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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 

leerlingenaantallen, 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. 

 

Basisprognoses 

In het Scenariomodel-VO is het mogelijk om basisprognoses voor de komende 12 jaar te bekijken. Dit zijn 

verschillende rapportages die u op bestuurlijk-, school- en vestigingsniveau kunt inzien, uitprinten en 

downloaden. Voor het bekijken van de basisprognoses heeft u geen inlogcodes nodig. 

De volgende soorten rapportages zijn beschikbaar in het Scenariomodel-VO: 

• Leerlingenprognoses (vanuit verschillende invalshoeken):  

- per schoolsoort 

- per leerjaar 

- per woongemeente 

- per samenwerkingsverband 

- VAVO 

- LWOO  

• Invoerbestanden (gegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de leerlingenprognoses):  

- Basisgeneratie 

- Marktaandelen 

- Doorstroomkansen 

• Nabewerkingen (deze zijn tot stand gekomen op basis van de leerlingenprognoses): 

- Bekostiging 

- Ruimtebehoefte 

- Formatie 

 

Leeswijzer 

In deze toelichting geven we uitleg over de data die gebruikt zijn voor de basisprognoses en over de 

betrouwbaarheid van deze data. Vervolgens geven we een toelichting op de verschillende rapportages. Er is 

ook een instructievideo beschikbaar voor het bekijken van de basisprognoses. Tot slot laten we u kort zien  

wat er verder nog mogelijk is met het Scenariomodel-VO, zoals het maken van eigen scenario’s en het 

maken van een (gezamenlijke) strategische personeel planning. Hiervoor zijn aparte handreikingen en 

instructievideo’s beschikbaar. 

 

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 . 

  

mailto:scenariomodelvo@caop.nl
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2. Opzet Scenariomodel-VO 

2.1.   Gebruikte data in het Scenariomodel-VO 

Voor het berekenen van de leerlingenprognoses maakt het Scenariomodel-VO gebruik van de volgende 

data: 

 

Soort gegevens Bron Peildatum 

Leerlinggegevens, naar vestiging, leerjaar en schoolsoort DUO 1 oktober 

Leerlinggegevens, naar vestiging, leeftijd en woongemeente DUO 1 oktober 

Formatiegegevens, naar vestiging en functiegroep DUO 1 oktober 

Bevolkingsgegevens CBS 1 januari 

Bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente  CBS 1 januari 

Bevolkingsprognose (regionaal) PBL Driejaarlijkse prognose. In de tussenliggende jaren 

worden de gegevens t.b.v. het Scenariomodel-VO 

geactualiseerd met de meest recente cijfers van de 

bevolkingsontwikkeling (basisgeneratie). 

 

De data in het Scenariomodel-VO worden elk jaar geactualiseerd op basis van de laatstverschenen 

gegevens. Dit gebeurt meestal eind februari. Deze vertraging komt doordat het meestal enige tijd duurt 

voordat de cijfers beschikbaar zijn. Welke versie van het rekenmodel en welke peildata van de diverse 

bronnen in het model zijn verwerkt, kunt u zien op de homepage achter de link ‘peildata gegevens’. 

 

2.1.1. Betrouwbaarheid data 

De betrouwbaarheid van het model hangt samen met de betrouwbaarheid van de invoergegevens van het 

model en van de veronderstellingen waarmee wordt gerekend. Een bevolkingsprognose heeft altijd een 

zekere onzekerheid en daarom kunnen gebruikers van het rekenmodel ook hun eigen bevolkingsprognose 

doorrekenen met het model. Het model gaat voor de basisprognose uit van de veronderstelling dat er geen 

wijzigingen optreden in de mate waarin leerlingen naar school gaan of in de mate waarin kinderen uit de ene 

plaats kiezen voor een bepaalde school, maar ook dit kan in een eigen scenario gewijzigd worden door 

gebruikers van het Scenariomodel-VO.  

 

2.1.2. Verschillen met andere prognosemodellen of eigen cijfers 

Naast het Scenariomodel-VO bestaan er ook andere prognosemodellen, bijvoorbeeld het model van DUO. 

Tussen prognosemodellen kunnen zowel de aannames over de bevolkingsprognose als over de 

leerlingstromen van elkaar verschillen. Het Scenariomodel-VO gaat in het basisscenario uit van de 

veronderstelling dat er geen wijzigingen optreden in de mate waarin leerlingen naar school gaan of in de 

mate waarin kinderen uit de ene plaats kiezen voor een bepaalde school. Deze aannames kunnen afwijken 

van andere bronnen of van uw eigen aannames over toekomstige wijzigingen over bevolkingsontwikkeling of 

leerlingstromen. Daarom kunnen gebruikers van het Scenariomodel-VO ook hun eigen bevolkingsprognose 

doorrekenen bij het werken met scenario’s. Bij het opstellen van eigen scenario’s kunt u alternatieve 

aannames die aan de basisprognose ten grondslag liggen, aanpassen. Als u bijvoorbeeld kennis hebt over 

toekomstige nieuwbouw in de omgeving van de school, dan kunt u dit doorrekenen door de 
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bevolkingsprognose en het marktaandeel in die postcodegebieden aan te passen. U krijgt dan inzicht in de 

bandbreedte van de verwachte leerlingaantallen en -bekostiging. 

