
Portfoliobegeleiding
Portfolio met subsidie



Wat is portfolio

• Een verzameling bewijs dat je als 
student niet alleen de theorie beheerst 
maar ook de praktijk.

• Modules zijn de theorie ( 50% van de 
studie)

• Portfolio ( 50%) is kennen en kunnen 
inclusief de persoonskenmerken.



Inhoud portfolio
(alléén voor studenten die een portfolio met subsidie volgen geldt ook de reflectie op de kernopgaven)
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Portfolio-opdrachten

• In elke module 2 praktijkopdrachten 
van ongeveer 2 pagina’s

• Terug te vinden bij de lesopdrachten 

• Aanleveren in één document

• Aan het eind van de modules 
uploaden in je portfolio

• Tip: gebruik je modellen verwijs 
ernaar volgens APA en maak een 
literatuurlijst



Portfolio-opdrachten inleveren

Maak één document

• Voorblad met je studentgegevens

• Voorwoord 

• Inhoudsopgave

• Kopieer opdrachtbeschrijving vanaf e-
connect

• Gebruik APA

• Voeg een literatuurlijst aan het einde 
van het document in



Beroepshouding

• Kernopgaven zijn kritische 
beroepssituaties (problemen, 
dilemma’s, kansen) waar een 
beroepsbeoefenaar regelmatig 
mee in aanraking komt, die 
kenmerkend zijn voor het 
beroep en waarbij van de 
beroepsbeoefenaar een aanpak 
en een oplossing wordt 
verwacht

• Op de kernopgaven dien je te 
reflecteren



Reflectie

Reflecteren is ‘innerlijk schouwen’ door na-denken
en na-voelen en de ervaringen op die manier 
opnieuw te doorleven.

Reflecteren door middel van STAR en het model 
van Korthagen:



Reflectie op kernopgaven

• Reflectie op kernopgaven uit het 
beroepsprofiel

• Niet tijdgebonden

• Volg voor de uitwerking het
Reflectiemodel Korthagen

• Minimaal 1 en maximaal 3 A4

• Voeg toe achter je portfolio-
opdrachten



Reflectie op een kernopgave uit het 
beroepsprofiel – HBO Bachelor Commerciële 
Economie 

1. Vraag/wensen van de klant versus de kosten 

De commercieel econoom staat voortdurend voor 
het dilemma of het voldoen aan de wensen van de 
doelgroep tot voldoende resultaat leidt. Producten 
en diensten kunnen steeds verder in varianten 
aangeboden worden, om nog beter afgestemd te 
worden op de wensen van de verschillende 
groepen potentiële klanten. Die doorgaande 
differentiatie leidt echter tot hogere kosten en dus 
druk op de te realiseren resultaten. Het 
kernprobleem is: doorsegmenteren en -
differentiëren, of juist niet? 





Valkuilen Reflectie op de 
kernopgaven

• Niet beschreven vanuit een concreter 
situatie

• Stappen uit het Korthagen model 
worden niet of onvoldoende gevolgd

• De antwoorden op  de subvragen zijn 
niet voldoende herleidbaar

• Het is te weinig reflectie vanuit jezelf 
en teveel bekeken met de 
‘organisatiebril’ op

• Zorg dat er véél het woord ‘ik’ in 
voorkomt



Portfoliobegeleider 

• Vraag-gestuurde begeleiding

• Flexibel inspelen op behoefte, meedenken in 
het oplossen bij problemen

• Meedenken, evalueren, oplossingen 
bedenken

• Kennis van portfolio



Praktijkbegeleider 

• Leidinggevende of…

• Senior medewerker binnen bedrijf

• “Coach on the job” (faciliteren, 
inhoudsdeskundig)

• Wat mag je van hem/haar 
verwachten?



Beoordeling portfolio

Beoordeling portfolio: 

• Inhoud portfolio volgens 
exameninformatie.

• Alle documenten dienen aanwezig te 
zijn!

• Beoordeling door portfolio 
beoordelaar.

• Voldoende of onvoldoende.



Beoordelingscriteria 

• Zijn alle documenten en 
gevraagde onderdelen 
aanwezig?

• Is het portfolio op hbo-niveau? 
Heeft het voldoende diepgang?



Wat lever je in?

• Je portfolio-opdrachten

• Afhankelijk van jouw traject een 
reflectie op een kernopgave



Tips & tops

• Wat je ook doet, maak in ieder geval je 
portfolio-opdrachten tijdens de modules

• Maak een planning en houd je er aan!

• Werk in Word met de APA-normen, zoek voor 
uitleg op Youtube

• Blijf niet met vragen rondlopen!

• Download deze presentatie hier 
http://www.proficiency.nl/studenten 
wachtwoord Proficiency


