
Actieplan
Ga meteen na je opleiding  
aan de slag
Pas wat je geleerd hebt zo snel mogelijk toe op je werk. Zo voel je al op korte termijn de impact 
van de opleiding. Dit invulformulier helpt je daarbij.

Vul hieronder de 3 persoonlijke leerdoelen in die je zo snel  
mogelijk wil behalen. Bespreek je actieplan met je 
leidinggevende en ga ermee aan de slag!

TIP: zet een terugkerende afspraak in je agenda om bv. elke woensdagnamiddag te 
werken aan een concrete actie uit je plan. 

TIP: Je kan je actiepunten of voornemens ook naar jezelf mailen en op een vastgelegd 
tijdstip in de toekomst in je mailbox laten aankomen via www.futureme.org.

http://www.futureme.org


    Leerdoel 1
Wat wil je toepassen uit de opleiding? Wat wil je anders doen op je werkplek?

    Timing
Wanneer wil je dit leerdoel 
bereikt hebben?

    Motivatie
Waarom wil je dit doel bereiken? Waarom is het zo belangrijk voor jou?

    Succes
Hoe zal je weten dat je het leerdoel bereikt hebt? Welke concrete impact zal je voelen?

    Eerstvolgende stappen
Welke specifieke acties zal je ondernemen om dit doel te bereiken? Wat zijn mogelijke obstakels en hoe kan je die 
wegnemen? Vul de komende weken gerust aan met extra stappen die je gezet hebt. 



    Leerdoel 2
Wat wil je toepassen uit de opleiding? Wat wil je anders doen op je werkplek?

    Timing
Wanneer wil je dit leerdoel 
bereikt hebben?

    Motivatie
Waarom wil je dit doel bereiken? Waarom is het zo belangrijk voor jou?

    Succes
Hoe zal je weten dat je het leerdoel bereikt hebt? Welke concrete impact zal je voelen?

    Eerstvolgende stappen
Welke specifieke acties zal je ondernemen om dit doel te bereiken? Wat zijn mogelijke obstakels en hoe kan je die 
wegnemen? Vul de komende weken gerust aan met extra stappen die je gezet hebt. 



www.cevora.be

    Leerdoel 3
Wat wil je toepassen uit de opleiding? Wat wil je anders doen op je werkplek?

    Timing
Wanneer wil je dit leerdoel 
bereikt hebben?

    Motivatie
Waarom wil je dit doel bereiken? Waarom is het zo belangrijk voor jou?

    Succes
Hoe zal je weten dat je het leerdoel bereikt hebt? Welke concrete impact zal je voelen?

    Eerstvolgende stappen
Welke specifieke acties zal je ondernemen om dit doel te bereiken? Wat zijn mogelijke obstakels en hoe kan je die 
wegnemen? Vul de komende weken gerust aan met extra stappen die je gezet hebt. 
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