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Inleiding kerntaak 4 
 
In het vierde leerjaar moet je bij je BPV-instelling een realistisch en goed leesbaar 
projectenplan schrijven en uitvoeren. Het projectplan wordt schriftelijk uitgewerkt 
waarin duidelijk wordt omschreven wat met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
is gedaan. Kerntaak 4 zal in de volgende volgorde uitgevoerd moeten worden: 

1. projectplan  
2. voortgangsrapportage 
3. Beoordeling functioneren 
4. Eindpresentatie 
 
We zullen per onderdeel duidelijk omschrijven wat de minimale eisen zijn waaraan je 
product moet voldoen. Alle producten lever je in op natschool. Je beoordelingsboekje 
lever je in bij de balie van het CIOS, zodat je in aanmerking kunt komen voor je 
eindpresentatie. 
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Inhoudelijk eisen van je KT4-project 
 
De proeve wordt uitgevoerd binnen de BPV-organisatie van de CIOS student.                                                      
De context waarbinnen het project wordt uitgevoerd voldoet aan één of meer van de 
onderstaande typeringen; 

A. Een project met een ondernemend karakter; 
Het project moet zichzelf bedruipen. De organisatie ziet kansen om een 
bestaande dienst of faciliteit commercieel te exploiteren. Je kunt daarbij denken 
aan verhuur van materiaal en/of accommodatie in daluren, het elders inzetten 
van kennis en kunde, het opzetten van een nieuwe activiteit voor een doorgaans 
nieuwe doelgroep. 
De student onderzoekt of aan het aanbod een commercieel aantrekkelijke vraag 
gekoppeld kan worden. De student stelt een businessplan op en ontplooit de 
eerste commerciële activiteiten. De nazorg bestaat uit het inbedden of 
aanpassen van de commerciële activiteiten. 

 
B. Een project waarbij deskundigheidsbevordering van kader centraal staat; 

De organisatie werkt met vrijwilligers en/of medewerkers waarbij een andere 
vorm van deskundigheidsbevordering gewenst is. Voorbeelden zijn een mini-
cursus voor pupillentrainers of een klantvriendelijkheidstraining voor 
receptiemedewerkers. 
De student brengt de vraag in kaart, onderzoekt op welke wijze beste resultaat 
geboekt kan worden en stelt een scholingsplan op. De student zet vervolgens het 
scholingsplan in werking. Tussentijds monitort de student het verloop en brengt 
advies uit over de toekomstige aanpak. 

 
C. Een project dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering; 

Binnen de organisatie is behoefte aan verbetering in werkwijze en procedures. 
De student onderzoekt waar of en welke processen in een organisatie te wensen 
overlaten. Bijvoorbeeld klachten van klanten worden niet of traag afgehandeld. 
Met materiaal / accommodatie wordt niet goed omgesprongen; Bij 
samenstelling/selecteren van jeugdteams zijn er geen afspraken en procedures 
of worden ze niet nageleefd. 
De student stelt een verbeterplan op en zet stappen in gang om deze 
veranderingen door te voeren. De student evalueert tenslotte de voortgang e 
doet aanbevelingen over vasthouden of verdere bijsturen van de verbeteringen. 
 

D. Een project waar beleidsveranderingen voorop staan; 
De organisatie wil met één of meerdere onderdelen een andere richting op. De 
student brengt in kaart wat de wens concreet is, onderzoekt welke stappen 
daarvoor noodzakelijk zijn en zorgt voor draagvlak. Bijvoorbeeld; de bestaande 
pleintjesactiviteiten sluiten niet meer aan bij de veranderde doelgroep en de 
deelname loopt terug. Doelstellingen moeten worden bijgesteld, benadering moet 
worden veranderd en de programmering moet op zijn kop. Een kleine vereniging 
heeft nog geen jeugdbeleid, maar het aantal jeugdleden is de laatst jaren 
behoorlijk toegenomen. 
De student zet de noodzakelijke stappen om deze veranderingen in gang te 

zetten. 
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E. Een project waarbij voor individuele klanten en/of specifieke doelgroepen 
maatwerktrajecten worden opgezet; 
De student brengt de vraag van de klant en kaart en onderzoekt binnen welke 
kaders (voorzieningen, beschikbare middelen) aanbod mogelijk is. Bijvoorbeeld 
binnen een bestaande doelgroep zijn enkele deelnemers met specifieke 
eigenschappen of wensen. De student brengt dit in kaart en ontwerpt 
maatwerktrajecten voor deze deelnemers. De student ontwikkelt een aantal 
alternatieven (oplossingen) en na besluitvorming wordt het traject in gang gezet. 

