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Op 17 juni neem je deel aan de gratis online clinic over het Scenariomodel PO. Tijdens deze
clinic krijg je een introductie in het Scenariomodel PO en leer je de basisprincipes van het
instrument kennen. Je ontdekt de mogelijkheden en maakt kennis met de vernieuwde module
Strategische Personeelsplanning (SPP). Met deze SPP-module kun je samen met andere
scholen en besturen een berekening maken van de aanwezige en benodigde formatie in de
toekomst.

Tijdens de clinic leer je het scenariomodel kennen door zelf aan de slag te gaan. Om de
berekeningen in het model te kunnen maken, heb je informatie over het personeel nodig.
Deze informatie kun je in Excel opslaan, zodat je deze in het Scenariomodel PO kunt inlezen.
De benodigde gegevens kun je uit de personeelsadministratie van jouw schoolbestuur (laten)
halen.

Benodigde informatie
Op medewerkersniveau
Per medewerker heb je in ieder geval de volgende informatie nodig:

1. BRIN-nummer(s) van de school (of scholen) waar een medewerker werkzaam is,
eventueel aangevuld met het vestigingsnummer.

2. De inzet van medewerker in fte naar functie of taak.
3. De geboortedatum van de medewerker.
4. Identificatiekenmerk waarmee de medewerker individueel herkenbaar is. Het gaat om

een uniek kenmerk, bijvoorbeeld een personeelsnummer, e-mailadres of afkorting.

Optioneel kunnen de volgende gegevens ook worden ingevoerd:
5. De uittredingsdatum als gevolg van pensionering.
6. Einddatum arbeidsovereenkomst tijdelijke contracten.
7. De bevoegdheid van de medewerkers.
8. Andere kenmerken voor uitsplitsingen, bijvoorbeeld: team, salarisschaal,

leeftijdscategorie, vast of tijdelijk contract.

Op school- of bestuursniveau:
Op school- of bestuursniveau heb je in ieder geval de volgende informatie nodig:

9. Gemiddelde pensioenleeftijd.

Aanleveren informatie in Excelbestand
ü In het Excelbestand maak je een rij voor elke medewerker per functie of taak.
ü Wanneer een medewerker meerdere functies uitvoert, krijgt elke nieuwe functie een

eigen regel.
ü Mogelijk komt de informatie van de lesinzet en de personeelsgegevens uit

verschillende systemen. Dit kun je in verschillende Excelbestanden opslaan. Zorg er
wel voor dat je in beide bestanden een kolom met gegevens aanwezig is waarmee de
specifieke medewerker geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld door een uniek e-
mailadres, een personeelsnummer of een fictieve cijfer/lettercombinatie. Zolang de
gegevens maar in beide bestanden hetzelfde zijn kunnen de geboortedatum en de
lesinzet aan elkaar gekoppeld worden waarmee de berekeningen in het Scenariomodel
gemaakt kunnen worden.


