een krimp op alle onderwijsniveaus in de komende 

jaren. In de periode 2017-2035 is deze krimp percentueel gezien het grootst in de bovenbouw van het 

vmbo; het aantal leerlingen neemt af van ruim 132.500 leerlingen tot minder dan 126.000 leerlingen. 

Op alle niveaus, behalve vmbo bovenbouw, is het aantal leerlingen in 2035 groter dan in 2030.  
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Figuur 3: Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Noord-Brabant (*=prognoses). 

 
Tabel 1: (Percentuele) verandering aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Noord-Brabant.   

Niveau 2012-2017 % 2016-2017 % 2017-2025 % 2017-2035 %

Praktijkonderwijs -96 -2,8% -138 -4,0% -399 -12,1% -356 -10,8%

Vmbo/havo/vwo onderbouw -1.589 -2,6% -1.430 -2,3% -6.461 -10,8% -4.429 -7,4%

Vmbo bovenbouw 1.038 3,3% -785 -2,4% -5.463 -16,8% -6.547 -20,1%

Havo bovenbouw 729 3,0% 276 1,1% -650 -2,6% -1.978 -7,8%

Vwo bovenbouw -57 -0,2% 127 0,5% -509 -2,1% -2.043 -8,2%

Totaal 25 0,0% -1.950 -1,3% -13.482 -9,3% -15.353 -10,6%
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3 West-Brabant 

3.1 Situatieschets 2017 

In 2017 volgen in West-Brabant bijna 40.000 leerlingen voortgezet onderwijs. Figuur 4 geeft de 

verhouding tussen het aantal leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus weer. Bijna 40%, zo’n 

15.700 leerlingen, volgt onderwijs in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Ruim 900 leerlingen 

volgen praktijkonderwijs.  

 

 
Figuur 4: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Noord-Brabant 2017 per onderwijsniveau. 

 

3.2 Ontwikkelingen aantal leerlingen 

Tot en met 2015 is het aantal leerlingen in West-Brabant gegroeid. De laatste jaren krimpt het aantal 

leerlingen; in 2015 waren er 40.305 leerlingen, in 2017 zijn dat er nog 39.495. Het aantal leerlingen in 

2017 is vergelijkbaar met het aantal in 2012 (39.701).  

De prognoses wijzen op een forse daling de komende jaren; zo worden er 34.678 in 2030 leerlingen 

verwacht in 2030. In 2035 is het aantal leerlingen naar verwachting weer wat gestegen tot 35.670. Dit 

is nog steeds minder dan het huidige aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in West-Brabant.  

 

Figuur 5 en tabel 2 illustreren deze ontwikkelingen. Hierin zijn ook de verschillen per onderwijsniveau 

te zien. Zo is de daling van het aantal leerlingen in de onderbouw vmbo/havo/vwo in 2014 ingezet. De 

overige niveaus laten een fluctuerender beeld zien.  

De prognoses wijzen op een krimp bij alle onderwijsniveaus in de komende jaren. Percentueel gezien 

is deze krimp in de periode 2017-2035 het grootst in de bovenbouw van het vmbo; het aantal 

leerlingen neemt af van ruim 8.800 leerlingen tot zo’n 7.000 leerlingen. Op alle niveaus, behalve vwo 

bovenbouw, is het aantal leerlingen in 2035 groter dan in 2030.  
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Figuur 5: Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau West-Brabant (*=prognoses). 

 

 
Tabel 2: (Percentuele) verandering aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau West-Brabant. 
  

Niveau 2012-2017 % 2016-2017 % 2017-2025 % 2017-2035 %

Praktijkonderwijs -1 -0,1% -33 -3,5% -76 -8,4% -67 -7,4%

Vmbo/havo/vwo onderbouw -801 -4,8% -577 -3,5% -1.202 -7,6% -765 -4,9%

Vmbo bovenbouw 176 2,0% -218 -2,4% -1.547 -17,5% -1.842 -20,8%

Havo bovenbouw 303 4,5% 98 1,4% -194 -2,7% -568 -8,0%

Vwo bovenbouw 117 1,7% 128 1,9% -159 -2,3% -583 -8,4%

Totaal -206 -0,5% -602 -1,5% -3.178 -8,0% -3.825 -9,7%
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4 Midden-Brabant 

4.1 Situatieschets 2017 

In 2017 volgen in Midden-Brabant 25.230 leerlingen voortgezet onderwijs. Figuur 6 geeft de 

verhouding tussen het aantal leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus weer. 43,6%, zo’n 

11.000 leerlingen, volgt onderwijs in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. 463 leerlingen volgen 

praktijkonderwijs.  

 

 
Figuur 6: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Midden-Brabant 2017 per onderwijsniveau. 

 

4.2 Ontwikkelingen aantal leerlingen 

Tot en met 2016 is het aantal leerlingen in Midden-Brabant gegroeid. Daarna is het aantal leerlingen 

gedaald van 25.588 in 2016 tot 25.230 in 2017. Het aantal leerlingen in 2017 is groter dan het aantal 

in 2012 (24.712).  

