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Persoonlijk ontwikkelingsplan  
voor digitale vaardigheden 
 

Naam:   

Functie:  

Leidinggevende:  

Datum:  

Wie ben ik? 

Mijn motivatie om in de zorg te werken is: 

 

 

Score zelftest digivaardigheid1:  

Algemene digitale vaardigheden  

Mobiele apparaten  

(Veilig) werken met internet  

Programma’s en applicaties  

Privacy en social media  

 

Waarom digitaal vaardiger worden mij gaat helpen om goede zorg te verlenen: 

 

 

Met welke digitale apparaten en programma’s werk ik? 

Digitale apparaten en programma’s2 die ik 
minimaal moet beheersen om mijn functie 
uit te oefenen, zijn: 

 

 
1 Maak de zelftest voor jouw sector op www.digivaardigindezorg.nl voordat je jouw persoonlijke plan invult. 
2 Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Office (bv. Word, Excel of Teams), het ECD/EPD, programma’s, applicaties of  
apparaten t.b.v. diagnostiek en behandeling van de cliënt/patiënt.  

Digitale vaardigheden waarin ik beter wil 
worden, zijn: 
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Wat ga ik doen? 

Digitaal apparaat/ 
programma/vaardigheid 

Wat wil ik leren? Welke acties ga ik 
ondernemen?3 

Einddatum 

ONS (ECD) Zorgplan opslaan Handleiding lezen en zelf 
onderzoeken. Als het niet 
lukt: contact opnemen met 
digicoach X. 

15-09-2021 

Outlook Afspraken inplannen met 
interne en externe 
zorgverleners 

1-op-1 afspraak maken 
met digicoach X 

30-09-2021 

Outlook Afwezigheidsassistent 
aanzetten 

1-op-1 afspraak maken 
met digicoach X 

30-09-2021 

Teams Vergaderverzoek 
aanmaken 

Collega Y vragen die 
handig is met Teams mij 
het uit te leggen 

30-10-2021 

Blind typen Blind typen met 10 vingers Oefenen op 
www.gratislerentypen.nl  

31-11-2021 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    

    

 

 

 

 
3 Mocht je dit onderdeel lastig vinden om in te vullen, kan een digicoach je helpen de acties te formuleren die 
bij jou passen. 
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Wat spreken we af? 

Wat ik nodig heb om bovenstaande doelen te behalen, is: 

Wat ik nodig heb van mijn leidinggevende is: 

De ondersteuning die ik zou willen krijgen van mijn digicoach is: 

Ja, ik ga mij inzetten om digivaardiger te worden in de zorg! 

Handtekening medewerker Handtekening leidinggevende 

Belangrijke links 

Op www.digivaardigindezorg.nl vind je per sector een zelftest om inzicht te krijgen in hoe goed je 
digitale vaardigheden al zijn.  

Op www.digivaardigindezorg.nl vind je per sector leermiddelen op een achttal thema’s om te 
oefenen jouw digitale vaardigheden te ontwikkelen. 
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