 

Voor de personeel- en leerlinggegevens wordt gebruik gemaakt van invoerbestanden afkomstig van DUO. 

De peildatum hiervan is 1 oktober van het meest recente jaar in uw prognose. Deze data wordt altijd met 

enige vertraging beschikbaar gesteld voordat wij het model kunnen actualiseren. De getallen uit het meest 

recente jaar zijn voorlopige cijfers (de verschuivingen na 1 oktober worden een jaar later met terugwerkende 

kracht bijgewerkt). De formatiedata zijn aangeleverd door uw salarisverwerker aan DUO. Het kan voorkomen 

dat die administratie fouten bevat. Het is mogelijk om zowel de formatiedata als de leerlingtellingen te 

overschrijven. 

 

2.1.3. 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 de rapporten van de 

bevolkingsprognose, dus het PowerBI met 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. 

 

2.2.  De leerlingenprognoses 

De leerlingenprognoses zijn prognoses voor de lange termijn (15 jaar). Het model hanteert dezelfde 

systematiek als het programma van eisen voor leerlingenprognoses van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). Daarbij staan twee elementen centraal:  

1. de instroom van leerlingen in leerjaar 1, en  

2. de doorstroom van leerlingen naar hogere leerjaren.  

 

2.2.1. De instroom van leerlingen  

De instroom van leerlingen is gebaseerd op het aantal 12/13-jarigen in het voedingsgebied van de school. In 

de basisprognose wordt hierbij uitgegaan van:  

• De basisgeneratie: het toekomstige aantal 12/13-jarigen is afgeleid uit de meest recente 

bevolkingsprognose van het Planbureau voor de leefomgeving; 

• De marktaandelen: op basis van telgegevens van DUO is voor alle scholen in Nederland een 

marktaandeel berekend en uitgesplitst naar woonplaats. Dit percentage geeft aan welk deel van de 

basisgeneratie (12/13-jarigen) in leerjaar 1 zit.  

 

In de basisprognose wordt uitgegaan van het (gewogen) gemiddelde marktaandeel in de afgelopen drie jaar.  

 

2.2.2. Doorstroom van leerlingen  

De prognose van het aantal leerlingen in leerjaar 2 en hoger, is gebaseerd op zogenaamde 

doorstroompercentages. Deze percentages geven de verhouding tussen het aantal leerlingen in 

opeenvolgende leerjaren weer. Hierbij wordt uitgegaan van gegevens op schoolniveau. Voor het berekenen 

van de doorstroompercentages zijn data van DUO gebruikt over de laatste drie jaren. De basisprognose 

gaat uit van de gemiddelde doorstroom in de laatste drie jaar.  
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3. De verschillende leerlingenprognoses 

3.1.  Pagina basisprognose 

Om op de pagina met de rapportages van de uitkomsten van de basisprognose te komen klikt u op de button 

‘Bekijk basisprognose per school en bestuur’ of rechts bovenaan op  ‘Basisprognose’. 

 

 

 

U komt terecht op de pagina met een overzicht van de beschikbare rapportages van de basisprognose. 
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Klik op een bol om een rapport te openen.  

 

3.2.  Algemene toelichting op de rapporten 

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

 

Als u gegevens van uw eigen schoolbestuur wilt downloaden, maak dan een eigen scenario aan (zie de 

handreiking Eigen scenario’s maken) en download de cijfers. U kunt het scenario doorrekenen zonder iets te 

veranderen. Wanneer u gegevens van Nederland of gehele regio's wilt downloaden, neem dan contact op met 

Voion via scenariomodelvo@caop.nl  

 

In de volgende paragrafen lichten we de verschillende rapporten toe. 

 

 

3.3.  Leerlingenprognoses 

In het Scenariomodel-VO zijn leerlingenprognoses vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar:  

- per schoolsoort 

- per leerjaar 

mailto:scenariomodelvo@caop.nl
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- per woongemeente 

- per samenwerkingsverband 

- VAVO 

- LWOO  

 

3.3.1. Per schoolsoort 

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs 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. Fusies van scholen en/of vestigingen zijn verwerkt in het model. 