Het project moet voldoen aan de volgende eisen; 
 

- Het project heeft betrekking op zowel sportieve activiteiten als om beleidsmatige 
of organisatorische zaken. 
- Voldoet aan één van de vijf typeringen. (A t.m. E) 
- Het project beslaat een substantiële periode van tenminste 2 maanden waarin 
de 4 fasen worden doorlopen:  (voorbereiding, uitvoering, evaluatie, nazorg) 
Je geeft zelfstandig leiding aan het project. Zowel tijdens de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van dit project. 
- Er dient aandacht besteed te worden aan het onderzoeken en analyseren van 
de vraag van de opdrachtgever. 
- Er dient een projectplan gemaakt te worden inclusief een product (bijvoorbeeld 
draaiboek, cursusopzet, programma, stuurkaarten e.d.) 
- Het aspect leidinggeven aan vrijwilligers/medewerkers dient tot zijn recht te 
komen. Er dient leiding gegeven te worden aan meer vrijwilligers/medewerkers 
- Het project dient geïmplementeerd te worden binnen de organisatie. 
- Er moet sprake zijn van een bepaald budget. 
- Er dient aandacht besteed te worden aan pr en sponsoring. 
- Het project (KT4) wordt individueel uitgevoerd 
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1. Verslag goedkeuring product. 
 
Voordat je aan de slag gaat met het projectplan moet deze goed worden 
goedgekeurd door je KT4-docent. Het verslag moet je duidelijk uitwerken waarin je 
het volgende zo duidelijk mogelijk uitwerkt. 
 
1a. Schrijven van een inleiding 
1b. Marktverkenning (SWOT) en literatuuronderzoek 
1c. Nulmeting 
1d. Uitvoerige omschrijving van het project volgens SMART 

1a. Schrijven van een inleiding 
Omschrijf zo duidelijk mogelijk je project. Bij welke instantie deze wordt uitgevoerd en 
waarom je juist dit project voor je kerntaak 4 wilt gaan gebruiken. Tips bij het 
schrijven van een goede inleiding: 

- Het project introduceren 
- Wat is nu het doel van het project en over welk onderwerp gaat het stuk. 
- De lezer interesseren: Zorg ervoor dat je interesse van de lezer wekt door met 
heldere voorbeelden uit het dagelijks leven of recente nieuwsberichten te komen. 
- De relevantie van het project aantonen: Overtuig de lezer van de logische en 
praktische relevantie. 

Maak een leuke voorkant met een afbeelding welke een goede indicatie geeft van 
het gekozen project. 
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1b. Marktverkenning en literatuuronderzoek 
Onderzoek de te verachten concurrentie en kansen d.m.v. de SWOT-analyse. Een 
SWOT-analyse is een belangrijk onderdeel van een marketingplan want het is de 
verbinding tussen het onderzoek en de strategiekeuze. Na het in kaart brengen van 
de interne en externe omgeving in de situatieanalyse dient de output hiervan als 
input voor de SWOT. Vanuit de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes worden 
strategische opties geformuleerd. Daarna worden de verschillende strategische 
opties geevalueerd en moet er een keuze gemaakt worden. 

 

 

SWOT staat voor: 

- Strengths (sterktes) 
- Weaknesses (zwaktes) 
- Opportunities (kansen) 
- Threaths (bedreigingen) 
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Voorbeeld van een SWOT analyse: 

Intern 
Voor uw sterkte-zwakte analyse bekijkt u eerst de plus- en minpunten binnen je 
project. Stel: je hebt een groot fitnessbedrijf aan de rand van de stad. 

Sterkte: Ga na wat je beter doet dan de concurrent. Sterke punten zijn bijvoorbeeld 
proffesionele apparatuur of heel klantvriendelijk personeel. Misschien heb je een 
leestafel in het centrum met koffie en thee waardoor u extra klanten aantrekt. 

Zwakte: Benoem de zwakke plekken van het bedrijf. Heb je een te kleine 
groepszalen? Misschien zit het bedrijf te krap in het personeel. Of gaat de meest 
ervaren en klantvriendelijke personeelslid bijna met pensioen. 

Extern 
Welke omgevingsfactoren kunnen het succes van het bedrijf beïnvloeden? 

Kansen: Welke externe factoren helpen mee aan de toekomst van het bedrijf? Komt 
er een nieuwbouwwijk om de hoek waardoor u meer jonge gezinnen in het bedrijf 
krijgt? Of komt er een school in de buurt zodat ook deze in het fitnessbedrijf een rol 
gaat spelen? 

Bedreigingen: Bekijk ook welke omgevingsfactoren het bedrijf bedreigen. De 
concurrent die onder de eigen prijs verkoopt kan klanten kosten. Een concurrent met 
een andere uitstraling en ideeen ook. 

Zet de antwoorden op bovenstaande vragen in een tabel. 
 

