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Bevolking in kaart

Aantal scholen in de omgeving

In Nederland gaan er per schooljaar ongeveer 1,5 miljoen 
kinderen naar de basisschool en ruim 900 duizend naar het 
voortgezet onderwijs. Omdat er veel meer scholen voor 
 basisonderwijs zijn dan voor voortgezet onderwijs, hebben 
middelbare scholieren gemiddeld een langere schoolweg 
dan basisscholieren.

In het schooljaar 2006/2007 was de afstand tot de dichtstbij-
zijnde basisschool gemiddeld 600 meter en die tot een 
school voor voortgezet onderwijs 2,4 kilometer. Laatst-
genoemde afstand varieert nog per onderwijssoort. Scholen 
waar eindexamen havo/vwo kan worden gedaan, lagen op 
gemiddeld 3,2 kilometer afstand, vmbo-scholen op gemid-
deld 2,6 kilometer.

Niet alleen is het wetenswaardig hoe ver leerlingen moeten 
reizen naar de dichtstbijzijnde school, maar ook hoeveel 
scholen er in de omgeving zijn. Bij het berekenen van het 
aantal scholen in de omgeving wordt voor basisscholen een 
kleinere straal aangehouden dan voor scholen voor voort-
gezet onderwijs. Voor middelbare scholieren zijn er nu een-
maal minder scholen. 

In de 443 gemeenten die Nederland in 2007 telde, had 
 iedere inwoner binnen een afstand van 3 kilometer gemid-
deld minimaal één basisschool. De inwoners van Den Haag 
waren het best af. Zij hadden gemiddeld bijna 38 basis-
scholen binnen een afstand van 3 kilometer van hun huis. 
Goede tweede waren de inwoners van Amsterdam, met 
ruim 30 scholen, gevolgd door die van Rotterdam met bijna 
27 scholen. De keus was het kleinst in de gemeente 
 Vlieland.

Negen op de tien Nederlanders hadden minimaal één 
school voor voortgezet onderwijs binnen een afstand van 
5 kilometer. In 19 gemeenten, waaronder Ten Boer in 
 Groningen en Heeze-Leende in Noord-Brabant, had geen 
enkele inwoner binnen deze afstand een school voor voort-
gezet onderwijs. Inwoners van Den Haag waren ook hier 
het best af. Ze hadden gemiddeld 21 scholen binnen een 
afstand van 5 kilometer van hun huis. Nummers twee en 
drie waren opnieuw Amsterdam en Rotterdam, met respec-
tievelijk 20 en bijna 19 scholen binnen 5 kilometer. De 
 provinciehoofdsteden Groningen en Leeuwarden lijken, 
 anders dan Maastricht, een regiofunctie te hebben. Het 
aantal scholen lag daar aanzienlijk hoger dan in de omrin-
gende gemeenten.

Wordt binnen het voortgezet onderwijs onderscheid gemaakt 
tussen havo/vwo-scholen en vmbo-scholen, dan blijkt dat in 
62 gemeenten geen enkele inwoner een school voor havo/
vwo binnen een straal van 5 kilometer had. Op de provincie 
Flevoland na was er in iedere provincie wel een gemeente 
waarvoor dit gold. Scholen voor vmbo zijn ruimer voor-
handen, maar toch woonde in 24 gemeenten geen enkele 
 inwoner binnen 5 kilometer van een dergelijke school.
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