 

 

 

3.3.2. Per leerjaar 

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs per jaar en onderverdeeld naar  

leerjaar. Links kunt u het gewenste bestuur en de gewenste vestigingen selecteren. Als u bij Leerjaar geen 

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

LWOO en VAVO. Fusies van scholen en/of vestigingen zijn verwerkt in het model. 
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3.3.3. Woongemeente 

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs per jaar, onderverdeeld naar de 

woongemeente van de leerlingen. Links kunt u het gewenste bestuur en de gewenste vestigingen 

selecteren. Als u bij Woongemeente geen keuze maakt, worden in de grafiek en tabel de cijfers van alle 

relevante woongemeenten getoond. De cijfers zijn inclusief LWOO en VAVO. Fusies van scholen en/of 

vestigingen zijn verwerkt in het model.  
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3.3.4. Samenwerkingsverband 

In dit rapport ziet u de leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs per jaar, onderverdeeld naar 

samenwerkingsverband, bestuur, vestiging en schoolsoort. Links kunt u het gewenste 

samenwerkingsverband en bestuur 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. Fusies 

van scholen en/of vestigingen zijn verwerkt in het model. 

 

 

 

3.3.5. VAVO 

In dit rapport ziet u de prognose van het aantal VAVO-leerlingen (voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs), onderverdeeld naar bestuur, vestiging en leerjaar. Links kunt u het gewenste 

bestuur en de vestigingen selecteren. Als u bij Leerjaar geen keuze maakt, worden in de grafieken en tabel 

de cijfers van alle leerjaren getoond. Fusies van scholen en/of vestigingen zijn verwerkt in het model. 
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3.3.6. LWOO 

In dit rapport ziet u de prognose van het aantal LWOO-leerlingen (leerwegondersteunend onderwijs), 

onderverdeeld naar bestuur, vestiging en leerjaar. Links kunt u het gewenste bestuur en de vestigingen 

selecteren. Als u bij Leerjaar geen keuze maakt, worden in de grafieken en tabel de cijfers van alle leerjaren 

getoond. Fusies van scholen en/of vestigingen zijn verwerkt in het model. 
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3.4.  Nabewerkingen 

In het Scenariomodel-VO zijn de volgende nabewerkingen beschikbaar: 

- Bekostiging 

- Ruimtebehoefte 

- Formatie 

Deze rapporten zijn tot stand gekomen op basis van de leerlingenprognoses. Hieronder lichten we de 

nabewerkingen toe. 

 

3.4.1. Bekostiging 

Momenteel is het rapport Bekostiging niet beschikbaar. Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwe bekostigingsregels 

van kracht. Omdat de uitwerking van deze regels nog niet definitief is, is het rapport Bekostiging momenteel 

niet beschikbaar. We verwachten dat rond de zomer 2022 de nieuwe bekostigingsregels verwerkt zijn in het 

Scenariomodel-VO. Wilt u toch inzicht in de bekostiging? Maak een eigen scenario aan (zie de handreiking 

Eigen scenario’s maken) en voeg bij Aanvullende bekostigingsposten zelf bekostiging vanuit andere bronnen 

toe aan uw scenario.  

 

3.4.2. Ruimtebehoefte 

In dit overzicht 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. Links kunt u het gewenste bestuur en de vestigingen selecteren.1  

 

Wanneer u een eigen scenario aanmaakt (zie de handreiking Eigen scenario’s maken), kunt u de bruto 

vloeroppervlakte (BVO) per school invoeren. De door u opgegeven BVO wordt dan in de rapportage 

geconfronteerd met de berekende normatieve ruimtebehoefte2. U ziet dan of u in de toekomst voldoende 

vloeroppervlakte heeft voor het verwachtte aantal leerlingen.   

 

 

1 In het Scenariomodel-VO worden scholen geïdentificeerd met een BRIN-code. Deze bestaat uit 2 cijfers en 
twee letters, bijvoorbeeld 00AA (4-cijferige BRIN). Een school kan echter meerdere vestigingen hebben en 
deze hebben een vestigingsnummer. In het Scenariomodel-VO wordt de ruimtebehoefte op het niveau van 
de vestigingen berekend. In de keuzelijst aan de linkerkant staan daarom alle vestigingen genoemd. Ze 
worden aangeduid met de naam van de school (4-cijferige BRIN) aangevuld met het eigen 
vestigingsnummer. 
 
2 Onderdeel van de genoemde modelverordening is een "normatieve" ruimtebehoefte: de ruimtebehoefte die 
de school volgens de normen heeft. Dit kan een school vergelijken met hun werkelijke BVO. 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/onderwijshuisvesting
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3.4.3. Formatie 

In dit overzicht ziet u een prognose van de benodigde formatie, onderverdeeld naar directie (Dir), 

onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP). Links kunt u het gewenste 

bestuur en de vestigingen selecteren. 

 

In het startjaar van de prognose wordt een leerling/leraar-ratio berekend. 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.  

