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Effectief gebruik van een 
ontwikkelingsportfolio

Wendy Kicken





Portfolio’s op school



Zowel doel als weg in één portfolio

Een portfolio

ontwikkelings



Waarom zou je dat willen doen?

Inzicht in competentie-ontwikkeling

Motivatie (als er vooruitgang te zien is)

Bewustwording (als er geen vooruitgang is) 

Gericht werken aan verbeteren van 
competenties. Effectief en efficiënt leren



Maar dan moet het portfolio wel goed 
ontworpen zijn en gebruikt worden…



Het ontwerp van het portfolio (2)

• Wat moet de leerling met het portfolio kunnen?
Zichzelf beoordelen

• Wat moet een docent/begeleider met het portfolio 
kunnen?
Een beoordeling kunnen geven / bekijken

• Welke informatie moet in het portfolio aanwezig zijn?
Beoordelingscriteria



• Hoe zien de verschillende schermen uit
Bij klik competentie verschijnt criterialijst

• Hoe kan de informatie in het portfolio 
hergebruikt/hergegroepeerd worden voor overzichten
Overzichten van beoordelingen per competentie

• Logische, eenvoudige navigatie 
Reflectie cyclus

• Eigenaarschap
Eigen homepage

Het ontwerp van het portfolio (2)



Hoe motiveer je leerlingen om een 
portfolio te gebruiken?



Bekijk het vanuit de leerling

User-centered design approach
Leerling panel
Pilots

Meerwaarde van portfolio uitleggen

Hulp bieden bij het gebruik van het portfolio



3 basale reflectievaardigheden

• Beoordelen van de eigen prestatie

• Formuleren van verbeterpunten 

• Selecteren van taken 



Een voorbeeld
uit mijn eigen portfolio



De competenties binnen het kappersvak

 Kennis 

 Vaardigheden

 Houding 

 Zelfsturingsvaardigheden

• Reflecteren

• Verbeterpunten formuleren

• Plan voor verbetering



3 hulpmiddelen 

• Gemetadateerde takenbak 

• Gestructureerd ontwikkelingsportfolio

• Portfolio-adviesgesprekken



Metagedateerde takenbak
• Vaardigheid
• Complexiteit
• Ondersteuning
• Natuurgetrouwheid 
• Vereiste voorkennis



Digitaal ontwikkelingsportfolio

Systematisch

Taak

Evaluatie &

Planning

Portfolio



Waarom? Volgende keer..







Portfolio-adviesgesprek
De mentor adviseert de leerling hoe zij haar 
reflectie kan verbeteren

Reflectieve dialoog
Begeleiden van reflectie door met de leerling in 
dialoog te gaan



Werken aan 
een taak

Beoordelen van de eigen 
prestatie 

Beoordeling bijhouden in 
ontwikkelingsportfolio

Nieuwe taak 
selecteren



Bevindingen

• Verbetering analyses van zwakke punten

• Concretere plannen van aanpak

• Portfolio gebruik in combinatie met 
portfolio-adviesgesprekken bleek het 
meest effectief



Bedankt voor uw aandacht

Ik wens u een prettige werkconferentie
… en vergeet niet af en toe te reflecteren ;-)



I like my dreams one size too
many, so I can grow into them


