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1. Inleiding 

Wat is het Scenariomodel-VO? 

Het Scenariomodel-VO is een prognose-instrument waarmee scholen in het voortgezet onderwijs kunnen 

analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee ze toekomstscenario’s kunnen 

maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingen- 

aantallen, formatie en bekostiging en in achterliggende gegevens van deze data. Door deze achterliggende 

gegevens aan te passen met eigen informatie kunt u alternatieve scenario’s doorrekenen. In de module 

strategische personeelsplanning (SPP-module) kunt u een berekening maken van aanwezige en benodigde 

formatie voor de komende 8 jaar. Zo wordt per vak duidelijk of in de toekomst sprake zal zijn van over- of 

ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau. In de ‘Mijn Regio Omgeving’ is het mogelijk met 

meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te 

ontwikkelen. 

 

Zelf scenario’s aanmaken 

Naast het raadplegen van de basisprognoses is het ook mogelijk om zelf aan de knoppen te draaien. U kunt 

de onderliggende gegevens van de basisprognoses zelf aanpassen met eigen gegevens. Daarnaast is het 

ook mogelijk om een prognose van de uitgaven te maken. Om eigen scenario’s te maken dient u een 

account aan te maken. 

 

Als u een eigen scenario aanmaakt, kunt u de volgende gegevens inzien en wijzigen: 

• Leerlingentellingen 

• Bevolkingsprognose (aantal 12- en 13-jarigen) 

• Marktaandelen (marktaandeel in postcodegebieden) 

• Doorstroompercentages en verdeling (situatie 1 en 2) 

• Formatiedata (in FTE) 

• Huisvesting en aanvullende bekostigingsposten 

• LWOO- en VAVO-leerlingen 

 

Nadat u de gegevens heeft aangepast en het scenario heeft doorgerekend, kunt u de volgende acties 

uitvoeren: 

• De invoer van een scenario bekijken en wijzigen 

• Een nieuw scenario laten doorrekenen 

• De uitkomsten van uw scenario bekijken 

• Een berekening maken van de verwachte inkomsten en uitgaven 

• Een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging), 

bestuur of regio voor de komende jaren 

• Uw scenario delen 

• Een externe prognose toevoegen en daarmee vergelijken 

• Een scenario kopiëren naar een nieuw scenario 
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• Uw scenario verwijderen 

 

Leeswijzer 

In deze handreiking leggen we uit hoe u zelf een scenario aanmaakt en hoe u de onderliggende gegevens 

van de basisprognose kunt wijzigen. Ook laten we zien hoe u het scenario laat doorrekenen en hoe u 

vervolgens de uitkomsten van uw scenario kunt bekijken. Ook laten we u zien hoe u een prognose van de 

uitgaven kunt maken. Er is ook een instructievideo beschikbaar voor het zelf aanmaken van scenario’s. 

 

Tot slot bekijken we wat er verder nog mogelijk is met het Scenariomodel-VO, zoals het maken van een 

strategische personeel planning (SPP) en de mogelijkheid om een regionale SPP te maken. Hiervoor zijn 

aparte handreikingen en instructievideo’s beschikbaar. Er is ook een toelichting op de basisprognoses 

beschikbaar. Hierin leggen we ook uit welke data er in het model gebruikt worden, inclusief de peildata en 

wanneer de data geactualiseerd worden. Ook gaan we in op de betrouwbaarheid van de data.   

 

Contact 

Heeft u vragen over het Scenariomodel‑VO? Bel met ons servicecenter (T 070 – 3 765 756) of stuur een  

e-mail naar scenariomodelvo@caop.nl. 

  

https://www.scenariomodel-vo.nl/Home/Video
mailto:scenariomodelvo@caop.nl
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2. Zelf een scenario maken 

 

2.1.  Een account aanmaken  

Om zelf een scenario te maken heeft u een account nodig in het Scenariomodel-VO. Hierdoor zijn de 

scenario’s die u maakt, alleen voor u toegankelijk en zichtbaar. Klik op de homepage op de button ‘Maak 

scenario’s aan’. Als u al een account heeft, kunt u op de volgende pagina inloggen. 

 

 

 

Heeft u nog geen account? U kunt dat kosteloos aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken. U komt 

dan op de volgende pagina terecht. 

 

Let op: periode prognoses 

Het is belangrijk om te weten dat het model met schooljaren rekent. Waar bijvoorbeeld in de 

rapporten het jaartal 2021 staat, moet dat gelezen worden als schooljaar 2021-2022. Alleen in het 

rapport van de basisgeneratie, betreft het kalenderjaren. 

De leerlingenprognoses tonen cijfers van 3 schooljaren voor het huidige schooljaar tot en met 14 

schooljaren daarna. De leerlingenprognoses geven dus inzicht in cijfers over 18 schooljaren. 
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Hier vult u uw naam en e-mailadres in en kiest u een wachtwoord. Als u op de hoogte gehouden wenst te 

worden van wijzigingen en nieuwe functionaliteiten in het Scenariomodel-VO plaatst u een vinkje voor 

toestemming. Klik vervolgens op de button ‘Registreren’. 

 

2.2.  Een scenario aanmaken  

Als u al eerder scenario’s heeft aangemaakt, komt u op de pagina Mijn scenario’s. Klik op de button nieuw 

scenario aanmaken.  
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Als u nog geen scenario’s aangemaakt heeft of net een nieuw account heeft, dan komt u automatisch op de 

pagina voor het aanmaken van een scenario. 

