
 

 

 

 

 

 

 

Gegevens verzamelen 

RIF eindrapportage 

 

 
 

 
 
U kunt dit document gebruiken om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor uw 

eindrapportage RIF. Deze kunt u dan later gebruiken in het online formulier. 

 
Dit document is bedoeld als hulpmiddel. U kunt dit niet opsturen als eindrapportage. 



 

 

 

Gegevens Penvoerder  

RIF-nummer vooringevuld 

Titel van het project vooringevuld 

Naam instelling vooringevuld 

Bevoegd gezag nummer vooringevuld 

Aanhef vooringevuld 

Tussenvoegsel vooringevuld 

Achternaam vooringevuld 

E-mailadres vooringevuld 

Telefoonnummer vooringevuld 

Projectwebsite  

Zijn er afgelopen jaar 

partners toegevoegd en / of 
vervangen in uw 

samenwerkingsverband? 

 

Upload hier de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 

 

In de toegezonden e-mail 
vindt u de bij ons bekende 

partnerlijst. Klopt deze lijst? 

 

Wat klopt er niet aan de 
partnerlijst? 

 

Hoeveelste rapportage vooringevuld 

Startdatum 
rapportageperiode 

vooringevuld 

Einddatum 

rapportageperiode 

vooringevuld 

Wijkt de gehanteerde 

rapportageperiode af van 
bovenstaande periode? 

 

Licht toe op welke wijze en 

waarom de gehanteerde 
rapportageperiode afwijkt 

van bovenstaande periode 

 

 

Algemene voortgang  



 

 

Korte samenvatting totale 
voortgang 

 

Waren er wijzigingen 
afgelopen jaar? 

 

Wat waren de wijzigingen?  

Wat zijn de financiële en 

inhoudelijke gevolgen van 
deze wijzigingen? 

 

Terugkijkend op de gehele 

subsidieperiode, bent u 
tevreden over het verloop 

van het project? 

 

Wat ging goed?  

Wat waren de knelpunten?  

Wat heeft u gedaan/ is 

gedaan om deze knelpunten 

op te lossen? 

 

Welke andere leerpunten, 

inzichten, kennis heeft het 
project opgeleverd? 

 

Welke evaluatieve 

activiteiten dan wel (effect)- 
onderzoeken zijn dit 

afgelopen uitvoeringsjaar 
uitgevoerd? 

 

Maak de resultaten expliciet.  

Heeft dit geleid tot 

bijstellingen van het project 
en zo ja welke? 

 

Wilt u bijlagen met 

evaluaties en verslagen 
toevoegen? 

 

Welke stappen heeft u 
ondernomen om het project 

zonder subsidie voort te 

zetten? 

 

Maak het resultaten expliciet.  

Hoeveel is nu opgenomen in 

het curriculum? 

 



 

 

In het plan van aanpak heeft 
u een prognose gemaakt van 

de vier jaren naar de 
subsidieperiode. Zijn hierin 

wijzigingen en zo ja, welke? 

 

Wat wilt u verder nog 
bereiken met deze PPS? 

 

 

Doelgroep bereik  

Beoogd aantal studenten 
mbo 1 - BOL 

 

Gerealiseerd aantal 

studenten mbo 1 - BOL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 1 - BOL 
betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 

mbo 1 – BBL 

 

Gerealiseerd aantal 

studenten mbo 1 - BBL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 1 - BBL 

betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 

mbo 2 – BOL 

 

Gerealiseerd aantal 
studenten mbo 2 - BOL 

 

Bij welke activiteiten zijn 
studenten mbo 2 - BOL 

betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 
mbo 2 – BBL 

 

Gerealiseerd aantal mbo 2 – 
BBL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 2 - BBL 
betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 

mbo 3 – BOL 

 

Gerealiseerd aantal 

studenten mbo 3 - BOL 

 



 

 

Bij welke activiteiten zijn 
studenten mbo 3 - BOL 

betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 

mbo 3 – BBL 

 

Gerealiseerd aantal mbo 3 – 
BBL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 3 - BBL 
betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 
mbo 4 – BOL 

 

Gerealiseerd aantal 

studenten mbo 4 - BOL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 4 - BOL 
betrokken? 

 

Beoogd aantal studenten 

mbo 4 – BBL 

 

Gerealiseerd aantal mbo 4 - 

BBL 

 

Bij welke activiteiten zijn 

studenten mbo 4 - BBL 

betrokken? 

