
EncycloPedie
Je gebruikt een Gantt 

Chart bij een groot project 
om overzicht te behouden 

en om de voortgang te 
kunnen monitoren zodat 

je tijdig bij kunt sturen en 
controle blijft behouden. 

Als je een groot en 
complex project opzet wil 
je in één oogopslag zien 

hoe het gaat en dat kan met 
behulp van een Gantt Chart.  

GANTT CHART 
Een Gantt Chart is een diagram 

waarmee je een project kunt 
plannen. 

Samenvatting  
Je gebruikt een Gantt Chart om: 
overzicht van projectactiviteiten 
te weergeven; projectactiviteiten 
uit te werken; projectactiveiten te 
coordineren; de vooruitgang van 

projectactiviteiten te bewaken; de onderlinge afhankelijkheid van 

activiteiten inzichtelijk te maken.  1
 

Voorbereiding 
Begin met het opstellen van een lijst van vereiste activiteiten. Maak 
voordat je de planning in een applicatie invoert eerst een ruwe 
schets. Maak inzichtelijk welke factoren invloed hebben op 
het realiseren van een activiteit. 

Samenvatting ________________ 1
Voorbereiding ________________ 1
4XM ________________________ 2
Applicaties __________________ 2
Voorbeeld ___________________ 2
Module _____________________ 3 
Voorbeeld ___________________ 3

1



2

EncycloPedie

4 X M Houdt bij het opstellen van een Gantt Chart rekening met 
4 X M: Mens; communicatie, kennis en kunde, beschikbaarheid, 
draagkracht etc. Machine; software, printers, beschikbaarheid etc. 
Metingen; evalueren, kwaliteit meten, wat zijn de criteria? Materialen; 
is het materiaal goed genoeg, beschikbaar, etc. Moeder natuur 
(omgevingsfactoren) zoals geluidsoverlast, ziekte etc. Methode; wat 
zijn de bestaande regels/processen? Hoe verloopt de logistiek? etc. 

Applicaties Er bestaan meerdere softwareprogramma’s en 
applicaties die je kunt gebruiken voor een Gantt Chart. Op de Ipad heb 
je Timeli, Merlin, en Project Planner. Als softwareprogramma kun je het 
beste Microsoft Office Project gebruiken. Het voordeel van sommige 
apps is dat je de planning direct kunt linken aan jouw persoonlijke 
agenda. 
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Module 
Plannen is een vaardigheid die in elke module terugkomt. Specifiek 
wordt plannen behandeld in de Entreefase zodat je deze vaardigheid 
kunt inzetten gedurende het gehele Entreprenasium.

Voorbeelden 
Gantt Chart in Excel

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm
http://www.let.rug.nl/~nerbonne/teach/grafisch/proj-manage/robert/grafcom.html
http://chandoo.org/wp/2008/05/20/gantt-in-60-seconds-churn-out-an-excel-project-plan-in-no-time/