 

 

 

Hier geeft u het nieuwe scenario een naam en geeft u een omschrijving voor het scenario dat u gaat 

aanmaken. Selecteer vervolgens op welk niveau u het scenario wilt aanmaken. Dit kan op bestuursniveau 

(Bestuur VO, met bestuursnummer of naam van het bestuur), schoolniveau (BRIN, met BRIN-nummer of 

school naam) en gemeentelijk niveau (Gemeente). Ook kunt u kiezen voor een gezamenlijk scenario 

waarmee u met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische 

personeelsplanning kunt maken. Deze laatste mogelijkheid leggen we niet uit in deze handreiking. In de 

handreiking Mijn Regio Omgeving vindt u hier een uitgebreide instructie voor.  

  

 

 

 

 

Voorbeeld 

In deze handreiking laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe u een eigen scenario kunt 

maken en doorrekenen. In verband met de privacy hebben we de naam van de geselecteerde 

scholen onherkenbaar gemaakt.  

 

In dit voorbeeld geven we het scenario de naam ‘Voion’, de omschrijving ‘Voorbeeld scenario’ en 

kiezen we voor bestuur VO.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/dv10090/OneDrive%20-%20APG/Downloads/HandreikingMRO_Beheerder%20(14).pdf
file:///C:/Users/dv10090/OneDrive%20-%20APG/Downloads/HandreikingMRO_Beheerder%20(14).pdf
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Wanneer alles is ingevuld klikt u op de button ‘Volgende’. U komt op de volgende pagina terecht. 

 

Kies uit de lijst het bestuursnummer of de naam van het bestuur of de besturen waarvan u een eigen 

scenario wilt aanmaken. In het balkje ‘zoeken’ kunt u zoeken door een bestuursnummer of naam in te typen.  
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Selecteer deze in het vak ‘Keuzes’ door erop te klikken. Wanneer de tekst blauw wordt, dan is de 

desbetreffende keuze geselecteerd. Verplaats deze met de dubbele pijl naar het vak ‘Geselecteerd’. Klik 

vervolgens op de button ‘Maak scenario’. Het scenario wordt nu aangemaakt. Afhankelijk van de selectie, de 

hoeveelheid scholen/besturen die u heeft geselecteerd, kan dit even duren. 

 

 

2.3.  Het wijzigen van onderliggende gegevens 

Na het aanmaken van een scenario komt u op de pagina ‘Wijzig data-invoer’. Op deze pagina kunt u de 

verschillende onderliggende gegevens van de basisprognose aanpassen met uw eigen informatie. 
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Door op ‘Wijzig’ te klikken, kunt u de betreffende gegevens aanpassen. Dit kan op twee manieren: 

1. door op de pagina de gegevens zelf handmatig aan te passen en daarna op de button ‘Opslaan’ te 

klikken. 

2. door het Excel bestand te downloaden onder ‘1. Download de Excel-sheet’, de gegevens hierin aan 

te passen en het aangepaste bestand te uploaden onder ‘2. Upload de Excel-sheet’.  

 

Wanneer de gegevens zijn aangepast, kleuren de gewijzigde velden groen. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.  

Hieronder bespreken we kort de onderliggende gegevens die u kunt inzien en aanpassen. 

 

2.3.1. Leerlingentellingen 

De leerlingentellingen zijn afkomstig van DUO. U kunt hier de de leerlingentellingen van DUO overschrijven, 

bijvoorbeeld als u over recentere telgegevens beschikt of in het bezit bent van het aantal nieuwe 

aanmeldingen. Het startjaar van de nieuwe prognose wordt dan aangepast naar het volgende schooljaar. 

Selecteer de school waarvoor u de gegevens wilt inzien en wijzigen.   
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Klik op ‘Opslaan’. Nadat u de wijzigingen heeft opgeslagen, kleuren de vakjes blauw.  

Door onder aan de pagina op ‘Volgende’ te klikken, gaat u automatisch naar het volgende rapport dat u kunt 

inzien en aanpassen.   

 

 

 

2.3.2. Maximum aantal leerlingen 

U kunt hier het maximum aantal leerlingen per school opgeven. De leerlingenprognose zal hierop worden 

gemaximeerd. Bij een maximum van 0, wordt er geen rekening gehouden met een maximum aantal 

leerlingen. Als u het leerlingenaantal maximeert, dient u zelf de marktaandelen per BRIN en per gemeente 

aan te passen.  

 

 

 

 

Klik op ‘Volgende’ om naar het volgende rapport te gaan.  

  

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld passen we van de geselecteerde school de leerlingentelling niet aan.  

Voorbeeld 

In dit voorbeeld maximeren we de leerlingaantallen niet.  
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2.3.3. Bevolkingsprognose 

Op dit scherm kunt de bevolkingsprognose inzien en overschrijven. De bevolkingsprognose is afkomstig van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

In het model wordt de instroom van nieuwe leerlingen bepaald als fractie van de 12- en 13-jarigen, de 

zogenaamde basisgeneratie. U kunt hier de aantallen voor deze basisgeneratie inzien en aanpassen (de 12- 

en 13-jarigen). Het kan voorkomen dat er leerlingen naar school gaan die verhuisd zijn vanuit een gemeente 

uit een ander deel van het land en dat dit nog niet is verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 

In zo'n geval wordt bij de instroom de gemeente uit het andere deel van het land gezien als een 'donor-

gemeente' en verschijnt die gemeente hier in het overzicht van de bevolkingsprognose.  

