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Met welk doel tekende u in op 
deze workshop?

Wat was uw (leer)doel? 



Na deze workshop..
• .. kunt u beter onderbouwen waarom uw 

leerlingen een ontwikkelingsportfolio 
zouden moeten gebruiken; 

• ..weet u waar u op moet letten bij het 
ontwerpen en kiezen van een porfolio;

• ..weet u waar u op moet letten om de 
effectiviteit van het ontwikkelingsportfolio 
te bevorderen en bewaken.



Wat weet/kunt u al? Waar wilt u 
extra aandacht aan besteden? 

• Portfoliogebruik onderbouwen
• Weloverwogen ontwerp/keuze maken
• Effectiviteit bevorderen en bewaken
• ….



Wat is een 
ontwikkelingsportfolio?



Verschillende soorten portfolio’s

Ontwikkelingsportfolio
Formatief
Assessment for learning
Proces gericht

Show
case portfolio

Summatief
Assessment of learning
Product gericht

Beoordelingsportfolio





Waarom een ontwikkelingsportfolio?

Middel om lerenden te helpen bij:

– Het in kaart brengen van de ontwikkeling van 
hun kennis, kunde en houding

– Het ontwikkelen van het zelfsturend 
vermogen



Basaal zelfsturend vermogen
• Beoordelen van de eigen prestatie

• Analyseren van de eigen prestatie

• Aandachtspunten formuleren

• Plan van aanpak formuleren



Waarom moet ik ook nog eens 
een portfolio gebruiken?

Waarom moet ik ook nog portfolio’s 
gaan nakijken?



Bewustwording – een pas op de plaats

• Eigen kunnen, kennen, houding in kaart

• Terugkerende aandachtspunten (patronen)
overzicht, helikopter perspectief

• Ontwikkelende sterke punten



Effectief werken aan ontwikkeling

• Stilstaan is vooruitkomen door terug te kijken

• Analyseren van de zwakke prestatie 
– Wat is de oorzaak?
– Waar kan ik aan werken / op letten?
– Hoe ga ik dat doen?

 Gericht werken aan aandachtspunten 



Motivatie 

• (Steeds snellere) vooruitgang, groei 

• Ook oog voor wat wél goed gaat

• Zien dat werken aan aandachtspunten zijn 
vruchten afwerpt



Hoe ontwerp je een ontwikkelingsportfolio?

• Gebruikergericht ontwerp
• Participatief ontwerp
• Een combinatie



Gebruikersgericht

Verplaats u in de gebruiker
– De leerling
– De mentor
– De docent
– …

Wat hebben zij nodig?

Ik denk dat jij 
vindt dat….



Participatief ontwerp
Gebruikers worden vanaf het begin 
betrokken bij het ontwerpproces

– Wat wil men, wat heeft men nodig?
– Wat ziet men zelf als een oplossing?

Tussenproducten testen

 leerling-panel 
Wat vind jij, 
en wat denk 
jij, en jij?



Verplaats u eens in uw gebruikers

• Wat moet een leerling allemaal kunnen met het 
portfolio? Welke mogelijkheden moet het 
portfolio bieden?

• Wat moet het portfolio kunnen bieden om een 
mentor/docent te helpen bij het begeleiden van 
de leerling?

• Welke vragen zou u uw gebruikerspanel stellen 
om een beter ontwerp te maken?



Leerling – zichzelf beoordelen

• Opdrachten beschikbaar <> zelf invoeren
• Artefacten bijvoegen

– Video, foto, pdf, Word…
• Criteria beschikbaar
• Ook in eigen woorden beoordelen
• Beoordeling door derden



Leerling – analyse & aandachtspunten

• Stimuleren om te analyseren 
pop-ups, highlights

• Suggesties voor mogelijke oorzaken van 
zwakke prestatie 
kort en krachtig,video, chat



Leerling – plan van aanpak

• Terugblikken en vooruitblikken volgen 
elkaar logisch op

• Persoonlijke leerdoelen formuleren

• Suggesties voor geschikte opdrachten 



Leerling - inzicht

• Overzichten van (eigen) beoordelingen
• Overzichten van aandachtspunten
• Overzicht plannen van aanpak



En verder….

• Eenvoudig toegankelijk en direct na 
prestatie (bijv. via smartphone of Ipad)

• Snel in te vullen 

• Suggesties, hints, hulp op afroep



Mentor / docent

• Overzichten beoordelingen, 
aandachtspunten, plannen van aanpak

• Aandachtspunten per opdracht

• Aandachtspunten per criteria



Een voorbeeld
uit mijn eigen portfolio



Zelfsturingsvaardigheden van 
kappersleerlingen bevorderen
•MBO
•Ontwikkelen van kennis, 
vaardigheden en houding voor 
deelkwalificaties



Digitaal ontwikkelingsportfolio

Systematisch

Taak

Evaluatie &

Planning

Portfolio



Waarom? Volgende keer..





docent 
beoordeling

Eigen 
beoordeling



Spanning    spreiding    wikkelpatroon                      tijd







Hoe maak je als leerling nu 
effectief gebruik

van al deze informatie en een 
ontwikkelingsportfolio?



Ga in gesprek: reflectieve dialoog

Met leerlingen in gesprek over de inhoud van 
hun portfolio. Leerlingen hebben een dialoog 
nodig om: 

- te analyseren
- patronen te ontdekken
- hun zelfsturend vermogen verder te       
ontwikkelen 



Wat zou je de volgende keer 
kunnen doen, om van die 6 een 
7 te kunnen maken

Wat zou een reden kunnen zijn, 
waardoor jij …

Wat zie ik jou de volgende keer 
dan anders doen? 

Komt dat altijd voor? Wanneer wel/niet?

Kun je eens een voorbeeld geven..?



Werken aan 
een taak

Beoordelen van de eigen 
prestatie 

Beoordeling bijhouden in 
ontwikkelingsportfolio

Nieuwe taak 
selecteren



De effectiviteit bewaken

• Houd het kort en simpel, less is more

• Laat zien wat het oplevert, wat de 
meerwaarde is

• Integreer het in de dagelijkse 
onderwijspraktijk 



LEEROMGEVING

DOCENT/MENTOR

PORTFOLIO

REFLECTIEVE 
DIALOOG

BEGELEIDINGS
GESPREK

STIMULI

INFORMATIE



Even tijd om stil te staan

Wat wilt u nog weten?

Welke inzichten heeft u 
vandaag gekregen?

Hoe kunt u deze inzichten op 
uw school inzetten?

Heeft u uw (leer)doelen 
behaald?



Bedankt voor uw aandacht

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

Vragen? Reflectieve dialoog voeren? 
Wendy.Kicken@ou.nl


