
Portfoliobegeleiding 
Opleidings-portfolio (fase 2 en 3) 
vanaf sept 2019



Agenda

• Welkom

• Kennismaking

• Uitleg portfoliobegeleidingsbijeenkomst – rol 
portfoliobegeleider en begeleider op werkplek

• Inhoud opleidingsportfolio

• Portfolio-opdrachten 

• Reflecties op de kernopgaven uit het 
beroepsprofiel

• Bewijsstukken en verantwoording t.b.v. de 
eindkwalificaties

• Beoordeling opleidingsportfolio 

• Afsluiting 



Uitleg bijeenkomst - Werkplekleren

• U leert van werken. U leert door te 
doen, te ondervinden en te ervaren. 

• Doel 
portfoliobegeleidingsbijeenkomsten 
opleidingsportfolio.

• Rol portfoliobegeleider en begeleider 
op de werkplek.



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



Wijzigingen studie jaar 19/20

• Alleen van toepassing op 
studenten die vóór september 
2019 al in fase 2 zaten van hun 
opleiding

• Niet van toepassing op 
studenten die in september 
2019 in fase 2 starten



Welke wijzigingen?

• Voor de modules die je vóór 
september 2019 hebt gevolgd, 
maak je zoals gebruikelijk 2 
portfolio-opdrachten per module

• Voor modules die je ná september 
2019 volgt maak je 2 portfolio-
opdrachten naar keuze

• Per opdracht schrijf je een 
onderbouwing van max ½ A4

• Er zijn geen vormeisen aan de 
opdrachten



Portfolio-opdrachten

• Tot september 2019

• In (bijna) elke module 2 
praktijkopdrachten van ongeveer 2 
pagina’s

• Terug te vinden bij de lesopdrachten 

• Aanleveren in één document

• Aan het eind van de fase uploaden in 
je portfolio



Portfolio-opdrachten

• vanaf september 2019 tot einde 
opleiding

• Je kiest in elke module 2 
lesopdrachten

• Per gekozen opdracht geef je een 
onderbouwing waarom je gekozen 
hebt voor deze opdracht

• De onderbouwing baseer je op de 
relevantie voor jouw (toekomstige) 
beroepspraktijk en/of koppel je aan de 
algemene leerdoelen van de module.

• De onderbouwing is maximaal een ½ 
A4.



Verdere wijzigingen

• Portfolio mag in twee delen 
worden ingeleverd

• APA is verplicht, voeg één 
literatuurlijst aan het einde van 
je document in, je hoeft dus niet 
ook nog apart bij opdrachten dat 
te doen.

• Toelichting Korthagen is 
aangepast

• Matrix gebruiken voor 
verzamelen bewijsstukken



Inhoud opleidingsportfolio (HBO Bachelor)
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Inleveren portfolio

Het opleidingsportfolio kan 
ingeleverd worden in twee delen

• Één deel, de portfolio-
opdrachten uiterlijk 6 maanden 
nà de laatste module

• Het tweede deel, de 
kernopgaven en bewijsstukken 
uiterlijk 6 maanden daarna

• Niet voor studenten die in 2018 
in fase 3 van hun opleiding zitten



Portfolio-opdrachten

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

• Terug te vinden bij de 
lesopdrachten 

• Aanleveren in één document

• Aan het eind van je opleiding 
uploaden in je portfolio



Portfolio-opdrachten inleveren

Maak één document

• Voorblad met je studentgegevens

• Voorwoord 

• Inhoudsopgave

• Kopieer opdrachtbeschrijving vanaf e-
connect

• Vanaf 9/19 voeg verantwoording bij

• Gebruik APA bronvermeldingen en 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 (minimaal 1 max 2 A4)

• Let op: gebruik het document in je 
opleidingsportfolio, NIET dat uit 
het propedeuseportfolio



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:





Valkuilen Reflectie op de 
kernopgaven

• Niet beschreven vanuit een concrete 
situatie

• Stappen uit het Korthagen model worden 
niet of onvoldoende gevolgd

• Het wordt gezien als een invuloefening van 
de vragen. Maak er een lopend verhaal van

• 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



Centrale vraag

• Hoe kan ik het leren op mijn werkplek 
zo inrichten dat ik mijn eindkwalificaties 
kan ontwikkelen?



Eindkwalificaties 

• Een herkenbare naamgeving met een korte 
uitleg; 

• Een uitgebreide beschrijving van de 
eindkwalificatie; 

• De beheersingsindicatoren die de vaardigheden 
en het gedrag beschrijven die u aan het eind 
van uw opleiding dient te beheersen en/of te 
laten zien. Alle beheersingsindicatoren bij 
elkaar vormen de beschrijving van de 
eindkwalificatie. 