Het gaat hierbij om openbare data die voor iedereen, voor de inlog, zichtbaar is. Als u de data-invoer wijzigt 

achter de inlog, dan is deze data niet meer openbaar beschikbaar.  

 

 

 

 

Klik onder aan het scherm op ‘Volgende’ om naar het volgende rapport te gaan.   

 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld zien we de gemeenten waar de 12- en 13-jarigen vandaan komen die naar de scholen 

van het geselecteerde bestuur gaan.  
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2.3.4. Marktaandelen per BRIN 

Op dit scherm kunt u de marktaandelen voor uw school/scholen inzien en aanpassen. Het marktaandeel 

geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen uit die gemeente als leerling in het eerste leerjaar van uw 

school instroomt. Soms stroomt een leerling in die net is verhuisd vanuit een verder gelegen gemeente en 

waarvan de woonplaats in het GBA nog niet is bijgewerkt. In zo'n geval zal de voormalige woongemeente 

van deze leerling getoond worden in de lijst met gemeenten. U kunt de gegevens per school bekijken en  

wijzigen. 

 

 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld ziet u de marktaandelen voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 11,3% (0,113) 

van de 12- en 13-jarigen uit Heerlen naar de geselecteerde school. We passen niets aan in dit 

voorbeeld. 

Let op! 

Als u het leerlingenaantal gemaximeerd heeft (bij ‘Maximum aantal leerlingen’), dan wordt het 

marktaandeel per BRIN niet automatisch aangepast. Dit moet u zelf aanpassen.  
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2.3.5. Marktaandelen per gemeente 

Op dit scherm kunt u de marktaandelen inzien en aanpassen voor alle scholen in een gemeente. Het 

marktaandeel geeft aan welk deel van de 12- en 13-jarigen instroomt in het eerste leerjaar van de scholen 

van de geselecteerde gemeente. U kunt de gegevens per gemeente bekijken en wijzigen. 

 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld ziet u welk deel van de 12- en 13 jarigen uit Heerlen instroomt in het eerste leerjaar 

van de verschillende scholen. We verhogen voor één school vanaf 2022 het marktaandeel. Nadat we 

op opslaan klikken lichten de aangepaste cellen op.  

 

Let op! 

Als u het leerlingenaantal gemaximeerd heeft, dan wordt het marktaandeel per BRIN niet automatisch 

aangepast. Dit moet u zelf aanpassen. 
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2.3.6. Verdeling over schoolsoorten  

In het model wordt de doorstroom van leerlingen naar het volgende leerjaar berekend. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

situatie 1: scholen waar het onderwijsaanbod ongewijzigd is de afgelopen 4 jaar en 

situatie 2: scholen waar er een schoolsoort is bijgekomen of afgegaan de afgelopen 4 jaar. 

 

Afhankelijk van uw selectie van scholen ziet u de mogelijkheden voor de verdeling over schoolsoorten en 

doorstroompercentages (situatie 1 of 2) behorend bij uw scenario. 

 

Op het scherm verdeling over schoolsoorten kunt u de verdeling over de schoolsoorten inzien per school en 

vestiging. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de gehele school (4-

cijferige BRIN). Deze tabel is alleen beschikbaar voor scholen (4-cijferige BRIN) waarvan het 

onderwijsaanbod de afgelopen 4 jaar gewijzigd is. U kunt de gegevens per BRIN, jaar en leerjaar bekijken 

en wijzigen.  

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld is situatie 2 van toepassing. U ziet u de verdeling over schoolsoorten voor de 

geselecteerde BRIN, jaar 2022 en leerjaar 3. Op de geselecteerde school zit in 2022 in leerjaar 3 van 

alle leerlingen 31,46% (0,3146) op VMBO-BL, 2,25% (0,025) op VMBO-GL en 37,08 (0,3708) op VMBO-

KL. We passen niets aan in dit voorbeeld.  
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2.3.7. Verdeling over schoolsoort van leerjaar 2 naar leerjaar 3  

U kunt hier de verdeling over de schoolsoorten inzien voor leerlingen die vanuit de brugklas in leerjaar 2 

doorstromen naar leerjaar 3. Dit is uitgedrukt in fracties van het totaal. In deze overgang gaan de leerlingen 

van het brugjaar over naar een van de andere schoolsoorten. U kunt de gegevens per BRIN, jaar en leerjaar 

bekijken en wijzigen. 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld is situatie 1 van toepassing. In dit voorbeeld ziet u de verdeling over schoolsoorten voor 

de geselecteerde school, jaar 2022 en leerjaar 3. Op de geselecteerde school zit in 2022 in leerjaar 3 

van alle leerlingen 28,73% (0,2873) op HAVO, 40,36% (0,4036) op VMBO-TL en 30,91% (0,3091) op 

VWO. We passen niets aan in dit voorbeeld.  
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2.3.8. Doorstroompercentages leerlingen op schoolniveau  

Op dit scherm ziet u wat de doorstroompercentages naar het volgende leerjaar zijn binnen uw school. Dit is 

uitgedrukt in fracties. U kunt de gegevens per school, jaar en leerjaar bekijken en wijzigen. Een 

doorstroomkans van meer dan 1.0 betekent dat er in de loop van het schooljaar zij-instroom van leerlingen in 

dat leerjaar plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizingen of wisselingen van school. 

