
Portfolio
Een spagaat tussen visie, 
gebruikers en techniek
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Presentatoren

• Chris Bouwens 
– Projectleider

• Jan Luesink
– verantwoordelijk voor implementatie
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Visie

• Leren op zijn Radius
– 6 stappen

• begrijp de opdracht
• bestudeer de vraag
• ontdek en ontwikkel
• werk uit
• test de oplossing
• verbeter het product
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https://www.youtube.com/watch?v=pmDJT4xX5xk
https://www.youtube.com/watch?v=pmDJT4xX5xk
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Visie: Student bepaald zelf wanneer 
hij examen doet. Hier krijgt hij zicht 
op door te oefenen.

Examens op KT niveau = Summatief
Oefenen op WP niveau = formatief
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Studievoortgang

• Formatief
– Student oefent in eigen tempo
– Bewijskaarten staan centraal

• BPV
• Vaardigheidstrainingen worden 

ondersteunt met PGO lessen
• Projectonderwijs
• Praktijksimulatie (alternatief voor BPV)
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Bewijskaarten

• Studenten verantwoorden 
werkzaamheden 

• 3 niveau’s:
– B:   Beginner
– G:  Gevorderd
– BB: Beginnend beroepsbeoefenaar
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Bewijskaarten

• De Werkproces-competenties 
worden verrijkt op 3 niveau’s aan de 
hand van de Prestatie-indicator

• Dit worden kruispunten genoemd
• Studenten geven aan welke 

kruispunten van toepassing zijn op 
hun bewijskaart
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Bewijskaart
Algemene 
informatie

Bewijslast
STARR

Relatie KT / 
WP
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Onderliggende documenten

• Lege bewijskaart 
• Ingevulde bewijskaart
• Opleiding met kruispunten
• Beoordelingsformulier (periode 

beoordeling)
• Portfolio map
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Spagaat

• Alle opleiding-KT-WP-competenties 
vertalen naar 3 niveau’s

• Grote hoeveelheid bewijskaarten 
managen

• Wat is beoordeeld? Ingeleverd? 
Compleet?

• Studievoortgang inzichtelijk maken
• Overdracht naar andere SLB’er
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Spagaat

• Wat heeft de student afgelopen 
week/maand/periode/jaar gedaan?

• Invullen van de kaarten door 
student (leesbaarheid/digitaal?

• Toevoegen van afbeeldingen / video
• Excel overzichten zijn erg uitgebreid
• Map kwijt?
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Spagaat
• Onderwijsinstelling wil vanuit haar 

visie studievoortgang realiseren 
door bewijs van competent 
handelen

• Docenten willen niet administreren
• Docenten willen eenvoudige 

interface
• Studenten willen geen onnodige 

handelingen
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Besluit: Digitaal portfolio
• Bij problemen: Digitaal lost het op?
• Aanleiding:

– Grote stapels bewijskaarten (printen / 
archiveren)

– Overzicht van voortgang en ingeleverde 
kaarten is moeizaam en fout gevoelig

– Begeleiding student onvoldoende
– Aanmaken van overzichten kost veel tijd
– Andere onderwijsvormen
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Hoofdvragen digitaal systeem

• Aanmaken opleiding met WP op 3 
niveau’s

• Gebruik van verschillende 
bewijskaart sjablonen per 
opleiding/periode

• Koppelen van bewijskaarten aan 
verschillende WP-en binnen 
verschillende KT-en.
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Hoofdvragen digitaal systeem

• Direct zien wat ingeleverd is en nog 
niet beoordeeld

• Zien wat de student deze week/
maand/periode/etc heeft ingeleverd

• Studievoortgang: Welke WP-en zijn 
afgerond?

• Studievoortgang: Formatief en 
summantief
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Hoofdvragen digitaal systeem

• Eenvoudig online invullen van de 
bewijskaart door studenten

• Student kan aangeven of deze 
“definitief” is

• Student ziet de beoordeling en 
feedback online

• Student ziet “onderhanden” werk
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Hoofdvragen digitaal systeem

• Student bepaald competenties van 
toepassing zijn (op niveau)

• Student ziet studievoortgang van 
periode en schooljaar altijd live

• Beoordeling op bewijskaart (zichtbaar 
gedrag)

• Andere onderwijsvormen moeten ook 
meetellen
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Oplossing: genereren opleidingstraject

• Functie om opleidingen om te zetten 
naar portfolio traject op 3 niveau’s. 
Volledig flexibel.

• Inrichting bestaande 
onderwijsmodule ComTak met 
Portfolio bewijskaarten

• Beoordeling op bewijskaart van 
kruispunten, per kruispunt
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Oplossingen: SVM

• Studievoortgangsmeter
– Toont studievoortgang op periode, 

opleiding. Van opleiding is een balk en 
een uitgebreide tabel op WP beschikbaar

– Balken kunnen op startpagina worden 
weergegeven

– Voorgang kan afzonderlijk voor formatief 
en summatief worden weergegeven
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Oplossingen: Bewijskaart
• Formulier is zelf te bepalen. Per 

“item” kan aangegeven worden of 
het door de student wordt ingevuld. 
Item types:
– Vraag   - Keuze 
– Film   - Afbeelding
– URL   - Leervraag
– Document

21



Oplossing: Rapportages

• Eigen overzichten maken met 
uitgebreide filters

• Een filter kan bewaard worden als 
rapportage

• Rapportages kunnen op startpagina 
worden weergegeven. Snelle 
toegang tot mijn gegevens.
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Trajecten op startpagina’s

• Student en docent zien “hun” 
trajecten op startpagina

• Direct link naar klasoverzicht, 
ingeleverde bewijskaarten en matrix 
voor invoeren beoordelingen
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Demonstra*e:	  Por.olio’s	  en	  studievoortgang

20 september 2012 © ComTak

24



Demo portfolio’s in ComTak

• Student
– ziet onderhanden werk
– opent bewijskaart en vult deze aan
– Koppelt kruispunten
– Markeert deze als definitief
– ziet voortgang, kan daarop inzoomen
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Student: Startpagina
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Direct overzicht over van ingeleverd werk
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Vult bewijskaart / portfolio online in
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Ziet details van studievoortgang
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Demo: Portfolio’s in ComTak

• Docent
– Ziet “zijn” opleidingen / klassen
– Kan direct naar “zijn” klasoverzicht
– Ziet ingeleverd / niet beoordeeld werk
– Kan bewijskaarten beoordelen
– Kan feedback geven
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Overzicht te beoordelen kaarten
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Bewijskaarten bekijken
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Bewijskaart beoordelen per competentie
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Demo: Portfolio’s in ComTak

• Docent
– Ziet studievoortgang per student of 

klas
– Kan eigen overzichten maken (van 

bewijskaarten, SVM, of gegevens 
combineren (BPV, Presentie, SVM)
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Klasoverzicht studievoortgang
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Studievoortgang per student
Geel = formatief  | Groen = Summatief
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Studievoortgang: Overzicht opleiding
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Behandeling vragen

39