• Door gedurende de opleiding aan de 
beheersingsindicatoren te werken behaal je de 
eindkwalificatie

• Let op: gebruik het document in je 
opleidingsportfolio, NIET dat uit het 
propedeuseportfolio



Bewijs 

• Aantal is verschillend per opleiding

• Zie het onderdeel ‘Eindkwalificaties’ in je 
‘portfoliomodule’ (alleen van de opleiding 
die jij volgt)

• Per eindkwalificatie lever je minimaal 3 
‘bewijsstukken’ aan waarmee je het bezit 
van de eindkwalificatie aantoont

• Minimaal 3 betekent in dit geval:
mits de bewijsstukken daarmee in 
voldoende mate de eindkwalificatie 
afdekken. Zo niet, meer bewijsstukken 
leveren

• Aan het einde van je opleiding uploaden 
in je portfolio



Wat zijn bewijsstukken

• Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld de 

vorm hebben van een analyse, een 

stappenplan, een adviesplan, een 

commercieel plan enzovoort. Een mail of een 

brief kan worden gebruikt als ondersteunend 

bewijs, naast het bewijs dat al is ingeleverd. 

• Let op: deze bewijsstukken zijn niet gelijk aan 

de portfolio-opdrachten, eindopdrachten, 

moduleopdrachten of beoordelingen 

daarvan!





VRAAK

• Variatie = voldoende variatie in de 

bewijsstukken

• Relevantie = voldoende relevant voor 

eindkwalificaties

• Authenticiteit = bewijsstukken van jezelf

• Actualiteit = voldoende actueel

• Kwantiteit = voldoende aantal en omvang



Hoe ‘bewijs’ je?

• Niet altijd makkelijk om te 
bewijzen dat een bewijsstuk van 
jou is

• Tip: laat je begeleider het stuk 
tekenen benoem dat in je 
onderbouwing

• Of, gebruik ondersteunende 
bewijsstukken om het initiële 
bewijsstuk sterker te maken 
(mails, notulen, foto, etc)



Onderbouwing 

• Per eindkwalificatie ondersteunt u 
de bewijsstukken met één 
verantwoording van maximaal één 
A4’tje. In deze verantwoording 
geeft u aan waarom deze 
bewijsstukken aantonen dat u de 
betreffende eindkwalificatie op 
het eindniveau beheerst.

• Gebruik de matrix om inzichtelijk te 
maken welke bewijsstukken welke 
eindkwalificatie(s)/beheersingsindi
catoren aantonen 

Format Matrix bewijsstukken en eindkwalificaties.docx


Beoordeling opleidingsportfolio

Beoordeling opleidingsportfolio aan het 
einde van uw opleiding (fase 3):

• Gehele opleidingsportfolio 

• Portfoliobeoordelaar beoordeelt

• Eindbeoordeling 

• Alle documenten van een voldoende 
niveau

• Voldoende of onvoldoende

• Bij onvoldoende pas je aan op basis 
van de feedback, en lever je jouw hele 
portfolio opnieuw in inclusief alle 
formulieren



Beoordelingscriteria 

• Zijn alle documenten en 
gevraagde onderdelen 
aanwezig?

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



Portfoliobegeleider 

• Constante contactfactor NCOI 
gedurende je opleiding

• Vraag-gestuurde begeleiding
• Flexibel inspelen op behoefte, 

meedenken in het oplossen bij 
problemen

• Meedenken, evalueren, 
oplossingen bedenken

• Kennis van portfolio
• Laat het 

contactmomentenformulier 
invullen. Vraag daar zelf om!



Praktijkbegeleider 

• Leidinggevende of…

• Senior medewerker binnen 
bedrijf

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

• Wat mag je van hem/haar 
verwachten?

• Laat het feedbackformulier 
invullen



Wat lever je in?

• Je portfolio-opdrachten 
(+verantwoording)

• Reflectie op de kernopgaven

• Minimaal drie bewijsstukken en de 
verantwoording per eindkwalificatie

• Feedbackformulier werkbegeleider

• Contactmomentenformulier 
portfoliobegeleider

• Vrijstellingsdocumenten indien van 
toepassing

• Beoordeling propedeuseportfolio

• Ingeleverd en beoordeeld vóór je aan 
de verdediging van je eindscriptie 
start



Tips & tops

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

• Maak een planning en houd je er aan!

• Zorg dat de Eindkwalificaties en Kernopgaven 
‘in je hoofd’ zitten. Dan ga je ze t.z.t. 
tegenkomen in je werk/stage en je opdrachten

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

• Moeite met stageplek? 
http://www.stageinstituut.nl/ 

• Gebruik pdfen.nl om bestanden samen te 
voegen    https://www.pdfen.nl/

• Blijf niet met vragen rondlopen!

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

http://www.stageinstituut.nl/
https://www.pdfen.nl/
http://www.proficiency.nl/studenten


Veel succes en plezier met het 
bijhouden van uw portfolio!


