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Jouw actieplan
Hieronder kun je je actieplan uitwerken - vul het formulier zo duidelijk en
nauwkeurig mogelijk in. Als je klaar bent, kun je het delen met het Anne
Frank Huis Jongerenteam/ de coördinator, je docenten en je vrienden.
Mijn actieplan
Projectnaam:
Mijn naam:
Naam van mijn begeleider:
1

Wat ga ik doen?

Mijn idee voor dit project, het onderwerp en de hoofdactiviteit
die ik gekozen heb:

2

Waarom?

Waarom wil ik dit project over dit specifieke onderwerp doen?
Waarom denk ik dat dit project relevant is?
(Hierbij kan je even terugkijken naar Stap 2, van het onderdeel
ONTWIKKEL.)
3

Wat zijn mijn doelstellingen?

(Hierbij kan je even terugkijken naar je doelstellingen en
doelgroep, bij het onderdeel ONTWIKKEL.)
Doel:
Doelgroep:
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4

Wie? Voor wie organiseer ik dit project?

5

Waar?

Details over de locatie:
Naam van de locatie:
Adres:
Contactinformatie:

6

Wat heb ik nodig voor het project en hoe kom ik eraan?

Nodig:
Oplossing:
Prioriteit: 1(hoog)-2(medium)-3 (laag)
Ik heb een klaslokaal nodig en de toestemming van een docent om mijn
workshop te geven. Dit zal ik aan de directeur en de docent vragen bij mijn
bezoek aan een school.
Prioriteit 1
Ik heb een aantal geschikte interactieve oefeningen nodig voor deze
leeftijdsgroep.
Kijk in de toolkit, vraag het Anne Frank Huis Jongerenteam/
de coördinator.
Prioriteit 2
Ik moet een draaiboek schrijven voor de dag.
In de toolkit zit een voorbeeld.
Prioriteit 3
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Feedback op mijn presentatie.
Van vrienden en mijn begeleider.
Prioriteit 3
Geld nodig voor kopieerwerk.
Vraag dit aan bij het Anne Frank Huis Jongerenteam/de coördinator
of bij de school/docent.
Prioriteit 2
7

Wie kan me helpen? (Team)

Naam:
Verantwoordelijkheid:
Email-adres/ telefoonnummer:
8

Wat zijn de kosten? (Financiën)

Wat hebben we nodig om onze doelen te bereiken? Wat kunnen
we gebruiken dat geen geld kost? Hoeveel geld hebben we
nodig? (Bijvoorbeeld voor kopieerwerk, de huur van een locatie,
materiaal voor de workshop, vervoer.) (Misschien kun je je school,
universiteit of een andere organisatie vragen je te helpen met een locatie,
materiaal, etc.)
Nodig:
Kosten:		
Wie kan hier eventueel bij helpen (met de kosten of het benodigde zelf ):

9

Wanneer? (Tijdsbestek)

Wanneer willen we onze doelen bereikt hebben?
Hoeveel tijd hebben we nodig voor de uitvoering?
Welke stappen moeten we daarvoor zetten?
Fase:
Stap:
Deadline:
1
2
3
4
…
…
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