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Inleiding voortgangsverslag kerntaak 4 
 
Reeds heb je het projectplan ingeleverd en kun je aan je kerntaak 4 project gaan 
werken. Hiervan moet je het verslag “voortgangsrapportage”inleveren op natschool. 

We zullen per onderdeel duidelijk omschrijven wat de minimale eisen zijn waaraan je 
voortgangsrapportage moet voldoen. Je beoordelingsboekje lever je in bij de balie 
van het CIOS, zodat je in aanmerking kunt komen voor je eindpresentatie. 

 

 
 
Een aantal tips voor het vastleggen van je KT4-project: 
 
- Maak veel foto’s 
- Bewaar alle communicatie: emails / veraderstukken, afspraken / etc. 
- Kom je gestelde deadlines goed na 
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Onderdelen van je verslag 
 
- Inleiding 
- Promotieplan 
- Communicatie 
- Financiele onderbouwing 
- Duidelijke omschrijving van de uitgevoerde taken 
- Overzicht (exel) van uitgevoerde taken 
- planning 
- 0-meting 
- SWOT analyse stagebedrijf en product 
- Meten is weten 
 
Layout 
 
Je verslag moet goede inleiding hebben, juiste opbouw en paginanummering. Ook 
wordt er gekeken naar zinsopbouw en schrijffouten. 
Voorzie het verslag van foto’s en plaats achterin het verslag als bijlage documentatie 
(zoals mails etc.) 
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Promotie van de KT5-project 
 
Elk project gaat gepaart met promotie. Let hierbij goed op schrijffouten. Het komt erg 
knullig over als er schrijffouten op je poster staan. Promotie kan bestaan uit: 
 
- Benaderen van de doelgroep (telefonisch, mailing, etc.) 
- Poster 
- flyers 
- Media: facebook, website, krantenbericht 
 
Alle gemaakte promotie moet natuurlijk in het verslag zitten. (voor films mag je een 
link plaatsen, van andere digitale onderdelen een print/foto met de daarbij horende 
link). 
 

 

De promotie van je product moet je goed kunnen verantwoorden. De promotie heeft 
als doel zoveel mogelijk financieel of kwalitatief succes te boeken. Vragen die je zult 
moeten beantwoorden zijn: 
 
- Wat zijn de kosten 
- Waarom gekozen voor bepaalde manier van promoten 
- Plan van aanpak 
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Communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van je KT4-project. Je zult moeten 
communiceren met je projectleider, medewerknemers, leveranciers en klanten. 

 
Werk voordat je gaat communiceren uit hoe je dit gaat doen en geef een 
onderbouwing van je gemaakte keuzes. De communicatiekeuzes zijn bijvoorbeeld: 
 
- vergaderingen 
- mail 
- telefonisch 
- briefingen 
- bijsturing en evaluaties 
 
Maak van alle keuzes een verslaggeving. Bewaar alle briefingen , mails en dergelijk. 
Dit ter verantwoording. 
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Financiele onderbouwing 
 
Elk project gaat gepaard met financieen. Ook al heb je geen budget, dan kunnen 
personeelskosten worden berekend en gelden deze als budget. Want de uren die je 
in een project steekt is werktijd en tijd is geld. 
 

 

Voor KT5 kunnen 140 stageuren worden berekend. Dat wil niet zeggen dat je 
daadwerkelijk 140 uur kwijt bent aan het organiseren, later zal het project ook 
uitgevoerd moeten worden. Je moet dan ook goed je uren bijhouden en 
verantwoorden. De uren zijn gekoppeld aan loon, jullie mogen het bedrag aanhouden 
van 20 euro Bruto per uur. 
 
Heeft het project organiseren je bijvoorbeeld 75 uur gekost, dan kun je 75 x 20 euro 
= 1500 euro bruto rekenen. Dit zijn dan de  kosten van de inzet van personeel om 
een dergelijk project van de grond te krijgen. 
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Budget 
 
Het budget spreek je vooraf, je maakt een goede inschatting wat je kwijt bent aan je 
project (hierbij hoef je de loonkosten niet mee te berekenen). Het budget kan 
bijvoorbeeld bestaan uit: 
 
- huur/aanschaf accomodatie 
- huur/aanschaf materiaal 
- promotiekosten (kopierwerk etc.) 
- communicatiekosten (gsm etc.) 
- reiskosten (brandstofkosten, treinkaartje etc.) 
 
