


 



POP 

Oude wijn in nieuwe zakken? 

1997 kwaliteitsdecreet: 
• Trajectbegeleidingsplan op basis van een gesprek met werknemer 

en elementen uit de evaluatie 

• Doelstelling: concreet plan om welzijn te optimaliseren 

• Praktijk: vaak 1-richtingsverkeer, de verwachtingen van de gebruiker 
vaak slechts oppervlakkig uitgewerkt 



2011 ESF project ‘introduceren en 
implementeren van POP in de sector van de 
beschutte werkplaatsen’ 
Voor Demival de eerste kennismaking met het concept POP 

Resultaat voor Demival: 

• POP’s met zeer sterke klemtoon op persoonlijke interesse 

• Vaak los van werk gerelateerde  onderwerpen 

• afspraken vooral tussen werknemer en sociale dienst 

• Gesprek rond werk gerelateerde competenties vooral tijdens evaluatie / 
competentiemeting (samen met mensen uit productie) 

 



Huidige POP 
Vast sjabloon met quasi uitsluitend werk gerelateerde items met klemtoon op 
competenties (competentiewoordenboek) 

 

Hoe gaan we tewerk? 
• 1 officieel gesprek is de standaard – daarna vaak informeel 

• Geen vastgelegd ‘stappenplan’ tijdens het gesprek 

• Actiepunten uit competentiemeting worden bijna altijd meegenomen 

• Er wordt nog steeds gepolst naar (werk gerelateerde) dromen 

• Er wordt steeds gestreefd naar zelfreflectie (gesprek, handmethodiek 
competentiekaarten) 

• Vooraf praatplaat (transpop) voor “moeilijke” gesprekken 

 



Anders dan 2011: 
• Door verplicht kader komt iedereen aan bod 

• Door verplicht kader worden afspraken minder vrijblijvend 

• Door sterkere klemtoon op competenties en dromen komen er soms 
verassende wendingen 

• Niet werk gerelateerde items worden niet meer opgenomen in POP, maar 
zitten wel nog vervat in de werking van de sociale dienst 

• Sterkere link naar competentiemeting 

• Door opleiding BDO en partners wordt begeleiding professioneler 



Knelpunten: 
• Verplicht technische en generieke werkpunten, soms geforceerd 

• Opvolging van acties niet evident 

• Sommige werknemers  lange anciënniteit en aan maximum capaciteiten 
(zinvolheid?) 

• Zelfreflectie soms bijzonder moeilijk 

• Werknemer eigenaar van POP, maar contract niet vrijblijvend 

• POP gesprekken moeilijker zonder competentiemetingen (iedereen nodig 
binnen organisatie! – anders weinig meerwaarde) 

• Argwaan tegenover VDAB 
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Schoolloopbaanbegeleiding  

 
 
 

OV 2 
 

http://www.ibsodehorizon.be/


Waarom? 

 Gegroeid uit verschillende projecten. 

 Systematisch nadenken over werk en 
loopbaanwensen. 

 Betere overgang tussen school en werk. 

 Bewust stilstaan bij de ontwikkeling van de lln. 

 

 



Wat is een POP?  
POP = Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

 

4 kernelementen 
 

 Een reflectie door de leerling over zijn eigen loopbaan en/of competenties 

 Een doel voor de eigen loopbaan, waaraan een actieplan is gekoppeld.  

 De uitvoering van het actieplan 

 De evaluatie van het plan (Reflectie over het leren en of het behalen van 
de vooropgestelde doelstellingen.)  



 
Wat is het doel van een POP?  

 

 De mogelijkheden naar tewerkstelling bespreekbaar 
maken.  

 Trainen van attitudes en vaardigheden.  

 

 

! Ontwikkelen en leren staan centraal 

! Competenties en randvoorwaarden 



Hoe realiseren?  

Verschillende fasen 

Samenwerking 
ASV/BGV/paramedisch team 



Hoe?  

 Werken in verschillende fasen (individueel of groep) 

 

 

  

 



Hoe?  

• Reflectie met de leerling over: 
» Wie ben ik?  

» Wat kan ik?  

» Wat wil ik? 

 

• Welke concrete acties? 
» Actieplan 

» Opvolging / uitvoering 

» Evaluatie  

 



Hoe?  

Aandachtspunten 

 

 Waarderende benadering 

 Een POP is een dynamisch proces  

 POP’s vragen een inbedding in de leerlijnen 

 Werken op maat van de leerling (IHP) 

 

 



 
 
 

Wie doet wat?  

 

• Pop – Ambassadeur 

• Pop – Trainer 

• Pop – Coach = Leerkracht 



 
 
 

Taken van de Pop-coach  

 

• Acties inventariseren en indelen in fasen  

• Acties bewust en doelgericht uitwerken 
 

• Fase 1 : Voorbereiding – Vorming – Training 

• Fase 2 

• Verdeling en uitwerking van de acties binnen 
werkgroep/vakwerkgroep. 

 



 
 
 

We staan er niet alleen voor! 
  

Vele methodieken 

 
Vola – Transpop - VDAB – Actiris – Unizo – Student@work – 
Arktos talentdepo – Vormingsfonds voor uitzendkrachten 

… 

 

 



 
 
 

Proces van POP is maatwerk 

 

• Methodieken  

• Intensiteit  

• Tempo  

• Acties 

 



 

Hoe rapporteren?  

Portfolio 

 

 