 

 

 

2.3.9. Doorstroompercentages leerlingen op vestigingsniveau  

Op dit scherm ziet u wat de doorstroompercentages per schoolsoort zijn in de vestigingen van uw school. Dit 

is uitgedrukt in fracties. U kunt de gegevens per school en schoolsoort bekijken en wijzigen. 

Een doorstroomkans van meer dan 1.0 betekent dat er in de loop van het schooljaar zij-instroom van 

leerlingen in dat leerjaar plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizingen of wisselingen van school. 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld ziet u de doorstroompercentages voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 93% 

(0,93) van de leerlingen van leerjaar 3 naar leerjaar 4. We passen niets aan in dit voorbeeld.  

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld is situatie 1 van toepassing. In dit voorbeeld ziet u de doorstroompercentages van 

leerlingen voor de geselecteerde school. Zo gaat in 2022 113% (1,13) van de leerlingen van leerjaar 3 

naar leerjaar 4. We passen niets aan in dit voorbeeld.  
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2.3.10. Formatie startjaar 

Op dit scherm ziet u het aantal FTE's naar functiegroep in het startjaar. Standaard staan hier de gegevens 

die aan DUO zijn geleverd (peildatum 1 oktober). Wijkt het aantal fte’s inmiddels af ten opzichte van de 

peildatum, dan kunt u ze hier aanpassen. De prognose voor de benodigde formatie is gebaseerd op de 

huidige formatie. In het startjaar wordt een medewerker/leerling ratio berekend, die door de jaren heen gelijk 

blijft. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen. 

 

 

Voorbeeld 

In dit voorbeeld ziet u de formatieraming voor de geselecteerde school. In 2022 bestaat de formatie uit 1,0 

FTE directie, 17,73 FTE onderwijs ondersteunend personeel en 48,11 FTE onderwijzend personeel 
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2.3.11. Huisvesting 

Op dit scherm kunt u de bruto vloeroppervlakte per school inzien en aanpassen. De bruto vloeroppervlakte 

betreft de totale oppervlakte inclusief gemeenschappelijke ruimten (gangen, toilet, etc.). De door u 

opgegeven bruto vloeroppervlakte wordt in de rapportage geconfronteerd met de berekende normatieve 

ruimtebehoefte. De normatieve ruimtebehoefte is een onderdeel van de berekening van de lumpsum 

bekostiging en wordt berekend volgens de modelverordening voor berekening van de ruimtebehoefte van de 

VNG. 

In dit voorbeeld hebben we alleen de bruto vloeroppervlakte van twee scholen ingevoerd. Bij de uitkomsten 

van de ruimtebehoefte wordt alleen naar deze twee scholen gekeken. 

 

 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/onderwijshuisvesting
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/onderwijshuisvesting
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2.3.12. Aanvullende bekostigingsposten 

U kunt hier aanvullende bekostiging inzien en aanpassen.  

 

 

 

2.3.13. LWOO (leergwegondersteunend onderwijs) 

Hier kunt u het aantal LWOO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal LWOO-leerlingen wordt uitgedrukt 

als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest 

recent bekende jaren. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen. 
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2.3.14. VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) 

Hier kunt u het aantal VAVO-leerlingen inzien en aanpassen. Het aantal VAVO-leerlingen wordt uitgedrukt 

als percentage van het aantal reguliere leerlingen. De startwaarden in de tabel zijn afgeleid uit de drie meest 

recent bekende jaren. U kunt de gegevens per school bekijken en wijzigen. 

 

 

 

2.4.  Doorrekenen van het scenario 

Bent u klaar met het wijzigen van de gegevens, dan kunt u de gegevens doorrekenen. Klik op ‘Doorrekenen’ 

in de balk boven aan de pagina of op de link ‘scenario doorrekenen’.  
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U komt op deze pagina:  

 

 

Wilt u dat bij huisvesting ook de de bruto vloeroppervlakte wordt meerberekend? Vink dan ‘Bereken met 

BVO’ aan. Houd er wel rekening mee dat het doorrekenen hierdoor langer kan duren. 

 

Klik vervolgens op de button ‘doorrekenen’. 

 

 

 

Afhankelijk van de grootte van het scenario kan het doorrekenen enige tijd duren. Zodra het scenario is 

doorgerekend komt u automatisch op de uitkomstenpagina van het scenario waar u per rapport de 

uitkomsten van uw eigen scenario kunt bekijken. 
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3. De uitkomsten van het scenario bekijken      

 

In de balk rechtsbovenin ziet u dat u op de uitkomstenpagina van uw scenario bent.  

 

 

 

Door op de bollen te klikken opent u de verschillende rapporten waarin u de uitkomsten van uw scenario 

kunt bekijken.  

 

 

 

Algemene toelichting op de rapporten 

De rapporten zijn gemaakt in PowerBI. Sommige rapporten hebben meerdere bladen. Door 

onderaan het rapport op het pijltje te klikken, gaat u naar het volgende blad.  

