
Is er voldoende personeel? Hebben we 

genoeg bedden? Gaan we het redden met 6 

spreekkamers? Dat zijn vragen die je goed 

onderbouwd wilt kunnen beantwoorden. En 

daarvoor moet je capaciteitsberekeningen 

leren maken. Omdat het over de toekomst gaat 

moet je ook weten hoe rekening te houden 

met onzekerheden als ziekte, uitloop, spoed, 

no-shows en annuleringen. In de opleiding 

maak je kennis met (basis)statistiek en leer je 

methodes en vaardigheden om tot een goed 

onderbouwde en betrouwbare berekening van 

de benodigde capaciteit te komen. Onmisbaar 

voor planners, teamleiders en coördinatoren 

van het planbureau die willen bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van de zorg.

OPLEIDING

Analytics voor
Planners

helloplanner.nl/opleidingen

Programma

Dag 1 - Introductie & kwantitatieve begrippen binnen de planning

Dag 2 - Analyseren

Dag 3 - Voorspellen & capaciteitsbepaling 

Dag 4 - Capaciteitsbepaling, eindopdracht en afsluiting

Voor wie?
 

Niveau opleiding 

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma

Gerelateerde 
opleidingen

Planners, teamleiders en 
coördinatoren 

hbo  

40 uur

4 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€2.495,- excl. btw

Dennis Roubos & Bas Bos

Bewijs van deelname  

Bootcamp Excel voor Planners

“Erg leerzaam  

en nuttig. 

Veel geleerd!” 

Karin

• In 4 dagen capaciteitsberekeningen 

leren maken, zonder gerichte 

voorkennis

• Van onderbuikgevoel naar 

onderbouwing

• Je krijgt les van docenten met ruime 

kennis van data science oplossingen en 

jarenlange ervaring in de zorg



Hello! Planner
V A K C O L L E G E

Inschrijven

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de 

website www.helloplanner.nl/opleidingen.

Incompany

Deze opleiding bieden wij ook op maat aan 

en indien gewenst op uw locatie. 

Vraag naar de mogelijkheden!

Leergangen & data

Kijk op www.helloplanner/

opleidingen voor de geplande 

leergangen & data van deze 

opleiding. 

We denken graag met je mee!

Wij zijn te bereiken op werkdagen  

van 9.00-17.00 uur. Maak direct  

een afspraak via de QR-code of bel  

of mail ons.
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Voor meer informatie, advies of praktische vragen kun je bij ons terecht via:

opleiding@helloplanner.nl   - of -    085 02 12 900   - of -   www.helloplanner.nl


