
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) 

 
 

Naam leerling:  
Leergroep:  
Schooljaar:  
Leergroepbegeleider:  
 
 

Het doel van de popcyclus is dat je … 
 
… beschrijft waar je staat en waar je naartoe wilt; 
… beschrijft hoe je dat gaat doen en wanneer je dat gaat doen. 
 
 
Je werkt alle periodes in 1 pop formulier. Daarin typ je elke periode in een 
andere kleur. Zo zie je per periode hoe je bent ontwikkeld, in één formulier! 
 
P1: Zwart typen 
P2: Groen typen 
P3: Blauw typen 
 
 
 
 
POP formulier 

1. Welbevinden  
Het gaat om hoe jij school of thuis op dit 
moment beleeft, niet je cijfers en resultaten. 
 

 
Kleur je eigen score per periode zoals 
hieronder waarbij 5 heel goed is en 1 heel 
slecht is. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

P1 Ik zit over het algemeen lekker in mijn 
vel. 

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
Vragen  
1.Geef een cijfer (1-5) voor het onderdeel 
welbevinden. (Het gaat om hoe je dit nu 
beleeft.)  

 
 
 



2. Omschrijf hoe de situatie eruit ziet en 
waarom je dit cijfer hebt gegeven. 

 

Wil je groei doormaken met betrekking tot 
dit onderdeel?  

- Ja→ Ga door naar vraag 3. 
- Nee→ Ga door naar onderdeel 2.  

 

3. Welk cijfer (1-5) zou je graag willen dat 
het onderdeel wordt?  

 

4. Omschrijf hoe die situatie eruit ziet.  
5. Wat heb je nodig om tot dat cijfer te 
komen? 

 

6. Wat is de eerste stap? (Dat mag een 
kleine stap zijn.) 

 

7.Wanneer merk je dat het gelukt is?  

8.Wat zou een volgende stap kunnen zijn?  

  



2. Zelfstandig werken 
Ik kan me oriënteren op wat ik voor school 
moet doen, wanneer ik het moet doen en hoe 
ik het moet doen.  

Kleur je eigen score per periode zoals 
hieronder waarbij 5 heel goed is en 1 heel 
slecht is. 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
P1 Bij het leren kan ik me goed oriënteren 
op wat ik te doen heb. 

1 2 3  5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1 Bij het leren weet ik snel wanneer ik de 
taak  ga doen. 

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1 Bij het leren weet ik snel hoe ik de taak 
ga aanpakken. 

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
Vragen  
1.Geef een cijfer (1-5) voor het onderdeel 
zelfstandig werken. (Het gaat om hoe je dit 
nu beleeft.)  

 

2. Omschrijf hoe de situatie eruit ziet en 
waarom je dit cijfer hebt gegeven. 

 

Wil je groei doormaken met betrekking tot 
dit onderdeel?  

- Ja→ Ga door naar vraag 3. 
- Nee→ Ga door naar onderdeel 3. 

 

3. Welk cijfer (1-5) zou je graag willen dat 
het onderdeel wordt? 

 

4. Omschrijf hoe die situatie eruit ziet.  
5. Wat heb je nodig om tot dat cijfer te 
komen? 

 

6. Wat is de eerste stap? (Dat mag een 
kleine stap zijn.) 

 

7.Wanneer merk je dat het gelukt is?  
8.Wat zou een volgende stap kunnen zijn?  

  



3. Pro-sociaal gedrag 
Ik kan mezelf zijn op school. Ik ben in contact 
met anderen en ik hou ook rekening met 
anderen. 

Kleur je eigen score per periode zoals 
hieronder waarbij 5 heel goed is en 1 heel 
slecht is. 
 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
 

P1 Ik neem initiatief in sociale contacten 
binnen en buiten school. 

1 2 3 4 5 
 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1 Ik denk en doe op basis van eigen ideeën 
en meningen.  

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1 Ik kan me open en sociaal opstellen naar 
anderen. 

1 2 3 4 5 
 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1     2     3  4 5 
Vragen  
1.Geef een cijfer (1- 5) voor het onderdeel 
pro-sociaal gedrag. (Het gaat om hoe je dit 
nu beleeft.)  

 

2. Omschrijf hoe de situatie eruit ziet en 
waarom je dit cijfer hebt gegeven. 

 

Wil je groei doormaken met betrekking tot 
dit onderdeel?  

- Ja→ Ga door naar vraag 3. 
- Nee→ Ga door naar onderdeel 4. 

 

3. Welk cijfer (1-5) zou je graag willen dat 
het onderdeel wordt? 

 

4. Omschrijf hoe die situatie eruit ziet.  
5. Wat heb je nodig om tot dat cijfer te 
komen? 

 

6. Wat is de eerste stap? (Dat mag een 
kleine stap zijn.) 

 

7.Wanneer merk je dat het gelukt is?  
8.Wat zou een volgende stap kunnen zijn?  
 
  



4. Opbrengsten 
Ik ben tevreden over mijn resultaten. Ik weet wat mijn 
leerpunten zijn en hoe ik die kan verbeteren. Ik heb 
het idee dat de tijd en energie die ik in school stop, 
terug te zien is in mijn resultaten.  
 

Kleur je eigen score per periode 
zoals hieronder waarbij 5 heel goed 
is en 1 heel slecht is. 
 

1 2 3 4 5 
 

P1 Ik ben tevreden over mijn resultaten.  1 2 3 4 5 
 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1 Ik weet wat mijn leerpunten zijn en hoe ik die 
kan verbeteren.  

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
P1. Ik heb het idee dat de tijd en de energie die ik in 
school stop, terug te zien is in mijn resultaten. . 

1 2 3 4 5 

P2 1 2 3 4 5 
P3 1 2 3 4 5 
Vragen 
1.Geef een cijfer (1- 5) voor het onderdeel 
opbrengsten. (Het gaat om hoe je dit nu beleeft.)  

 

2. Omschrijf hoe de situatie eruit ziet en waarom je 
dit cijfer hebt gegeven. 

 

Wil je groei doormaken met betrekking tot dit 
onderdeel?  

- Ja→ Ga door naar vraag 3. 
- Nee. 

 

3. Welk cijfer (1-5) zou je graag willen dat het 
onderdeel wordt? 

 

4. Omschrijf hoe die situatie eruit ziet.  

5. Wat heb je nodig om tot dat cijfer te komen?  

6. Wat is de eerste stap? (Dat mag een kleine stap 
zijn.) 

 

7.Wanneer merk je dat het gelukt is?  

8.Wat zou een volgende stap kunnen zijn?  

 
  

Geef aan over welk onderdeel je het in je 
POP-gesprek zou willen hebben.  

 

 
 
 

 



 