Wanneer u met de muis over een grafiek of tabel beweegt, verschijnen er rechtsboven icoontjes 

waarmee u de tabel of grafiek kunt vergroten. Beweegt u met de muis over een lijn in een grafiek, 

dan verschijnen de bijbehorende cijfers. 
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3.1.  Leerlingenprognoses 

In de uitkomsten van uw eigen scenario zijn leerlingenprognoses vanuit verschillende invalshoeken 

beschikbaar:  

- per schoolsoort 

- per leerjaar 

- per woongemeente 

- per samenwerkingsverband 

- VAVO 

- LWOO  

 

We zullen als voorbeeld 1 rapport toelichten. De andere rapporten werken in principe vergelijkbaar. Voor 

meer informatie over de andere rapporten kunt u de handreiking ‘Basisprognoses’ bekijken.  

 

3.1.1. Leerlingenprognose per schoolsoort 

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor de geselecteerde besturen en/of scholen per jaar per 

schoolsoort. Links kunt u het gewenste bestuur en de gewenste vestigingen selecteren. Als u bij Schoolsoort 

geen keuze maakt, worden in de grafieken en tabel de cijfers van alle schoolsoorten getoond. De cijfers zijn 

inclusief LWOO en VAVO. 

 

 

Voorbeeld 

In ons voorbeeld hebben we 2 vestigingen geselecteerd, waarvan we de marktaandelen in de 

gemeente Heerlen van 2022 tot en met 2025 hebben verhoogd. De verwachting is dat als gevolg 

hiervan het leerlingaantal vanaf 2022 voor het eigen scenario hoger is dan voor de ‘Basisprognose’. 

Vanaf 2029 komt het leerlingaantal weer op hetzelfde niveau. Dit is ook goed te zien in de linker grafiek 

‘Leerlingen per jaar’. De lichtblauwe lijn is de ‘Basisprognose’ en de zwarte lijn is het eigen scenario.  
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Door op de witte pijltjes in de blauwe balk te klikken, komt uw weer op de uitkomstenpagina.  

 

Op deze manier kunt u alle rapporten met uitkomsten raadplegen en zien wat de uitkomsten voor uw eigen 

scenario zijn.  

 

3.1.2. Bekostiging 

In dit overzicht ziet u de berekende bekostiging per bestuur, onderverdeeld in personele bekostiging en 

vergoeding voor exploitatiekosten. De berekening is gebaseerd op de leerlingenprognose van dit scenario 

en op de meest recente bekende kengetallen van het ministerie van OCW voor bekostiging van voortgezet 

onderwijs (de berekeningswijze vindt u hier: Basisbekostiging - Voortgezet onderwijs – DUO Zakelijk). Als u 

bij Categorie geen keuze maakt, worden in de grafieken en tabel de cijfers van alle categorieën getoond. 

 

 

 

 

Let op 

Als u in uw eigen scenario bij 'Aanvullende bekostigingsposten' geen eigen bekostiging heeft 

toegevoegd, zijn de uitkomsten in het rapport Bekostiging gebaseerd op oude data. Vanaf 1 januari 

2022 zijn nieuwe bekostigingsregels van kracht, maar de uitwerking ervan is nog niet definitief. We 

verwachten dat rond de zomer 2022 nieuwe bekostigingsregels verwerkt zijn in het Scenariomodel-VO. 

Voorbeeld  

In ons voorbeeld hadden we de marktaandelen voor de geselecteerde school in de gemeente Heerlen 

van 2022 tot en met 2025 verhoogd. De verwachting is dat de bekostiging hierdoor vanaf 2022 voor 

het eigen scenario hoger is dan voor de ‘Basisprognose’. Dit is goed te zien in de grafiek ‘Bekostiging 

eigen scenario en basisscenario’. De donkerblauwe lijn is de ‘Basisprognose’ en de lichtblauwe lijn is 

het eigen scenario.  

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/basisbekostiging/
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3.1.3. Ruimtebehoefte 

Wanneer u bij het doorrekenen van het scenario heeft gekozen voor ‘Bereken met BVO (bruto 

vloeroppervlakte)’, dan komt het rapport Ruimtebehoefte ook bij de uitkomsten van het scenario te staan. 

Het rapport bevat twee tabbladen, namelijk ‘BVO-prognose’ en ‘BVO-benchmark’. De bruto vloeroppervlakte 

wordt in vierkante meters (m2) getoond. 

 

Op het tabblad BVO-prognose ziet u de berekende ruimtebehoefte, onderverdeeld in vaste voeten 

(ruimtebehoefte onafhankelijk van het aantal leerlingen) en leerling afhankelijke ruimtebehoefte. De 

berekening is gebaseerd op de modelverordening voor berekening van de ruimtebehoefte van de VNG en 

op de leerlingenprognose van dit scenario. De prognose bruto vloeroppervlakte bestaat uit de volgende 

categorieën: Leerlingendeel BVO, Leerlingen deel BVO gymlokalen, Vaste voet hoofdvestiging, Vaste voet 

VMBO-Economie BLW en Vaste voet VMBO-Zorg/Welzijn BLW. Links kunt u het gewenste bestuur en de 

school/vestigingen selecteren.  

