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Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) 
 

Het persoonlijk ontwikkelplan (POP) is gebaseerd op het Talentprofiel en het Meerjaren opleidingsplan van 
de KNRB. Het Talentprofiel is een methode om de ontwikkeling en opleidingsstatus van roeiers van te 
monitoren en in de tijd te volgen. In het Meerjarenopleidingsplan is vastgelegd wat de stadia zijn in de 
opleiding van roeiers voor het vak van topsporter. 

 
Dit formulier dient als leidraad voor een gesprek tussen coach en atleet. De atleet en de coach vullen ieder 
onafhankelijk van elkaar het formulier in. Het formulier wordt daarna samen besproken. Er wordt 
gesproken over de discrepanties in de beoordeling van atleet en coach, er worden procesdoelen 
vastgesteld en er wordt een ontwikkelpad vastgelegd in de vorm van acties met deadlines. 
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Toelichting onderdelen en beoordeling voor POP 

Prestatie profiel 
Dit is de beoordeling op grond van de absolute prestatie op het piekmoment van afgelopen seizoen, 
technische vaardigheid in kleine boten (1x, 2x en/of 2-) en fysiek profiel bij REM-tests. 

Absolute prestatie 
Op grond van de prestatie tijdens het piekmoment van het afgelopen seizoen: 

 
1. Top 3 op OS of WK in een Olympische bootklasse. 
2. Top 5 op OS of WK in een Olympische bootklasse. 
3. Top 6 op OS of WK in een Olympische bootklasse, of top 3 op WK in een internationaal nummer. 
4. Top 3 op WK U23 in 1x, 2x of 2-, of een vergelijkbare prestatie. 
5. Top 3 op WK Junioren in 1x, 2x of 2-, of een vergelijkbare prestatie. 
6. Overige. 

 
Technische vaardigheden 
Op grond van de standaards uit het Talentprofiel en bekende prestaties: 

 
Boot type M LM W LW 

1x 6:48,0 6:55,0 7:27,0 7:36,0 
2x 6:09,0 6:12,0 6:46,0 6:52,0 
2- 6:23,0 nvt 7:06,0 nvt 

 
1. Voldoet aan de standaard uit het talentprofiel. 
2. De afstand tot de standaard is maximaal 1% en zou in één jaar te overbruggen kunnen zijn, of heeft een 

top-5 prestatie geleverd op een World Cup, EK of WK in een kleine boot. 
3. De afstand tot de standaard is maximaal 2% of zou in twee jaar te overbruggen kunnen zijn. 
4. De afstand tot de standaard is maximaal 3% of zou in drie jaar te overbruggen kunnen zijn. 
5. De afstand tot de standaard is maximaal 4% of zou in vier jaar te overbruggen kunnen zijn. 
6. Overige. 

 
Fysieke vaardigheden 
Op grond van de standaards uit het Talentprofiel, gecorrigeerd naar gewicht: 

 
REM Test M (95 kg) LM (75 kg) W (75 kg) LW (60 kg) 
2000 m 5:48,0 6:08,0 6:42,0 7:02,0 

 
1. Voldoet aan de standaard uit het talentprofiel. 
2. De afstand tot de standaard is maximaal 1% en zou in één jaar te overbruggen kunnen zijn. 
3. De afstand tot de standaard is maximaal 2% of zou in twee jaar te overbruggen kunnen zijn. 
4. De afstand tot de standaard is maximaal 3% of zou in drie jaar te overbruggen kunnen zijn. 
5. De afstand tot de standaard is maximaal 4% of zou in vier jaar te overbruggen kunnen zijn. 
6. Overige. 
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Mentaal profiel (prestatiegedrag) 
Dit is de beoordeling op grond van algemene en wedstrijd specifieke mentale vaardigheden en het 
prestatiegedrag van de atleet. 

 
Algemene mentale vaardigheden 
Hierna worden de belangrijkste vaardigheden benoemd die in dit kader in beschouwing worden genomen. 

 

Wilskracht Het vermogen om iets te willen en die wil ook uit te voeren, 
doorzettingsvermogen, volharding 

Leergierigheid De wil om daadwerkelijk te leren en daartoe ook (soms kritische) vragen stellen, 
coachbaarheid 

Richten van aandacht 
(concentratie) 
Gedachtencontrole 
(zelfvertrouwen) 
Doelen stellen 
(motivatie) 
Visualiseren 
(voorstellen) 

Het vermogen om gestelde taken uit te voeren zonder afgeleid te raken door 
interne of externe factoren 
Diep vertrouwen in jezelf, hoe vaak twijfel je hoe goed je bent of dat je de 
gestelde taken aankunt 
Het stellen van persoonlijke doelen met betrekking tot het uiteindelijke 
resultaat, het proces  en de gestelde taken 
Het van te voren inbeelden van gebeurtenissen, omstandigheden of resultaten 
en de eigen rol daarin 

 

 

1. Beschikt over de vereiste vaardigheden die verwacht mogen worden van een atleet op het podium. 
2. Beschikt grotendeels over de vereiste vaardigheden, maar heeft nog aanwijsbare verbeterpunten. 
3. Beschikt deels over de vereiste vaardigheden. Mentale training is een optie om het leerproces te 

versnellen. 
4. Beschikt beperkt over de vereiste vaardigheden. Mentale training is noodzakelijk om het leerproces te 

versnellen. 
 