Binnen het budget moet je altijs voor 10% onvoorzien opnemen. Heb je dus 1000 
euro budget, dan moet 100 euro hiervan onvoorzien zijn. Dit is voor onverwachte 
kosten en dergelijk. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
 
Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Hierin kun je ook aangeven wat je 
hebt begroot en werkelijk hebt uitgeven. Hier komt dan ook het nut van de 10% 
onvoorzien om de hoek kijken. 
 

 
 
Inkomsten kunnen zijn van sponsering of investering van de projectleider/bedrijf. 
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Werkelijke kosten van jouw KT4-project 
 
Wanneer alle voorbereidingen zijn voltooid maak je de eindbalans op van: 
 
- De totale uitgaven van je project 
- Jouw gewerkte uren in loonkosten 
 
Dit totaal bedrag is je totale werkelijke investering. 
 
Terugverdienen van de investering 
 
Deze kosten moet je uiteindelijk terug verdienen in de uitvoering. Hierbij moet je een 
inschatting maken hoe vaak of op welke manier er inkomsten worden verworven. Kijk 
daarbij naat het volgende: 
 
- inkomsten 
- vaste kosten (loonkosten, huur, afschrijving materiaal, omzetbelasting (21%) en 
dergelijk) 
 
Het bedrag wat over blijft nadat de vaste kosten van de inkomsten zijn afgetrokken 
wordt gebruikt om de investering terug te verdienen. Was de investering bijvoorbeeld 
6000 euro en is je winst elke keer 200 euro, dan zul je 30x de activiteit moeten 
draaien om de investering terug te verdienen. Heb je volgens schatting op jaarbasis 
slechts 20x deze activiteit, dan kun je de investering terug verdienen in 1,5 jaar. Na 
deze 1,5 jaar maakt men winst (200 euro per activiteit). 
 

 

Het kan zijn dat je investering niet terug verdient kan worden, maar bijvoorbeeld een 
kwaliteitsimpuls is. Dit moet je dan wel goed kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld 
Centerparcs heeft avontuurlijke activiteiten die meer kosten met zich mee brengt dan 
dat dit opleverd. Echter geven deze activiteiten een belangrijke bijdrage m.b.t. 
bepaalde doelgroepen die zij willen aanspreken (het park wordt interessant voor 
meerdere mensen). 
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Break-even punt: Als men de totale opbrengsten en de totale kosten van een 
bepaald in een grafiek tegen elkaar afzet, is het break-even-point het snijpunt van 
deze twee lijnen. 

Duidelijke omschrijving van de uitgevoerde taken 

Houdt een soort dagboek bij van je uitgevoerde taken. Dit dagboek staat in relatie 
met je exel-bestand waarin je chronologisch aan geeft wanneer je wat hebt gedaan. 
Je omschrijft dan het volgende: 
 
1. De dag en het tijdstip 
2. Aantal gewerkte uren 
3. Omschrijving van de taak 
4. Korte uitleg over de uitvoering (wat je globaal hebt gedaan) 
 

 

Maak naast de omschrijving een duidelijk overzicht in microsoft Exel. 
 
Meten is weten 
 
Zorg dat je vanuit je duidelijke 0-meting tot de zogenaamde 1-meting komt, het 
eindresultaat. Je moet kunnen aantonen of je de doelstellingen hebt kunnen 
bereiken. Dit kan vaak alleen doordat het ontwikkelde product tot uitwerking kan 
komen. Dus uitvoeren in de praktijk: 
 
- Uitvoeren van het ontwikkelde product 
- Eventueel aanpassingen en bijsturingen (deze goed argumenteren) 
- Toekomstperspectief 
- Evaluatie van het product, eindbalans opmaken 


