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Bediening van deze powerpoint:
1) Wees voorzichtig met printen: sommige plaatjes verschijnen bovenop andere plaatjes; in de print zie je dan
alleen de laatste.
2) Print dit als notitiepagina's (dus niet als dia's of als handout). Daardoor zie je onder elke dia een stukje
toelichting zoals dit.
3) De tweede pagina is het inhoudsoverzicht.
4) Als je op het IOWO-logo klikt, spring je meteen naar het inhoudsoverzicht (in elke dia werkt dat).
5) In de meeste dia's verschijnt rechtsonder een huisje als de animatie klaar is. Klik op het huisje en je komt in het
inhoudsoverzicht.
6) Sommige dia's horen bij elkaar; dan verschijnt er rechtsonder een pijl. Dan klik je daarop en kom je op de
volgende dia.
7) In het inhoudsoverzicht klik je op de blauwe of paarse nummers om naar dat onderdeel te gaan.
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Over deze powerpoint
U ziet nu de dia's zoals ze op het RU-seminar gebruikt zijn, en u leest de naderhand toegevoegde notities die deels
overeenkomen met de mondelinge presentatie.
Er is een rubriek toegevoegd met onderwerpen die niet of nauwelijks in de presentatie aan de orde geweest zijn,
maar die wel relevant zijn.
Het ligt in de bedoeling deze powerpoint uit te werken tot een online presentatie, geschikt voor zelfstudie, zoals
bijvoorbeeld http://www.iowo.nl/icto/elem/44
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Zie ook de aankondiging op de IOWO-website: http://www.ru.nl/iowo/actueel/2009seminarportfolios
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Het onderwerp is veel te breed om binnen een lunchbijeenkomst te kunnen overzien; veel onderwerpen zullen niet
aan de orde komen.
IOWO voert een korte inventarisatie uit naar portfolio-initiatieven in het onderwijs van de RU.
De inventarisatie is nog niet afgerond en er is nog geen eindrapport.
Niettemin zijn er drie conclusies:
•Er heerst veel verwarring over het begrippenkader en de terminologie
•Portfolio's worden meer en meer gebruikt in het onderwijs van de RU;
de indruk bestaat dat sommige toepassingen onderwijskundig onvoldoende doordacht ontworpen zijn.
•In de toepassingen van portfolio is veel nog niet duidelijk omschreven, althans niet op papier of in webteksten.
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Portfolio volgens de regels der kunst
Het gebruikelijke beoordelingsportfolio bestaat uit drie documenten met een verzameling bewijsstukken. De
reflectie wordt ook wel aangeduid met sterkte-zwakte-analyse of SWOT of kritische analyse van het eigen
functioneren; deze dient in een beoordelingsportfolio als leidraad voor het beoordelingsgesprek en is derhalve alleen
voor die gelegenheid en die personen geschreven. Daarnaast is een curriculum vitae met alleen relevante gegevens,
en eventueel een overzicht van het bewijsmateriaal.
In een digitaal portfolio zijn de drie documenten op papier afdrukbaar om rond de tafel te worden gesproken. Het
bewijsmateriaal blijft digitaal en kan ter plekke worden bekeken.
Een online portfolio is een digitaal portfolio dat via Internet toegankelijk is, maar alleen voor diegenen die daartoe
de rechten hebben gekregen.
In een ontwikkelingsportfolio (hier niet getekend) kan de structuur ingewikkelder zijn omdat er voor
verschillende mensen verschillende documenten en bewijsstukken relevant zijn. In een online ontwikkelingsportfolio
betekent dit dat verschillende delen voor verschillende mensen moeten worden afgeschermd of opengesteld.
Uit een korte, nog onvoltooide inventarisatie van portfoliogebruik op de RU is gebleken dat de term portfolio in
veel bredere betekenis gebruikt wordt, én dat soms portfoliogebruik niet met de term portfolio wordt aangeduid. In
die zin zijn portfolio's vergelijkbaar met forums: je kunt er van alles mee, en of dat zinvol is hangt helemaal af van
de onderwijscontext waarin ze gebruikt worden.
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Presentatieportfolio of showcase-portfolio
Het originele beeld van een portfolio is dat van een map waaruit de kunstenaar zijn werken presenteert aan
mogelijke opdrachtgevers. In onderwijs komt dit overeen met een portfolio waarin je je presenteert ten behoeve
van het verkrijgen van een baan of stageplaats.
Bij "kunt" staat een sterretje: een toekomstige werkgever verwacht bekwame, competente werknemers en stelt
hogere eisen dan alleen kunnen. (Zie ook de presentatie van Bea Edlinger, over hogere-orde doelen.)
Digitale portfoliosystemen die gericht zijn op presentatieportfolio's laten de eigenaar (i.c. student) veel ruimte voor
indeling, inhoud en opmaak naar eigen inzicht. Daardoor ontstaan er problemen indien hetzelfde systeem ook
ontwikkelings- en beoordelingsportfolio's mogelijk moet maken, waarin juist een strakkere, voor begeleiders en
beoordelaars efficiënte indeling vereist is.

Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009

6

Willibrord Huisman

Beoordelingsportfolio volgens het boekje
Het gebruikelijke beoordelingsportfolio bestaat uit drie documenten met een verzameling bewijsstukken.
Voor beoordeling van academische of beroepscompetenties wordt algemeen gesteld dat reflectie een essentieel
element is: de beroepsbeoefenaar moet expliciet stil kunnen staan bij de ontwikkeling van zijn competenties, en
moet dat derhalve in het beoordelingsportfolio laten zien. De reflectie wordt ook wel aangeduid met sterkte-zwakteanalyse of SWOT of kritische analyse van het eigen functioneren; deze dient in een beoordelingsportfolio als leidraad
voor het beoordelingsgesprek en is derhalve alleen voor die gelegenheid en die personen geschreven.
Daarnaast is er een curriculum vitae met alleen relevante gegevens, het bewijsmateriaal, en eventueel een
overzicht van het bewijsmateriaal.
In een digitaal portfolio moeten de drie documenten (reflectie, c.v., en overzicht bewijsmateriaal) veelal op papier
afdrukbaar zijn om rond de tafel te worden gesproken. Het bewijsmateriaal zelf blijft digitaal en kan ter plekke
worden bekeken.
Een online portfolio is een digitaal portfolio dat via Internet toegankelijk is, maar alleen voor diegenen die daartoe
de rechten hebben gekregen.
Soms wordt beoordelingsportfolio gecombineerd met een ontwikkelingsportfolio (hier niet getekend). De
structuur is dan ingewikkelder omdat er voor verschillende mensen verschillende documenten en bewijsstukken
relevant zijn. In een onlineportfolio betekent dit dat verschillende delen voor verschillende mensen moeten worden
afgeschermd of opengesteld.
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Ontwikkelingsportfolio
Een portfolio kan ook gebruikt worden om ontwikkeling (van competenties) bij te houden. Normaliter doet de
student dit zelf (de student is eigenaar van het portfolio). De student schrijft en verandert en kijkt terug op eerdere
producten. Vaak worden ontwikkelingsportfolio's gebruikt voor begeleiding van de studenten. In dat geval laat de
student op gezette tijden een begeleider een deel van zijn portfolio zien.
Digitale systemen voor ontwikkelingsportfolio's hebben constructies waardoor de student aan de begeleider en
eventueel anderen toegang kan geven tot (delen van) het portfolio.
In sommige systemen kan de begeleider in één oogopslag zien welke studenten actief aan het portfolio gewerkt
hebben, om begeleiding vragen, etcetera. Er zijn systemen waarin opmerkingen die door de begeleider gemaakt zijn
vervolgens worden bevroren: de student kan ze niet wijzigen of verwijderen. Dit verhoudt zich wat vreemd ten
opzichte van het idee dat de student de eigenaar is.
Sommige systemen zetten ook delen van portfolio's op slot: na een afgesloten eerste jaar is in het tweede jaar het
eerste nog wel zichtbaar, maar niet meer te wijzigen.
Ontwikkelingsportfolio's worden wel verward met, of gecombineerd met, studievoortgangssystemen.
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Peer feedback of onderlinge terugkoppeling
In goede online portfoliosystemen kunnen studenten gemakkelijk in elkaars portfolio kijken – als het goed is alleen
voor zover ze elkaar daartoe de rechten geven.
Deze mogelijkheid tot online onderlinge terugkoppeling wordt in academisch onderwijs maar weinig benut,
vermoedelijk omdat ze te weinig bekend is en er nauwelijks een niet-digitale voorloper van bestaat.
De winstpunten zijn echter onmiskenbaar:
•Het motiveert studenten elkaars werk te zien
•Studenten kunnen van elkaars werk ideeën en materialen overnemen
•Studenten kunnen de suggesties van medestudenten gebruiken om hun eigen werk te verbeteren
•Studenten leren vooral van het formuleren van terugkoppeling aan anderen.
Waarbij het laatste punt vaak vergeten wordt en eigenlijk het belangrijkste is. Zaak is dan wel dat de studenten heel
goed op de hoogte zijn van de criteria op grond waarvan ze elkaars werk dienen te toetsen.
In het algemeen geven studenten elkaar veel meer en veel opener terugkoppeling dan dat een begeleider dat kan.
Door de begeleider meer op de achtergrond, en in latere fasen, in te zetten kan deze de terugkoppeling richten op