Wedstrijd specifieke mentale vaardigheden 
Hierna worden de belangrijkste vaardigheden benoemd die in dit kader in beschouwing worden genomen. 

 

Teamvaardigheden Betrokkenheid bij het team, nastreven van gezamenlijke doelen, acceptatie van 
de eigen rol binnen het team 

Taakacceptatie Omgaan met meevallers en tegenvallers, focus op de gestelde taak 
Vechtlust Positieve agressie, het streven naar verandering en de vrijheid zich te verdedigen 
Mentale hardheid Het kunnen verdragen van tegenslagen of een harde aanpak zonder dat de 

prestatie wordt beïnvloed 
  Mentaal piekvermogen Kunnen pieken als het er echt om gaat, op de belangrijke momenten  

Spanningscontrole Kunnen ontspannen of juist spanning oproepen wanneer dat nodig is 
Drukbestendigheid Omgaan met druk van binnenuit of door de buitenwereld opgelegd, controle 

over emoties, negatieve gedachten 
Fysieke hardheid Omgaan met pijn die gepaard gaat met het afzien tijdens trainingen of 

  wedstrijden  
 

1. Beschikt over de vereiste vaardigheden die verwacht mogen worden van een atleet op het podium. 
2. Beschikt grotendeels over de vereiste vaardigheden, maar heeft nog aanwijsbare verbeterpunten. 
3. Beschikt deels over de vereiste vaardigheden. Mentale training is een optie om het leerproces te 

versnellen. 
4. Beschikt beperkt over de vereiste vaardigheden. Mentale training is noodzakelijk om het leerproces te 

versnellen. 
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Programma 
Dit is de beoordeling op grond van de gestelde eisen in het centrale programma met betrekking tot 
belastbaarheid en commitment. 

 
Belastbaarheid 
De belastbaarheid van de atlete wordt gewaardeerd op grond van de eisen die worden gesteld in het 
programma en in hoeverre de atlete fysiek in staat is het vereiste programma te volgen. Dit betreft zowel 
inhoud (kwaliteit, kwantiteit) als vorm (specifiek, alternatief). 

 
1:    Is in staat het vereiste programma te volgen. 
2: Is in staat het programma te volgen, maar vanwege blessure historie niet altijd in de vorm, of vanwege 

training historie niet altijd met dezelfde inhoud die het programma voorschrijft. 
3: Is in staat het vereiste programma te volgen, maar vanwege training historie en blessure historie niet 

altijd met de inhoud en in de vorm die het programma voorschrijft. 
4:    Is niet in staat het vereiste programma te volgen. 

 
Commitment 
Het commitment van de atlete wordt gewaardeerd op grond van de mate waarin de atlete zich in woord en 
daad committeert aan het centrale programma. Het betreft zowel beschikbaarheid, attitude, professionele 
instelling als sociale omgeving. 

 
1:   Committeert zich in woord en daad volledig aan het centrale programma. 
2: Committeert zich binnen gemaakte afspraken over te combineren studie- of werk verplichtingen 

volledig aan het centrale programma. 
3: Is verminderd beschikbaar voor het centrale programma vanwege studie- of werk verplichtingen. 
4:    Is niet beschikbaar voor het centrale programma vanwege studie- of werk verplichtingen. 



 

 

 
 

Persoonlijk Ontwikkelplan 
 

Datum 
 

Naam atleet 
 

Naam coach 
 

 
 

Onderdeel Score 
atleet 

Score 
coach Opmerking 

Prestatie profiel 
 

Absolute prestatie 
   

Technische 
vaardigheden 

   

Fysieke vaardigheden 
   

Mentaal profiel 
 

Algemene vaardigheden 
   

Wedstrijd specifieke 
vaardigheden 

   

Programma 
 

Belastbaarheid 
   

Commitment 
   

Totaal 
   

 
 

Ambitie, verwachting en ontwikkeldoelen atleet 

Ambitie en verwachting 
komend piekmoment, 
OS 2020 en OS 2024 

 

 
Ontwikkeldoelen korte 
termijn 

 

 
Ontwikkeldoelen lange 
termijn 

 

 

Eventueel nadere toelichting of uitwerking op achterzijde 
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