De prognoses wijzen op een forse daling de komende jaren; zo worden er 22.481 leerlingen verwacht 

in 2030. In 2035 is het aantal leerlingen naar verwachting weer wat gestegen tot 23.230. Dit is nog 

steeds minder dan het huidige aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Midden-Brabant.  

 

Figuur 7 en tabel 3 illustreren deze ontwikkelingen. Hierin zijn ook de verschillen per onderwijsniveau 

te zien. Zo laten alle onderwijsniveaus in 2017 een groei van het aantal leerlingen ten opzichte van 

2012 zien, behalve vwo bovenbouw. Het aantal leerlingen in de bovenbouw van het vmbo en de havo 

is tot en met 2015 gegroeid; pas in 2016 is het aantal leerlingen op deze niveaus afgenomen.  

De prognoses wijzen op een krimp bij alle onderwijsniveaus in de komende jaren. Percentueel gezien 

is deze krimp in de periode 2017-2035 het grootst in de bovenbouw van het vmbo; het aantal 

leerlingen neemt af van bijna 6.000 leerlingen tot ruim 5.100 leerlingen. De bovenbouw van havo en 

vwo groeit nog de komende jaren, maar laat in 2025 en 2035 ook een afname van het aantal 

leerlingen zien. Op alle niveaus is het aantal leerlingen in 2035 groter dan in 2030.  
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Figuur 7: Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Midden-Brabant (*=prognoses). 

 

 
Tabel 3: (Percentuele) verandering aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Midden-Brabant.  

Niveau 2012-2017 % 2016-2017 % 2017-2025 % 2017-2035 %

Praktijkonderwijs 17 3,8% 16 3,6% -50 -10,8% -43 -9,3%

Vmbo/havo/vwo onderbouw 113 1,0% -211 -1,9% -1.138 -10,3% -852 -7,7%

Vmbo bovenbouw 396 7,1% -125 -2,1% -612 -10,3% -812 -13,7%

Havo bovenbouw 66 1,6% -23 -0,6% 9 0,2% -214 -5,2%

Vwo bovenbouw -74 -1,9% -15 -0,4% 163 4,4% -79 -2,1%

Totaal 518 2,1% -358 -1,4% -1.628 -6,5% -2.000 -7,9%
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5 Noordoost-Brabant 

5.1 Situatieschets 2017 

In 2017 volgen in Noordoost-Brabant 38.618 leerlingen voortgezet onderwijs. Figuur 6 geeft de 

verhouding tussen het aantal leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus weer. 40,5%, zo’n 

15.600 leerlingen, volgt onderwijs in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. 1090 leerlingen volgen 

praktijkonderwijs.  

 

 
Figuur 8: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Noordoost-Brabant 2017 per onderwijsniveau 

 

5.2 Ontwikkelingen aantal leerlingen 

 

Tot en met 2014 is het aantal leerlingen in Noordoost-Brabant gegroeid. Daarna is het aantal 

leerlingen gedaald van 39.719 in 2014 tot 36.618 in 2017. Het aantal leerlingen in 2017 is kleiner dan 

het aantal in 2012 (39.603).  

De prognoses wijzen op een forse daling de komende jaren; zo worden er in 2030 32.242 leerlingen 

verwacht. In 2035 is het aantal leerlingen naar verwachting weer wat gestegen tot 32.934 leerlingen. 

Dit is nog steeds minder dan het huidige aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noordoost-

Brabant.  

 

Figuur 9 en tabel 4 illustreren deze ontwikkelingen. Hierin zijn ook de verschillen per onderwijsniveau 

te zien. Zo laten alle onderwijsniveaus in 2017 een krimp van het aantal leerlingen ten opzichte van 

2012 zien, behalve vmbo bovenbouw. De krimp op vwo bovenbouw is minimaal. Het aantal leerlingen 

in de bovenbouw van het vmbo tot en met 2015 gegroeid; pas in 2016 is het aantal leerlingen op dit 

niveau afgenomen.  

De prognoses laten de komende jaren een krimp bij alle onderwijsniveaus zien. Percentueel gezien is 

deze krimp in de periode 2017-2035 het grootst in de bovenbouw van het vmbo; het aantal leerlingen 

neemt af van ruim 8.700 leerlingen tot bijna 6.700 leerlingen. De bovenbouw van havo en vwo groeit 

nog de komende jaren, maar laat in 2025 en 2035 ook een afname van het aantal leerlingen zien. Op 

alle niveaus, behalve havo en vwo bovenbouw, is het aantal leerlingen in 2035 groter dan in 2030.  
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Figuur 9: Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Noordoost-Brabant (*=prognoses). 

 

 
Tabel 4: (Percentuele) verandering aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Noordoost-Brabant.  