 Kansen Bedreigingen 
Sterkten Goed personeel, mooie openbare 

ruimte met leestafel, uitgebreid 
assortiment 

Klantvriendelijk personeelslid richting 
pensioenleeftijd, te kleine groepszalen 

Zwakten Nieuwbouwwijk in aanbouw met 
gezinswoningen, samenwerking 
met school 

Concurrenten met ander concept, 
nieuwe concurrent in de buurt 

 
Uit deze analyse haal je dat de groepszalen groter moeten worden en er gewerkt 
moet worden aan klantvriendelijk personeel. Verder liggen er kansen m.b.t. een 
complete nieuwe wijk en een school (voor klantenwerving) 
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Literatuuronderzoek 
Verdiep je d.m.v. literatuur en andere infobronnen over je project. Bij deze opdracht 
wordt er verwacht dat de leerling onderzoek gaat plegen naar zijn project. Hij / zij 
moet de expert worden op dit project. De minimale relevante bronnen moeten zijn: 

Benoem 3 relevante sites over jouw project: 

1. 
2. 
3. 

Benoem 3 relevante literatuurboeken / artikelen over jouw project 

1. 
2. 
3. 

Relevante Artikelen:  

1.Zoek 3 relevante artikelen in de documentatie: 
2.Maak een samenvatting van de gevonden artikelen: 
3.Waarom is dit een verrijking voor jouw verslag? 
4.Heb je zelf nog informatie gevonden, die de moeite is om te delen met anderen 

1c. Nulmeting 

Bij de uitvoering van de nulmeting breng je de huidige situatie zo goed mogelijk in 
kaart. Een nulmeting is het vaststellen van de stand van zaken voor aanvang van 
een project, nieuw beleid, campagne, veranderingstraject. Met de nulmeting wordt de 
startpositie bepaald. Door een nulmeting te doen, kun je: 

- effecten meten. 
- het succes van het project, beleid, campagne vastleggen. 
- gedurende het project, beleid, campagne de vooruitgang monitoren. 
- inzicht krijgen in wat er al is en wat er moet veranderen om je doel te bereiken. 
- je actieplan bepalen aan de hand van concrete aanknopingspunten. Wat moet eerst 
gebeuren en wat kan later? Waar concentreer je je op? 
- bepalen welke sturingskengetallen interessant zijn om de voortgang mee te 
monitoren. 
-  je ambitieniveau uitspreken. 
- sterke en zwakke punten benoemen en daar gedurende het proces rekening mee 
houden. 
- bepalen waar je direct resultaat kunt boeken.  
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Kortom door een nulmeting uit te voeren krijg je meer inzicht in je project en het 
bereik van je doelen. Een aantal belangrijke aandachtspunten en tips om een goede 
nulmeting op te stellen zijn: 
 
- Maak foto’s en/of een video voor de huidige situatie, welke je later goed kunt 
gebruiken voor je eindpresentatie. 
- Huidige sterke en zwakke punten in kaart brengen 
- Doelgroep: omschrijving van de huidige doelgroep (aantallen etc.) 
- Huidige winst-verlies overzicht (globaal financieel overzicht) 
- Huidige regels en afspraken 
 
1d. Uitvoerige omschrijving van het project volgens SMART 
Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, 
intenties, of goede voornemens. Om succesvol leiding te geven moet je zoveel 
mogelijk SMART doelen stellen. SMART staat voor:  

 

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en 
stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aangegeven 
welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te 
formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. 

Specifiek 

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag 
of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief 
gegeven verbonden is.  
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Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen: 

- Wat willen we bereiken? 
- Wie zijn erbij betrokken? 
- Waar gaan we het doen? 
- Wanneer gebeurt het? 
- Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? 
- Waarom willen we dit doel bereiken? 

De betrokkenen moeten een duidelijk verband zien tussen de doelstelling en de 
activiteiten die van ze gevraagd worden. Naarmate de doelstelling preciezer 
geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven. De doelstelling moet 
uitvoerig omschreven worden en niet met een zin worden beantwoord (duidelijk 
toelichten) 

Meetbaar 

Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Er moet een systeem, methode 
en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment 
bereikt is. Wat is er af als het af is? Een SMART-doel moet je kunnen zien, horen, 
proeven, ruiken of voelen. Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat 
voor de kwaliteit van de te leveren inspanningen.  
 
Acceptabel 

Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de 
doelstellingen van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan 
de doelstelling?  
Als je een SMART-doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat je het zelf 
accepteert. Maar wanneer je als leidinggevende een doel voor een groep mensen 
stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het 
willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet. Je kunt het 
draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren 
van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij daadwerkelijk inspraak te geven. Met 
name korte-termijndoelen moeten zo laag mogelijk in de organisatie worden bepaald. 
 
Realistisch 

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? 
Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? 
Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is 
belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. 

Tijdgebonden 

Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het 
doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. 
Met name korte-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij lange-termijndoelen is dat niet 
altijd mogelijk. 