 

Beoogd aantal leerlingen po  

Gerealiseerd aantal 

leerlingen po 

 

Bij welke activiteiten zijn 
leerlingen po betrokken? 

 

Beoogd aantal leerlingen 
vmbo 

 

Gerealiseerd aantal 

leerlingen vmbo 

 

Bij welke activiteiten zijn 

leerlingen vmbo betrokken? 

 

Beoogd aantal leerlingen hbo  

Gerealiseerd aantal 

leerlingen hbo 

 

Bij welke activiteiten zijn 

leerlingen hbo betrokken? 

 

Beoogd aantal leerlingen wo  



 

 

Gerealiseerd aantal 
leerlingen wo 

 

Bij welke activiteiten zijn 
leerlingen wo betrokken? 

 

Andere doelgroep(en) 
bereikt? Licht toe.  

 

 

Doelstellingen  

Licht toe welke algemene 
doelstellingen van het project 

zijn bereikt, en welke niet. 

 

Titel doelstelling (1)  

Bereikte resultaten (1)  

Toelichting (1)  

Titel doelstelling (2)  

Bereikte resultaten (2)  

Toelichting (2)  

Titel doelstelling (3)  

Bereikte resultaten (3)  

Toelichting (3)  

Titel doelstelling (4)  

Bereikte resultaten (4)  

Toelichting (4)  

Titel doelstelling (5)  

Bereikte resultaten (5)  

Toelichting (5)  

Titel doelstelling (6)  

Bereikte resultaten (6)  

Toelichting (6)  

Titel doelstelling (7)  

Bereikte resultaten (7)  

Toelichting (7)  



 

 

Titel doelstelling (8)  

Bereikte resultaten (8)  

Toelichting (8)  

Titel doelstelling (9)  

Bereikte resultaten (9)  

Toelichting (9)  

Titel doelstelling (10)  

Bereikte resultaten (10)  

Toelichting (10)  

Titel doelstelling (11)  

Bereikte resultaten (11)  

Toelichting (11)  

Titel doelstelling (12)  

Bereikte resultaten (12)  

Toelichting (12)  

Titel doelstelling (13)  

Bereikte resultaten (13)  

Toelichting (13)  

Titel doelstelling (14)  

Bereikte resultaten (14)  

Toelichting (14)  

Titel doelstelling (15)  

Bereikte resultaten (15)  

Toelichting (15)  

 

Financiën  

Loonkosten vooringevuld 

Materiaalkosten vooringevuld 

Kosten voor machines en 

apparatuur 

vooringevuld 



 

 

Kosten derden vooringevuld 

Totale kosten vooringevuld 

Toegekende subsidie vooringevuld 

Tot en met rapportage 
begrote loonkosten 

 

Tot en met rapportage 
gerealiseerde loonkosten 

 

Toelichting van de afwijking 

van de loonkosten ten 
opzichte van de begroting 

 

Tot en met rapportage 

begrote materiaalkosten 

 

Tot en met rapportage 

gerealiseerde 
materiaalkosten 

 

Toelichting van de afwijking 

van de materiaalkosten ten 
opzichte van de begroting 

 

Tot en met rapportage 
begrote kosten voor 

machines en apparatuur 

 

Tot en met rapportage 
gerealiseerde kosten voor 

machines en apparatuur 

 

Toelichting van de afwijking 

van de kosten voor machines 

en apparatuur ten opzichte 
van de begroting 

 

Tot en met rapportage 

begrote kosten derden 

 

Tot en met rapportage 

gerealiseerde kosten derden 
 

Toelichting van de afwijking 

van de kosten derden ten 
opzichte van de begroting 

 

Cofinanciering begroot (A)  

Cofinanciering gerealiseerd 

(A) 

 

Afwijking cofinanciering (A)  

Cofinanciering begroot (B)  



 

 

Cofinanciering gerealiseerd 
(B) 

 

Afwijking cofinanciering (B)  

Cofinanciering begroot (C)  

Cofinanciering gerealiseerd 
(C) 

 

Afwijking cofinanciering (C)  

Cofinanciering begroot totaal  

Cofinanciering gerealiseerd 

totaal 

 

Afwijking cofinanciering 

totaal 

 

Licht hier de afwijking in de 
cofinanciering toe. 

 

 


