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Aanleiding, context en doel

Iselinge Hogeschool

• Lerarenopleiding basisonderwijs 

• De student(reis) staat centraal 

Comenius – Senior Fellow

• Ontwerpgericht onderzoek; tweejarig project

• Ontwikkeling van een gepersonaliseerd portfolio



Aanleiding en context















Context en doelen



Onderzoeksvraag 1 

Welke ontwerpprincipes komen centraal 
te staan in het ontwerp van een 
gepersonaliseerd portfolio?



LEERTAAK: 
Gepersonaliseerd 

portfolio

Werkwijze:
-vorm:

*platform
*middelen

*rol/functie
-inhoud: 

*visieontwikkeling en 
profilering

*bekwaamheids-
ontwikkeling

PERSONALISATIE

LERAAR:
(School)opleiders

Begeleiding:
-modelleren

-(peer)feedback

Beoordeling:
– D-Pac

-(peer)assessment

LERENDE: 
Pabostudenten

Zelfsturing:
-fasen

-gebieden

Personalisatie:
-access
-engage
-express

Samenspel tussen lerende, leraar en leertaak voor 

studentcentrale personalisatie



Onderzoeksvraag 2 

Hoe ziet het concrete (prototype) ontwerp 
eruit?











D-pac en pf in oude format in #OO









Ontwerp (prototype)







Onderzoeksvraag 3 

Hoe wordt het ontwikkelde (prototype) ontwerp 
ervaren door de gebruikers (pabostudenten en 
(school)opleiders)? Kolom uit het model:
• Lerende op gebied zelfsturing
• Lerende op gebied personalisering
• Leraar op gebied beoordeling
• Leertaak op gebied van vorm



Onderzoeksvraag 4 

In hoeverre leidt de evaluatie van het prototype tot 
aanscherping van de ontwerpprincipes? 
M.b.t.:
• de Leraar als Begeleider of ‘coach’ 
• Leraar begeleidings-/coachingsvaardigheden
• Leraar beoordeling



LEERTAAK: 
Gepersonaliseerd 

portfolio

Werkwijze:
-vorm:

*platform
*middelen

*rol/functie
-inhoud: 

*visieontwikkeling en 
profilering

*bekwaamheids-
ontwikkeling

PERSONALISATIE

LERAAR:
(School)coaches

Begeleiding:
-modelleren

-(peer)feedback

Beoordeling:
waarderend 

evalueren door 
(peer)assessment

LERENDE: 
Pabostudenten

Zelfsturing:
-fasen

-gebieden

Personalisatie:
-access
-engage
-express

Samenspel in het (her)ontwerp





Stand van zaken nu

Studenten aan het woord

Prezi:https://www.loom.com/share/eafe83ad015a4ffa9

177b50f67908714

Wix:

https://www.loom.com/share/eafe83ad015a4ffa9177b50f67908714


Mailtje van een studiecoach

Dag Nancy,

ik heb net zulke PRACHTIGE in ontwikkeling 

zijnde leer- en ontwikkelportfolio's gezien 

tijdens de check-in. Een magazine, websites; 

echt parels! Ze zijn ook echt enthousiast over 

het feit dat ze het zelf mogen inrichten.

Kortom: Ge-nie-ten!









Discussie (keuze)

• Hoe is de rol van de verschillende coaches 

(opleidingsschool, hogeschool, studiecoach, 

peers) en welke kwaliteiten hebben zij nodig om 

studenten eigenaar te leren zijn van hun 

leerproces?

• Is het nodig om met een portfolio te werken? 

Zijn er betere alternatieven?
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