 

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) 
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3.5.  Invoerbestanden 

In het Scenariomodel-VO zijn de volgende invoerbestanden beschikbaar: 

- Basisgeneratie 

- Marktaandelen 

- Doorstroomkansen 

Deze invoerbestanden bevatten de onderliggende gegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de 

leerlingenprognoses. Hieronder lichten we de invoerbestanden toe. 

 

3.5.1. Basisgeneratie 

Onder de basisgeneratie voor het voortgezet onderwijs wordt het aantal 12- en 13- jarigen verstaan in enig 

jaar. In dit rapport ziet u de ontwikkeling van de basisgeneratie per provincie en gemeente. Voor de instroom 

van nieuwe leerlingen in de school is het van belang hoe de basisgeneratie zich in de toekomst ontwikkelt. 

Deze cijfers zijn gebruikt voor de berekening van de leerlingenprognose. 

Links kunt u de gewenste provincie en gemeente selecteren.  
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3.5.2. Marktaandelen 

In dit rapport ziet u de markaandelen van scholen in de verschillende gemeenten in het startjaar van de 

prognose. Aan de linkerkant kunt u een gemeente selecteren. U ziet dan welke marktaandelen scholen in 

deze gemeente hebben. Deze marktaandelen zijn gebruikt voor de berekening van de leerlingenprognose.  
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Op het tweede tabblad (pijltje onderaan rapport) kunt u de marktaandelen per school bekijken. 

 

In dit rapport ziet u de markaandelen van scholen in de verschillende gemeenten in het startjaar van de 

prognose. Aan de linkerkant kunt u een school selecteren en dan zien welke marktaandelen deze school 

heeft in de verschillende gemeenten. Deze marktaandelen zijn gebruikt voor de berekening van de 

leerlingenprognose.  

 

 

 

3.5.3. Doorstroomkansen 

In dit rapport ziet u de doorstroomkansen van een leerjaar naar het opvolgende leerjaar, onderverdeeld naar 

school (BRIN) en leerjaar. Deze cijfers zijn gebruikt voor de berekening van de leerlingenprognoses.   

Links kunt u het gewenste bestuur en school selecteren en de schoolsoort. 

 

Let op:  

De doorstroomcijfers op dit blad van het rapport zijn voor scholen waar in de afgelopen 4 jaar geen wijziging 

is geweest in het onderwijsaanbod.  

Heeft er op uw school de afgelopen 4 jaar wel een wijziging plaatsgevonden in het onderwijsaanbod (naar 

schoolsoort en/of leerjaar)? Kijk dan op het tweede blad (pijltje onderaan rapport) van dit rapport.   

 

In deze bijlage vindt u de technische uitleg over de berekening van de doorstroom in beide situaties.  

 

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. In 

file:///C:/Users/dv10090/OneDrive%20-%20APG/Downloads/Doorstroomberekening%20(5).pdf
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elk leerjaar kan er sprake zijn van zij-instroom. In HAVO-4 en VWO-5 is dat per definitie zo, omdat VMBO-4 

voor een deel doorstroomt naar HAVO-4 en omdat HAVO-5 voor een deel doorstroomt naar VWO-5. 
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4. Wat is verder mogelijk in het Scenariomodel-VO?  

Naast het bekijken van de basisprognoses kunt u zelf alternatieve scenario’s aanmaken en doorrekenen. U 

kunt een eigen scenario aanmaken als u: 

• de onderliggende gegevens van de basisprognose verder wilt verfijnen met uw eigen lokale en/of 

schoolspecifieke informatie (bijvoorbeeld het aantal nieuwe aanmeldingen) en verschillende 

scenarios wilt doorrekenen;   

Bekijk de instructievideo of de handreiking Eigen scenario’s maken.  

• een (gezamenlijke) strategische personeelplanning wilt maken: u krijgt een vooruitberekening van de 

aanwezige en benodigde formatie. Zo wordt per vak duidelijk of in de toekomst sprake zal zijn van 

over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau. 

Bekijk de instructievideo of de handreiking Een strategische personeelsplanning maken. 

• in de Mijn Regio Omgeving is het mogelijk met meerdere scholen een gezamenlijk (regionaal) 

scenario voor strategische personelsplanning te ontwikkelen; Bekijk de handreiking Mijn Regio 

Omgeving  

• een vooruitberekening wilt maken van de verwachte uitgaven. Zie de instructievideo of de 

handreiking Eigen scenario’s maken.  

 

Als u een eigen scenario wilt aanmaken, dient u eerst een account aan te maken. De door u aangemaakte 

scenario’s zijn daardoor alleen voor uzelf en niet voor anderen zichtbaar. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scenariomodel-vo.nl/Home/Video
https://www.scenariomodel-vo.nl/Home/Video
https://www.scenariomodel-vo.nl/Home/Video
https://www.scenariomodel-vo.nl/Account/Register
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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 
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