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Korte samenvatting (maximaal 120 woorden – 117 woorden) 
Deze poster beschrijft de waarde(n) van het samen ontwerpen van een gepersonaliseerd portfolio 

volgens en voor pabostudenten. Dit in een netwerk ontwikkelde portfolio is bedoeld als een medium 

‘waarmee de student zich wil tonen aan anderen’ als een alternatief voor het traditionele portfolio 

‘omdat het moet van anderen’. Vijf pabostudenten  zijn bevraagd middels het Waardecreatie-

interview. Dit instrument brengt waarde-creatie bij deelnemers in een netwerk in kaart, via vijf 

waarden: 1) onmiddellijke, 2) potentiële, 3) toegepaste, 4) gerealiseerde en 5) herziene waarde. 

Studenten benoemen verschillende waarden en verbinden dit aan (betekenisvolle) interactie met 

anderen. Het waarderend evalueren tijdens bijeenkomsten van het netwerk waar deelnemers vanuit 

verschillende perspectieven (opleider, student, studiecoach) feedback geven en ontvangen, heeft 

volgens studenten meerwaarde.   

Voorstel (maximaal 500 woorden, exclusief referenties, tabellen en figuren – 500 woorden) 

Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In het hoger onderwijs staat talentontwikkeling via flexibel, eigentijds onderwijs al enige tijd 

centraal (Min. OCW, 2015). Om aan te sluiten bij heterogene groepen, onderscheiden Bray en 

Mc.Claskey (2015, 2017) drie aanpakken: 1) individualisatie, 2) differentiatie en 3) personalisatie. 

De eerste twee zijn docent-gestuurd, terwijl bij personalisatie de lerende centraal staat. Deze 

poster beschrijft waarde(n) van het samen ontwerpen van een gepersonaliseerd portfolio volgens 

pabostudenten op Iselinge Hogeschool, voortkomend uit een Comenius Senior Fellow project (Van 

Maanen et al., 2018; Vrieling et.al, 2021a,b). Dit portfolio is bedoeld om ‘zichzelf als professional te 

willen tonen aan anderen’ als een alternatief voor het traditionele portfolio ‘omdat het moet.  

 

Theoretisch kader 

Binnen netwerkleren wordt via een netwerk van omringende mensen gezamenlijk naar een oplossing  

gezocht voor een vraagstuk uit de praktijk (Vrieling-Teunter et al., 2020). Het in ons netwerk 

ontworpen portfolio beoogt dat studenten vanuit betrokkenheid (engage) tonen hoe zij zelfgestuurd 

werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling (access) en dit (willen) delen met 

anderen (express) (Bray & Mc.Claskey, 2015, 2017). Wenger et al. (2011) beschrijven hoe ‘Waarde-

creatieverhalen’ waarde-creatie bij deelnemers in een netwerk kunnen tonen, in vijf te 

onderscheiden waarden: 1) onmiddellijke, 2) potentiële, 3) toegepaste, 4) gerealiseerde en 5) 

herziene waarde. Uit eerder onderzoek (Huiskamp et al., 2017) blijkt dat pabostudenten vooral de 

directe (zoals ervaren van plezier) en potentiële waarden (zoals nieuwe contacten leggen) duiden in 

het kader van netwerkleren. Van herziene waarde (een verandering in opvatting) blijkt nauwelijks 

sprake. Dit kan komen omdat studenten wel een bijdrage leveren aaneen gezamenlijk ontwerp met 

collectieve doelen, maar vooral hun individuele doelen nastreven. In onderhavig onderzoek staat 
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wederom een gezamenlijk ontwerp in het netwerk centraal (de ontwikkeling van een 

gepersonaliseerd portfolio), maar dan toegepast op een individueel studentdoel: de eigen 

beroepsontwikkeling. Het is de vraag of deze focus op ‘het zelf’ ook zorgt voor meer of andere 

waarde-creatie.  
 

Onderzoeksvraag of –vragen 

Welke waarden(n) hechten derde- en vierdejaars pabostudenten aan (het samen ontwerpen van) 

een gepersonaliseerd portfolio?  
 

Methode van onderzoek 

De totale groep pabostudenten in het project (vijf studenten; drie voltijd, twee deeltijd) is 

bevraagd middels het Waardecreatie-interview. Deelname was vrijwillig en na afloop van het 

tweejarige traject. De leidraad is toegespitst op het onderwerp: professionele en persoonlijke 

ontwikkeling middels het gepersonaliseerde portfolio zoals ontwikkeld vanuit een collectief proces. 

 

(Voorlopige) resultaten en conclusies  

Studenten duiden verschillende waarden, en brengen deze (veelal) in verband met betekenisvolle 

interactie. Waarderend evalueren tijdens netwerkbijeenkomsten, waar vanuit verschillende 

perspectieven (opleider, student, studiecoach) feedback wordt gegeven en ontvangen, heeft 

meerwaarde.   

Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 

Het Waardecreatie-interview kan als methodiek van betekenis zijn voor (onderwijs)onderzoek naar 

netwerkleren én de ervaringen van studenten zijn (praktisch) van betekenis voor lerarenopleiders. 

 

Aansluiting bij het congresthema of divisie + interactie 

Deze bijdrage richt zich op de theoretische en praktisch ervaren waarde van een gepersonaliseerd 

portfolio op de lerarenopleiding ontwikkeld via een collectief netwerkproces. Interactie komt tot 

stand via posts van deelnemers, via Padlet:  

● Wat vind je waardevol (voor onderwijsonderzoek en/of lerarenopleidingen)? 

● Welke vragen heb je? 
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