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Rapport Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 

Jaarlijks levert een po-schoolbestuur vóór 1 december aan DUO de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
van de leraren op 1 oktober van dat jaar. De uitwisseling van de GGL-gegevens per instellingscode 
(voorheen BRIN-nummer) vindt plaats door aanlevering van een CSV-bestand. Een CSV-bestand is een 
kommagescheiden bestand. Deze gegevens gebruikt DUO in de berekening van de personele 
bekostiging. 

Visma.net HRM zal vóór 1 december dit CSV-bestand genereren en naar DUO sturen voor alle relevante 
scholen in het systeem. 

Wij leveren een nieuw rapport met de naam 'Gewogen gemiddelde leeftijd 
(GGL)'.  Functiecode  pay.31972. Dit rapport is beschikbaar onder het volgende menu  Rapporten | 
Organisatieniveau. 

Het rapport geeft een uitsplitsing van de GGL-gegevens per schoolbestuur /BRIN. Het geeft een overzicht 
van de totale gegevens die naar DUO zijn verzonden en tevens een uitsplitsing van de docent gegevens 
die per Brin zijn opgenomen. 

Downloaden 

Er zijn twee beschikbare downloadopties. 

 

Optie 1 

GGL-gegevens Totalen per school, stelt u in staat om de GGL-totalen per BRIN voor het betreffende 
bestuur te downloaden. 

Voorbeeld 
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Optie 2 

GGL-gegevens Per leraar,  stelt u in staat om de gedetailleerde uitsplitsing van GGL-gegevens per docent 
binnen een BRIN te downloaden. 
 
Voorbeeld 

 

Deze CSV-bestanden kan je ook openen met een teksteditor zoals Notepad++. 

Opmerking: Deze gegevens zijn pas beschikbaar nadat de GGL-gegevens zijn gegenereerd in Visma.net. 
Het huidige plan is om deze gegevens twee keer te genereren. 
 
1.  Voorlopige GGL-overzichten worden niet verzonden naar DUO - Beschikbaar in week 45 
2.  Definitieve GGL-overzichten in productie worden wél verzonden naar DUO - Beschikbaar op 
maandag 22 november 

Het rapport inschakelen 

Schakel de functie PAY.31971 in Applicatieonderhoud | Autorisatie in voor de juiste gebruiker of 
functiegroep. 

Autorisatietoegang toepassen op:  Functiecode  pay.31972  

 

 

http://visma.net/
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