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Het beheerplan geeft inzicht in de werkschema’s toegepast in een 
deelproject binnen een project.

Het rapport beheerplan geeft je de mogelijk alle onderstaande 
deelrapporten individueel of  allemaal tegelijkertijd op te vragen.

Het onderstaande voorbeeld geeft je een voorbeeld van alle deelrapporten 
en wat een rapport maximaal kan bevatten.
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Voor de parameters van het rapport worden steeds de filter parameters gebruikt en aangevuld met extra 
rapport parameters.

Parameters
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1. Klik op filter
2. Vul filter parameters in
3. Activeer de filter
4. Kies rapport beheerplan
5. Klik op printer en vul rapport parameters in (zie verder)
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Rapport parameters
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1. Kies het formaat van je rapport (pdf, docx of xls)
2. Wil je een specifiek projectdeel
3.4.5.Kies welke thema kleuringen je op de

doelstellingenkaart wilt:     
3. doel en/of 4. doeltype en/of 5. uitgangssituatie

6.      kies als je ook een kaart van de werforganisatie
en exotenbeheer wilt

7. Kies de achtergrond voor je kaarten: 
OpenStreetMap, Ortho, kadaster of geen.

8. Wil je een grafische vormgeving van het 
werkschema

9. Welk label wil je aan ieder geo-element:
geen, label/infoveld1 of startjaar 

10. Wil je een tabel gegroepeerd per werkschema of
per label/infoveld1

11. Wil je de foto’s die aan het geo-element hangen.
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infoveld 1 aan projectdeel infoveld 2 aan projectdeel

gekozen
projectdeel

werkschema
startjaar
stopjaar

Label dat je wilt zien,
startjaar, infoveld 1 of geen 

van ieder element

Projectnaam

Benaming 
achtergrondkaart

Gekozen achtergrond,
Luchtfoto, Open Street 

Map,  Kadaster geopunt.

Logo 
organisatie

Visualisering 
doelstellingen 

van 
projectdeel

Rapport parameters
Doelen kaart = ja en/of Doeltypen kaart = ja en/of Uitgangssituatie kaart = ja 

geen kaart doelstellingen=>Alle drie de parameter = neen 
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Tabel detail
Samengeteld per unieke naam in infoveld 1 aan geo-element. 

Pas op elementen zonder infoveld 1 of met dezelfde nr of naam worden samengeteld.

Tabel overzicht
De oppervlakte, lengte of aantallen per werkschema en startjaar

Rapport parameter
Tabel  = ja
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Werkschema
Visualisering van de gebruikte werkschema’s in dit projectdeel

Naam werkschema Nr werkschema

Naam normNaam subnorm

Rapport parameter
Werkschema = ja en kaart doel/doeltype of uitgangssituatie = ja
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Visualisering 
werforganisatie 

en exotenbeheer 
van projectdeel

Rapport parameter
Administratieve kaart = ja
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Tabel = label/infoveld1l
Samengeteld per unieke naam in infoveld 1 aan geo-element. 

Pas op elementen zonder infoveld 1 of met dezelfde nr of naam worden samengeteld.

Tabel = Overzicht
De oppervlakte, lengte of aantallen per werkschema en startjaar

vb. van slechte 
nummering

Rapport parameters
Administratieve kaart = ja en zie hieronder
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1 ste opdracht 2 de opdracht

Rapport parameters
Administratieve kaart = ja en Werkschema = ja

Werkschema’s
Visualisering van de gebruikte werkschema’s in dit projectdeel en die hangen aan de administratieve onderdelen
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label / nummer van 
het element waar de 
foto bij hoort

Rapport parameter
Foto = ja
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