Niveau 2012-2017 % 2016-2017 % 2017-2025 % 2017-2035 %

Praktijkonderwijs -64 -5,5% -71 -6,1% -192 -17,6% -192 -17,6%

Vmbo/havo/vwo onderbouw -716 -4,4% -270 -1,7% -2.190 -14,0% -1.749 -11,2%

Vmbo bovenbouw 143 1,7% -273 -3,0% -1.668 -19,0% -2.087 -23,8%

Havo bovenbouw -342 -5,2% 8 0,1% -321 -5,1% -792 -12,6%

Vwo bovenbouw -6 -0,1% -55 -0,8% -295 -4,3% -864 -12,7%

Totaal -985 -2,5% -661 -1,7% -4.666 -12,1% -5.684 -14,7%
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6 Zuidoost-Brabant 

6.1 Situatieschets 2017 

In 2017 volgen in Zuidoost-Brabant 42.090 leerlingen voortgezet onderwijs. Figuur 10 geeft de 

verhouding tussen het aantal leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus weer. 40,8%, zo’n 

17.000 leerlingen, volgt onderwijs in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. 835 leerlingen volgen 

praktijkonderwijs.  

 

 
Figuur 10: Aandeel leerlingen voortgezet onderwijs Zuidoost-Brabant 2017 per onderwijsniveau. 

 

6.2 Ontwikkelingen aantal leerlingen 

 

Tot en met 2016 is het aantal leerlingen in Zuidoost-Brabant gegroeid. Daarna is het aantal leerlingen 

gedaald van 42.419 in 2016 tot 42.090 in 2017. Het aantal leerlingen in 2017 is groter dan het aantal 

in 2012 (41.392).  

De prognoses wijzen op een forse daling de komende jaren; zo worden er 36.698 leerlingen in 2030  

verwacht. In 2035 is het aantal leerlingen naar verwachting weer wat gestegen tot 38.698. Dit is nog 

steeds minder dan het huidige aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant.  

 

Figuur 11 en tabel 5 illustreren deze ontwikkelingen. Hierin zijn ook de verschillen per onderwijsniveau 

te zien. Zo laten alle onderwijsniveaus in 2017 een krimp van het aantal leerlingen ten opzichte van 

2012 zien, behalve vmbo en havo bovenbouw. Het aantal leerlingen in de bovenbouw van het vmbo 

tot en met 2015 gegroeid; pas in 2016 is het aantal leerlingen op dit niveau afgenomen.  

De prognoses laten de komende jaren een krimp op alle onderwijsniveaus zien. Percentueel gezien is 

deze krimp in de periode 2017-2035 het grootst in de bovenbouw van het vmbo; het aantal leerlingen 

neemt af van ruim 8.700 leerlingen tot bijna 6.700 leerlingen. De bovenbouw van havo en vwo groeit 

nog de komende jaren, maar laat in 2020, 2025 en 2035 ook een afname van het aantal leerlingen 

zien. Op alle niveaus is het aantal leerlingen in 2035 groter dan in 2030.  
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Figuur 11: Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Zuidoost-Brabant (*=prognoses). 

 

 
Tabel 5: (Percentuele) verandering aantal leerlingen voortgezet onderwijs naar opleidingsniveau Zuidoost-Brabant. 

Niveau 2012-2017 % 2016-2017 % 2017-2025 % 2017-2035 %

Praktijkonderwijs -48 -5,4% -50 -5,6% -81 -9,7% -54 -6,5%

Vmbo/havo/vwo onderbouw -185 -1,1% -372 -2,1% -1.931 -11,2% -1.063 -6,2%

Vmbo bovenbouw 323 3,7% -169 -1,9% -1.636 -18,3% -1.806 -20,2%

Havo bovenbouw 702 9,9% 193 2,5% -144 -1,8% -404 -5,2%

Vwo bovenbouw -94 -1,3% 69 1,0% -218 -3,0% -517 -7,1%

Totaal 698 1,7% -329 -0,8% -4.010 -9,5% -3.844 -9,1%
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7 Conclusie 
 

De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs past in grote lijnen bij het 

landelijk beeld: er is sprake van krimp van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs. Er is veel 

diversiteit per arbeidsmarktregio en onderwijsniveau. In deze rapportage zijn deze verschillen 

uitgelicht. Over het algemeen kunnen we op basis van deze informatie het volgende conclusies 

trekken:  

- De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant licht 
gegroeid. In Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant was er sprake van groei, in West-Brabant 
en Noordoost-Brabant krimp.  

- De prognoses voor de komende jaren voorspellen een forse krimp van het aantal leerlingen in 
het voortgezet onderwijs, in alle arbeidsmarktregio’s en vooral in de bovenbouw van het 
vmbo. 

- In 2035 zijn er meer leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant dan in 2030, 
maar minder dan in 2017.  
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Bijlage: Onderzoeksverantwoording 
 

Voor de leerlingenaantallen en prognoses is gebruikgemaakt van data van DUO.  

De peildatum van alle cijfers is 1 oktober van het betreffende jaar.  

De plaats waar de instelling staat is bepalend voor de regio-indeling   

De cijfers van 2012 t/m 2017 zijn gerealiseerde aantallen. De cijfers van 2018 en verder zijn 

gebaseerd op prognoses. Meer informatie over de methode die is gebruikt om deze prognoses te 

maken en de betrouwbaarheid hiervan is te vinden via deze link: 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/prognoses/ 
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