 

Op het tabblad BVO-benchmark ziet u de prognose voor het BVO van de basisprognose (rekenmodel) en 

het eigen scenario (eigen invoer). In het eigen scenario hebben we voor twee scholen de bruto 

vloeroppervlakte (BVO) ingevoerd, waarbij de BVO van de eerste school gelijk is aan 10.000 m2 en de BVO 

van de tweede school gelijk is aan 2.000 m2. Wat er staat achter ‘Rekenmodel’ is de berekende normatieve 

ruimtebehoefte1. Wanneer u wel zelf het BVO invoert, wordt dit geconfronteerd met de berekende 

normatieve ruimtebehoefte en ziet u of u in de toekomst voldoende vloeroppervlakte heeft voor het 

verwachtte aantal leerlingen. In de grafiek links ziet u een lijn voor de eigen invoer (lichtblauw) en een lijn 

voor het rekenmodel (zwart). In de grafiek rechts wordt de eigen invoer geconfronteerd met het rekenmodel 

en ziet u het verschil tussen beide. Rechts kunt u het gewenste bestuur en de vestigingen selecteren. 

 

 

 
1 Onderdeel van de genoemde modelverordening is een "normatieve" ruimtebehoefte, dus de ruimtebehoefte die de school volgens de 
normen heeft. Dit kan een school vergelijken met zijn werkelijke BVO. 

Voorbeeld 

In ons voorbeeld hebben we de marktaandelen in de gemeente Heerlen van 2022 tot en met 2025 

verhoogd voor de geselecteerde school. In ons voorbeeld hebben we alleen de bruto vloeroppervlakte 

van twee scholen ingevoerd. 

In het tabblad ‘BVO-prognose’ ziet u in de grafiek en tabel de prognose van het bruto vloeroppervlak 

naar categorie. De verwachting is dat door de verhoging van de marktaandelen de geselecteerde 

school meer leerlingen krijgt, waardoor vanaf 2022 de benodigde BVO stijgt. Dit zien we ook in de tabel 

en grafiek, waarbij tot en met 2025 een stijging te zien is waarna de BVO weer daalt.  

In het tabblad ‘BVO-benchmark’ ziet u de prognose voor het BVO van de basisprognose (rekenmodel) 

en het eigen scenario (eigen invoer). In de grafiek links ziet u een lijn voor de eigen invoer (lichtblauw) 

en een lijn voor het rekenmodel (zwart). In de grafiek rechts wordt de eigen invoer geconfronteerd met 

het rekenmodel en ziet u het verschil tussen beide. Te zien is dat de eigen invoer weinig verschilt met 

de uitkomsten van het rekenmodel.  

 

https://vng.nl/nieuws/update-model-verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs
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Tabblad ‘BVO-prognose’ 

 

 

 

Tabblad ‘BVO-benchmark’ 
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3.1.4. Formatie 

In dit overzicht ziet u een prognose van de benodigde formatie voor de geselecteerde besturen en/of 

scholen. De prognose is onderverdeeld naar directie (Dir), onderwijzend personeel (OP) en 

onderwijsondersteunend personeel (OOP). 

In het startjaar van de prognose wordt een medewerker/leerling ratio berekend, m.a.w. het aantal leerlingen 

per docent op de geselecteerde school en/of het bestuur. Deze ratio wordt gedurende de prognoseperiode 

gelijk/constant gehouden en met behulp van de leerlingenprognose doorberekend. De formatiegegevens uit 

het startjaar zijn gebaseerd op de data die de salarisadministratie aan DUO heeft geleverd met peildatum 1 

oktober. De formatieprognose wordt berekend op basis van de leerlingenprognose.  

 

 

 

  

Voorbeeld 

In ons voorbeeld hadden we van de geselecteerde school de marktaandelen in de gemeente Heerlen 

van 2022 tot en met 2025 verhoogd. Hierdoor zal het leerlingenaantal stijgen, zoals eerder te zien was, 

waardoor de benodigde formatie ook moet stijgen. De verwachting is dat benodigde formatie vanaf 2024 

voor het eigen scenario hoger is dan voor de ‘Basisprognose’. Vanaf 2031 komt de benodigde formatie 

weer op hetzelfde niveau. Dit is ook goed te zien in de linker grafiek ‘Leerlingen per jaar’. De lichtblauwe 

lijn is de ‘Basisprognose’ en de zwarte lijn is het eigen scenario. 

 



                                                                                           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handreiking Zelf scenario’s maken   |  32 

September 2022 

 

Hulp nodig? 

Heeft u bij de interpretatie van de uitkomsten van uw scenario hulp nodig?  

Neem dan contact op met Voion via scenariomodelvo@caop.nl. 

 

Gedetailleerde formatieberekening 

Wilt u een gedetailleerde berekening maken van de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de 

komende 8 jaar? Maak dan met de SPP-module in het Scenariomodel-VO in een eigen scenario een 

strategische personeelsplanning. (zie de handreiking Een strategische personeelsplanning maken) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scenariomodelvo@caop.nl
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4. De pagina Mijn scenario’s en mogelijke acties 

Als u op ‘Mijn scenario’s’ klikt, komt u op de pagina ‘Mijn scenario’s’. Hier ziet u een overzicht van de door u 

aangemaakte scenario’s met de status daarvan. Vanuit deze pagina kunt u ook nieuwe scenario’s 

aanmaken door op de button ‘Nieuw scenario aanmaken’ te klikken.  
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U kunt maximaal 10 scenario’s aanmaken.  

 

Zodra u een scenario heeft aangemaakt (zie paragraaf 2.2.) is dit scenario zichtbaar op deze pagina.  

Links ziet u de naam van het scenario, de omschrijving en de datum dat u het scenario heeft aangemaakt. 