de echt belangrijke zaken.
Meer over onderlinge terugkoppeling bijvoorbeeld in http://www.ru.nl/iowo/actueel/2009peerfeedback
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Doet het ertoe, digitaal of niet?
Voor veel zaken maakt het niet uit of een portfolio nu op papier wordt uitgevoerd of online staat. In alle gevallen
dienen zaken als doel, opzet, eisen, rollen, rechten, documentatie en voorlichting van betrokkenen eerst goed
geregeld te zijn alvorens tot implementatie kan worden overgegaan.
Toch maakt het wel uit: een portfolio implementeren gaat tegenwoordig gemakkelijker indien direct de digitale
mogelijkheden worden meegenomen - indien beide zorgvuldig gebeuren.
Het onderscheid papier – digitaal geeft geen juist beeld van de ontwerpkeuzen. Vrijwel alles wat op papier staat is
afgedrukt van digitaal materiaal, dus in de kern is elk portfolio al grotendeels digitaal. Belangrijker is of het digitale
deel online staat: dat wil zeggen dat anderen (begeleiders, beoordelaars, medestudenten) er toegang kunnen
krijgen. Vervolgens blijkt dat vooral beoordelaars toch weer liever van papier werken: ook in een online portfolio
moeten sommige delen weer goed afdrukbaar zijn. Naarmate beeldschermen beter worden en mensen handiger met
de muis zal het papier meer en meer verdwijnen.
De kwestie rond digitale portfolio's is ook om implementatieredenen relevant: vaak worden de technische
beslissingen sneller genomen dan de functionele en is er al een digitaal portfoliosysteem in de lucht nog voor er
goed over het doel is nagedacht. Dit lijkt bizar maar komt veel voor. Het portfoliogebruik maakt dan om twee
redenen een valse start: men weet niet wat er mee gebeuren moet, en de kans is aanwezig dat het reeds gekozen
systeem niet aansluit bij het doel van het portfolio.
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Kwestie dossier of portfolio
De betekenis van beide termen is niet eenduidig. "Dossierportfolio" wordt ook wel gebruikt voor een zelf aangelegde
verzameling bewijsstukken zonder reflectie.
In het Nederlands worden de termen doorgaans echter met het aangegeven onderscheid gebruikt. Dit onderscheid is
zeer behulpzaam in discussies over portfolio's in onderwijs omdat het eigenaarschap, verantwoordelijkheden,
taken, en bevoegdheden er direct aan verbonden is. De volgende dia's lichten dit toe.
Bij online portfolio's wordt het probleem van het eigenaarschap relevanter omdat een deel van de informatie die een
student in een portfolio zou kunnen opnemen, er rechtstreeks 'ingeduwd' kan worden door automatische
processen. De hier genoemde 'anderen' zijn dan netwerkprocedures.
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Een dossier is geen portfolio
Centraal in het portfolio is de keuze van de student (de eigenaar) om zijn eigen werk (zijn eigen kunnen) te
presenteren. Het materiaal daarbij is ondersteunend (bewijsmateriaal).
De dossierbenadering draait dit om: iemand of iets verzamelt het materiaal en plaatst dit in een dossier, dat de
student moet verantwoorden. Dat kan ook een onderwijsfunctie vervullen, maar het is echt geen portfolio.
Voor docenten is de zaak ingewikkelder omdat hun portfolio deels kan overlappen met een cursusdossier. Zie ook
volgende afbeeldingen.
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Portfolio met extern dossier
Hier schrijft de student een reflectie en verwijst naar het relevante deel van het materiaal dat in een dossier staat.
De student is daardoor wel eigenaar van de reflectie maar niet van het onderliggende bewijsmateriaal. Het probleem
van deze benadering is dat de student hier geen eigen bewijsmateriaal kan aandragen. (Zie volgende afbeelding).
Het gemak van een dossier is dat dit deels geautomatiseerd gevuld kan worden; de student hoeft dus geen nodeloze
handelingen te verrichten.
Voor docentportfolio's kan deze constructie bruikbaar zijn; vooral daar waar verscheidene docenten voor één
cursus(dossier) verantwoordelijk zijn, en elke docent zijn competenties wil aantonen met bewijsmateriaal uit
verschillende cursus(dossiers). Zie ook de volgende afbeelding.

Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009

13

Willibrord Huisman

Portfolio met eigen bewijsmateriaal en verwijzing naar extern dossier
Een portfolio kan verwijzen naar een extern dossier, en tevens eigen bewijsmateriaal bevatten. Dit is een complexe
maar wel elegante oplossing van het probleem rond eigenaarschap en fraude: gewaarmerkte materialen kunnen
door de instelling in het dossier worden opgenomen waar de student ze niet kan wijzigen. De student is alleen
eigenaar van het portfolio, inclusief het daarin opgenomen materiaal, en van de verwijzingen naar het dossier.
Voor docenten is dit de manier om een persoonlijk portfolio te combineren met centraal of gezamenlijk
opgestelde cursus- en opleidingsdossiers. De docent kan op deze wijze ook bekwaamheden aantonen met
eigen bewijsmateriaal dat niet in de dossiers zit maar wel relevant is (bijvoorbeeld: organisatiebekwaamheid
blijkt mede uit voorzitterschap van de plaatselijke pingpongclub).
Deze constructie biedt docenten ook de ruimte om specifieker te zijn in bewijsmateriaal: een docent kan alle
relevante bewijsmateriaal extraheren uit het dossier en in zijn eigen portfolio plaatsen (dat daardoor kleiner en
overzichtelijker wordt). Het dossier bestaat nog wel maar is niet meer rechtstreeks relevant voor het portfolio. Zo'n
docent kan zijn portfolio ook gemakkelijker elders gebruiken.
Voor een opleiding is het werken met cursusdossiers, los van docentbekwaamheden, relevant voor de
kwaliteitszorg, bijvoorbeeld bij het schrijven van zelfstudies voor accreditatie.
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Portfolio zonder structuur
Indien het doel van een portfolio onvoldoende duidelijk is en er onvoldoende richtlijnen voor de inrichting zijn,
wordt een portfolio dusdanig persoonlijk, dat alleen de maker er nog de weg in kan vinden. Voor begeleiders en
beoordelaars is dit bijzonder inefficiënt.
Bij online studentportfolio's kan dit verschijnsel ernstige vormen aannemen. Om die redenen bevatten
portfoliosystemen vaak geavanceerde mogelijkheden om structuur af te dwingen – wat dan weer tot frustratie bij de
portfoliomaker kan leiden.
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Portfolio als afvinklijstje
In het meest extreme geval van richtinggeven bestaat het portfolio uit een reeks formulieren die voorschrijven
waaraan voldaan moet worden; de student kan dan verschillende gradaties van al-dan-niet-voldaan invullen.
Voor academici is dit niet erg geschikt, vooral niet wanneer men met het portfolio de studenten wil uitdagen zelf
hun ontwikkeling in kaart te brengen, te beoordelen en te plannen.

Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009

16

Willibrord Huisman

Portfolio als zeepkist
Aan de andere kant van de schaal staat een portfolio waaraan helemaal geen eisen worden gesteld. De student
wordt geacht helemaal zelf tot een geschikte opzet en inhoud te komen.
Technisch is dit gemakkelijk te realiseren: geef elke student ruimte op een webserver plus de rechten om
toegangsrechten aan anderen toe te kennen.
Didactisch is het ingewikkelder: er zijn goede richtlijnen, voorbeelden, handleiding en ondersteuning nodig om te
bewerkstelligen dat elke student hier iets goeds van maakt.
Praktisch is deze werkwijze problematisch: het kost zowel de studenten als de ondersteuners als begeleiders en/of
beoordelaars erg veel tijd.
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Enkele belangrijke ontwerpoverwegingen
Deze powerpoint benadert tot nog toe portfolio's beschrijvend: zus en zo zien ze eruit en dat-en-dat kom je tegen.
Dat biedt een gemakkelijke oriëntatie.
Voor gedegen onderwijs kom je er daarmee niet: wat je met je portfolio wilt hangt af van de doelen van het
onderwijs – in veel gevallen de eindtermen; en dan vaak zelfs de wat minder grijpbare academische competenties.
Het advies is dan ook: beschouw de invoering van een portfolio als een fundamentele onderwijsvernieuwing
van een (deel van) een opleiding en neem de tijd om die serieus te ontwerpen.
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