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Format voor een Programma van Eisen 
 
Een Programma van Eisen bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 
 
 
1. Gevraagd besluit: 
De opdrachtgever wordt verzocht: 

 de wensen en eisen uit dit Programma van Eisen vast te stellen 

 aan het einde van dit project het resultaat te vergelijken met de inhoud van dit  
Programma van Eisen. 

 
2. Aanleiding 
U heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van project [naam project invoegen]. Het 
doel van dit project is [korte doelbeschrijving invoegen]. Om dit doel te bereiken zal dit 
project het volgende resultaat opleveren:  
[resultaatomschrijving invoegen. Denk ook aan de afbakening: wat doet/levert het 
project niet] 
Voor de volgende fasen van het project gericht uit te kunnen voeren is het van belang 
om dit Programma van Eisen vast te stellen. 
 
3. Waarom dit Programma van Eisen? 
In dit programma van Eisen zijn alle eisen, wensen en randvoorwaarden beschreven 
waar het eindresultaat aan moet voldoen. Door alle wensen en begrenzingen in het 
begin van het project aan te scherpen kan het vervolg van het project efficiënt worden 
uitgevoerd. Het later wijzigen of uitbreiden van deze wensen, eisen en randvoorwaarden 
kan tot gevolg hebben dat het project vertraagt of meer budget nodig heeft.  
 
4. Hoe is dit Programma van Eisen tot stand gekomen? 
Voor dit Programma van Eisen is gesproken met: 

 de opdrachtgever: [naam en functie invoegen] 

 de gebruikers: [naam overleg invoegen] 

 leveranciers; [namen invoegen] 

 en verder met [namen invoegen]. 
 
De inhoud van dit Programma van Eisen is gebaseerd op de inbreng van de 
gesprekspartners. 



 

2 
 

 
 
 
Het Programma van Eisen is in conceptvorm voorgelegd aan: [namen invoegen. 
Bijvoorbeeld: personen die je hebt geïnterviewd, klankbordgroep, gebruikersoverleg, 
gedelegeerd opdrachtgever etc.] 
 
Het advies was om wel/niet [doorhalen wat niet van toepassing is] in te stemmen met dit 
PvE omdat [advies verwoorden] 
 
5. Inhoudelijke beschrijving van het Programma van Eisen 
 
A. Functionele eisen: wat moet het resultaat kunnen/doen/zijn? 

 
[Stap 2 uit het stappenplan] 
[Wat moet het resultaat niet zijn/niet kunnen of niet doen? Stap 3 uit het 
stappenplan] 

 
B. Gebruikerswensen 
 

[Stap 5 uit het stappenplan] 
 
C. Randvoorwaarden 

 
[Wat ligt vast en kan vanuit het project niet veranderd worden? - Stap 4 uit het 
stappenplan] 

 
D. Ontwerpbeperkingen 
 

[Stap 6 uit het stappenplan] 


