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Heeft u vragen over de tool of de beschikbare data, dan kunt u contact opnemen via ocwsubsidies@minvws.nl

Wat kunt u met de Regiotool?
Met deze tool kunt u inventariseren hoeveel FTE er beschikbaar is in een regio. Er kan op verschillende manieren gezocht worden:
1. Op basis van gemeente: een overzicht van alle FTE’s van alle brinnummers inclusief volgnummers (hierna:
brinnummer) van alle besturen in de geselecteerde gemeente.
2. Op basis van bestuur: een overzicht van alle FTE’s van alle brinnummers van het geselecteerde bestuur, in
alle gemeentes waar het bestuur actief is.
a. Via het zoekvenster. U kunt zoeken aan de hand van de naam van uw bestuur zoals bekend bij
DUO of aan de hand van het bevoegd gezag nummer. Bij deze optie kunt u maar één bestuur per
keer opzoeken.
b. Via de keuzelijst. Bij deze optie kunt u meerdere besturen tegelijkertijd selecteren en een overzicht van meerdere besturen genereren.
Ook geeft de regiotool een overzicht van welke besturen actief zijn in de door u geselecteerde regio.
U zoekt dus óf op gemeente, óf op bevoegd gezag. Deze zoekfuncties zijn niet te combineren. In tegenstelling
tot vorig jaar worden de FTE’s niet volledig toegerekend aan de school als hoofdvestiging. Als een school bestaat uit meer dan één erkende vestiging is op basis van het aantal leerlingen 1 het aantal FTE’s naar rato toegerekend aan de vestigingen. Met deze bijstelling vindt er een betere toerekening van FTE’s plaats. Dit kan
gevolgen hebben voor de bepaling van de personeelsomvang.

Hoe gebruikt u de regiotool?
Stap 1. U selecteert de onderwijssector (po/vo/speciaal onderwijs) waar u gegevens van nodig hebt.
Stap 2. U kiest of u wil zoeken op basis van bestuur of gemeente.

Op basis van gemeente
Stap 3. Aan de hand van de door u gemaakte selectie verschijnt er bovenaan de pagina een totaal van alle
FTE’s van alle brinnummers in de gemeente. U kunt meerdere gemeentes selecteren door CTRL in te drukken
en de gemeentes te selecteren.
Stap 4. Neem dit totaal van de door u gemaakte selectie over. U heeft nu het totaal FTE van de regio. Dit getal
moet u overnemen in het aanvraagformulier.
Stap 5. Neem de door u gemaakte selectie over in een spreadsheet en verwijder de regels die niet van toepassing zijn op uw aanvraag. U kunt bijvoorbeeld denken aan regels van besturen die geen betrekking hebben op
uw aanvraag.
Stap 6. Tel van de overgebleven regels (de deelnemende besturen) het aantal FTE op. U heeft nu het totaal
FTE van de besturen die meedoen aan uw aanvraag. Dit getal moet u overnemen in het aanvraagformulier.
Het aantal FTE moet minimaal 800 zijn voor PO en minimaal 1200 voor VO.

Op basis van bestuur
Via het zoekvenster
Stap 3. Zoek een bestuur op basis van bevoegd gezag nummer of naam.
Stap 4. Aan de hand van uw zoekactie verschijnt er bovenaan de pagina een totaal van alle brinnummers van
het desbetreffende bestuur.
Stap 5. Neem de door u gemaakte selectie over in een spreadsheet en verwijder de regels die niet van toepassing zijn op uw regio. U kunt bijvoorbeeld denken aan brinnummers die buiten de afgebakende regio vallen.
Stap 6. Herhaal stap 3 t/m5 voor alle besturen die actief zijn in de regio. Berekenen het totaal van het aantal
FTE. Dit getal moet u overnemen.
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Stap 7. Verwijder alle regels die betrekking hebben besturen die niet betrokken zijn bij de aanvraag. U heeft nu
het totale aantal FTE van de deelnemende besturen berekend. Neem dit getal over in het aanvraagformulier.
Het aantal FTE moet minimaal 800 zijn voor PO en minimaal 1200 voor VO.

Via de keuzelijst
Stap 3. Aan de hand van de door u gemaakte selectie verschijnt er bovenaan de pagina een totaal van alle brinnummers. Selecteer alle besturen die actief zijn in uw regio. Door CRTL ingedrukt te houden kunt u meerdere
besturen selecteren.
Stap 4. Neem de door u gemaakte selectie over in een spreadsheet en verwijder de regels die niet van toepassing zijn op uw regio. U kunt bijvoorbeeld denken aan brinnummers die buiten de afgebakende regio vallen.
Bereken op basis van de overgebleven regels het totaal van het aantal FTE in uw regio. Dit getal moet u overnemen.
Stap 5. Verwijder alle regels die betrekking hebben besturen die niet betrokken zijn bij de aanvraag. U heeft nu
het totale aantal FTE van de deelnemende besturen berekend. Neem dit getal over in het aanvraagformulier.
Het aantal FTE moet minimaal 800 zijn voor PO en minimaal 1200 voor VO.

Hoe worden gegevens in de regiotool berekend?
Deze berekening is ter informatie, zodat u weet wat de tool berekent. U hoeft niets te doen, behalve de gegevens uit de tool over te nemen.

Herberekening FTE per vestiging
FTE school
X aantal leerlingen vestiging = FTE vestiging excl. overheadformatie*
Totaal aantal leerlingen school

Herberekening verdeling FTE overheadformatie
FTE overheadformatie
X aantal leerlingen vestiging = FTE overheadformatie vestiging.
Totaal aantal leerlingen bestuur

Berekening totaal FTE vestiging
FTE vestiging excl. overheadformatie + FTE overheadformatie vestiging = Totaal FTE vestiging incl. overheadformatie.
* Met overheadformatie wordt de personeelsformatie van het bestuursbureau bedoeld.