Onder ‘Status’ ziet u de status van het scenario. De volgende statussen zijn mogelijk: ‘Gereed voor 

bewerken’, ‘Scenario bewerkt’, ‘Gereed voor doorrekenen’, ‘Doorgerekend’, ‘SPP berekend’ en ‘Quickscan 

en SPP’. 

 

Via de symbolen onder ‘Acties’ kunt u verschillende acties uitvoeren. Als u met de muis over het symbool 

beweegt, krijgt u uitleg over het symbool. Door op het symbool van de actie te klikken, kunt u de actie 

uitvoeren. We lichten de verschillende acties toe:  

1.  : Scenario invoer bekijken. Heeft u een scenario aangemaakt en nog niet doorgerekend, dan 

kunt u hiermee naar de pagina ‘Wijzig data-invoer’ en de gegevens van de basisprognose bekijken 

en wijzigen. 

2.   : Scenario doorrekenen. Als u de invoer van een scenario heeft gewijzigd, dan kunt u 

hiermee naar de pagina Doorrekenen en het scenario doorrekenen. 

 

3.   : Bekijk scenario uitkomsten. Heeft u een scenario doorgerekend, dan kunt u hiermee naar 

de Uitkomstenpagina en de uitkomsten van uw eigen scenario bekijken. 

4.    : Uitgaven. Hiermee gaat u naar de Uitgavenpagina waar u een berekening kunt maken van 

de verwachte uitgaven. In Hoofdstuk 5 leggen we uit hoe u een prognose van de uitgaven kunt 

maken.  

5.   : Strategische Personeel Planning. Als u op dit symbool klikt gaat u naar de SPP pagina en 

kunt u op basis van uw eigen scenario een berekening maken van de benodigde formatie per vak en 

per school (BRIN en vestiging), bestuur of regio voor de komende jaren. In de handreiking ‘Een 

strategische personeelplanning maken’ leggen we uit hoe u dit doet.  

6.    : Scenario delen. Hiermee kunt u uw scenario delen met een andere gebruiker van het 

Scenariomodel-VO door het e-mailadres van deze persoon in te voeren en op de button ‘Delen’ te 

klikken. Deze persoon ontvangt dan bericht dat hij uw scenario kan inzien. Onder  

‘Door mij met anderen gedeelde scenario’s’ ziet u welke scenario’s u gedeeld heeft. U kunt alleen 

doorgerekende scenario’s delen.  
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7.       : Vergelijk met externe prognoses. Hiermee kunt u een externe prognose toevoegen, 

bijvoorbeeld die van DUO, een ander bureau of van uw eigen bestuur, en daarmee uw eigen 

scenario vergelijken. 

8.      : Scenario kopiëren. Hiermee kunt u uw scenario kopiëren om een nieuw scenario aan te 

maken op basis van dezelfde gewijzigde gegevens. Een doorgerekend scenario kunt u niet meer 

wijzigen. U kunt dit scenario wel kopiëren en van de kopie een nieuw scenario maken en bewerken.  

9.      : Scenario verwijderen. Hiermee kunt u een scenario verwijderen als u deze niet meer 

nodig heeft. 
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5. Prognose van de uitgaven maken 

Nadat u uw scenario heeft laten doorrekenen, kunt u een prognose maken van de verwachte uitgaven van 

uw bestuur of school. Bij de uitgaven voegt u zelf nieuwe informatie toe, die wordt doorgerekend op basis 

van de leerlingenprognose. Hiervoor vragen we u een tweetal schermen met invoergegevens te doorlopen 

en daar waar mogelijk de informatie aan te vullen met uw eigen informatie. Hiermee kunt u in meer detail 

ingaan op uw eigen omstandigheden.  

 

 

 

Bij de berekening van de verwachte uitgaven wordt gebruik gemaakt van gegevens van DUO m.b.t. de 

uitgaven van scholen in het voortgezet onderwijs. Deze informatie is niet altijd beschikbaar op het gewenste 

detailniveau en daarom is in een aantal gevallen de informatie bijgeschat. Er kunnen geen rechten worden 

ontleend aan de hier beschikbaar gestelde informatie. We vragen u daarom om de informatie in de twee 

schermen zorgvuldig te controleren en daar waar mogelijk aan te vullen met informatie van uw eigen 

organisatie. 

 

5.1.  FTE Prognose Overzicht 

Klik op 'Wijzig' om het aantal FTE aan te passen. Pas de gewenste cellen aan en klik op ‘Opslaan’. De 

gewijzigde cellen worden blauw gearceerd.  

 

Voor de berekening van de FTE-prognose wordt gebruik gemaakt van de meest recent bekende 

personeelsgegevens met peildatum 1 oktober zoals die door salarisverwerkers worden aangeleverd bij 

DUO. Hiervan zijn de medewerker/leerling ratio’s voor het startjaar bepaald. De gegevens worden berekend 

door de medewerker/leerling ratio van het startjaar constant te houden gedurende de prognoseperiode en 

deze te vermenigvuldigen met de leerlingenprognose. In de prognose van de uitgaven worden deze 
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aantallen gebruikt om de personele uitgaven te ramen m.b.v. de formule: uitgaven = FTE * GPL voor elke 

functiegroep. 

 

 

 

Klik op ‘volgende’ om naar het volgende scherm te gaan. 

 

5.2.  Gemiddelde Personele Lasten (GPL) 

Het tweede deel van de prognose van de uitgaven is de berekening van de gemiddelde personele lasten. De 

gegevens zijn afkomstig van DUO. In de gegevens van DUO is geen onderscheid naar functiegroep 

aangebracht. Dit is door het model geschat op basis van normatieve bedragen voor de verschillende 

functiegroepen. Ook is er op basis van de leerlingenaantallen in het startjaar een onderverdeling gemaakt 

van de gegevens per bestuur naar de scholen van elk bestuur. U kunt de schatting zelf aanpassen en  

 

Voorbeeld 

In ons voorbeeld verhogen we het aantal fte voor onderwijs ondersteunend personeel in 2023 van 18,24 

fte naar 19,5 fte. 
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controleren, bijvoorbeeld aan de hand van uw meerjarenbegroting. De geschatte GPL wordt constant 

gehouden in de prognoseperiode. U kunt hier de GPL aanpassen met uw eigen (beleids) veronderstellingen 

om het effect ervan in de verwachte uitgaven inzichtelijk te maken. 

 

In de prognose worden de gemiddelde personele lasten gebruikt om de personele uitgaven voor elke 

functiegroep te ramen m.b.v. de formule: personele uitgaven = FTE * GPL. 

 

 

 

Als u klaar bent met aanpassen en op ‘Opslaan’ heeft geklikt, klikt u op ‘volgende’ of op ‘Doorrekenen’ boven 

in de balk.  

 

Klik vervolgens op de button ‘Doorrekenen’. Nadat het scenario is doorgerekend komt u op de 

uitkomstenpagina van het scenario. Via de bol ‘Uitgaven’ kunt u de uitkomsten bekijken.   
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5.3.  Uitkomsten uitgaven 

In dit overzicht ziet u de prognose van de uitgaven, onderverdeeld naar een aantal uitgavensoorten. Deze 

prognose is gebaseerd op de school-specifieke gemiddelde personele last (GPL), de berekende formatie en 

overige uitgaven van uw bestuur. 

De GPL-bedragen en de overige uitgaven zijn gebaseerd op de data die DUO heeft geleverd met peildatum 

1 oktober. Hoewel er bij het verzamelen van deze gegevens consciëntieus te werk is gegaan, benadrukken 

we nogmaals dat de verantwoordelijkheid voor de gebruikte financiële gegevens ligt bij de samensteller van 

het scenario. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde gegevens. 

Voorbeeld 

In ons voorbeeld hebben we van de geselecteerde school de formatie van het onderwijsondersteunend 

personeel verhoogd in 2023. In de uitkomsten zien we een stijging van de uitgaven in 2023 en een wat 

kleinere stijging in 2024. Dit komt door de verhoging van het aantal fte in 2023. 
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6. Wat is verder mogelijk in het Scenariomodel-VO? 

 

6.1. Strategische personeel planning 

Het is in het Senariomodel-VO ook mogelijk om een strategische personeel planning (SPP) te maken. 

Hiervoor dient u eerst een scenario aan te maken en door te rekenen. Daarna kunt u met behulp van de 

SPP-module een berekening maken van de benodigde formatie per vak en per school (BRIN en vestiging) 

voor de komende jaren. Voor deze prognose worden drie berekeningen gemaakt: 

1. Aanbod: aanwezige formatie op basis van de verwachte pensionering van medewerkers en 

uitstroom van medewerkers met een tijdelijk contract; 

2. Vraag: benodigde formatie op basis van de leerlingenprognose. Hiervoor wordt de verhouding 

tussen docenten en leerlingen uit het startjaar voor alle vakken constant gehouden. 

3. De vergelijking tussen de eerste twee berekeningen geeft aan of er sprake zal zijn van 

overcapaciteit of ondercapaciteit. 

 

Om een strategische personeelsplanning te maken, heeft u informatie over uw personeel nodig. In de 

instructievideo en de handreiking ‘Een strategische personeelsplanning maken' leggen we uit welke 

informatie u nodig heeft en welke stappen u moet doorlopen.  

 

6.2.  Gezamenlijk (regionaal) scenario (Mijn Regio-omgeving) 

De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is een regionale markt. Bij scholen leeft dan ook de behoefte 

om berekeningen voor strategische personeelsplanning niet alleen voor de eigen school te maken, maar om 

dit ook gezamenlijk met andere scholen/besturen in de regio te kunnen doen. Naast een strategische 

personeel planning voor uw eigen scenario (besturen en/of scholen), is het daarom ook mogelijk om een 

regionale SPP te maken met het Scenariomodel-VO. Dit kan met de module ‘Mijn Regio Omgeving’ (MRO). 

In deze omgeving is het mogelijk met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor 

strategische personeelsplanning te ontwikkelen. U kunt een gezamenlijk scenario opzetten door een nieuw 

scenario aan te maken en dan te kiezen voor ‘Gezamenlijk scenario’.  

 

In de handreiking Mijn Regio Omgeving vindt u een uitgebreide uitleg van MRO.  

  

  

https://www.scenariomodel-vo.nl/Home/Video
file:///C:/Users/dv10090/OneDrive%20-%20APG/Downloads/HandreikingMRO_Beheerder%20(10).pdf
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Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke 

werkomgeving waar iedereen duurzaam, 

enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar 

Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad 

en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren 

onderzoek en delen kennis over de 

onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. 

We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen 

instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn 

voor de hele sector. Samen werken we aan het 

beste onderwijs. 

 

………………………………………………………………………. 

 
 

www.voion.nl 


