
Professionalisering en portfolio

voor fase 2 studenten 
vanaf maart  2020



Huishoudelijk 

• Microfoon open of gebruik anders de spatiebalk om 
even te spreken

• Camera aan

• Onderbreek mij gerust als je een vraag hebt, steek je 
hand op of gebruik de chat

• Stel je voornaam in

• Pauze na 1 uur (help mij graag herinneren)



Inhoud

• Wijzigingen lopende studiejaren

• Uitgangspunten professionaliseringslijn

• Gevolgen voor het portfolio

• Uitleg professionaliseringslijn en portfolio

• Opdrachten 



Wijzigen voor de huidige fase 2 studenten

• Van toepassing als je vanaf maart 2020 in fase 2 zit van je 
opleiding. Al in fase 2 vóór maart? Dan maak je 2 
praktijkopdrachten ipv portfolio-opdrachten

• Vanaf september 2019 faseportfolio = je levert elke fase een 
portfolio in ter beoordeling



Associate degree studenten
1. Afwijkend portfolio ten opzichte van de reguliere lijn

2. Zie de opleidingsspecifieke informatie op e-connect
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Uitgangspunten professionaliseringslijn

• Uitgangspunten:

• Studenten leggen een relatie met hun 
beroepsgerichte ontwikkeling.

• Studenten maken een koppeling met hun 
persoonlijke professionele ontwikkeling.



Doel en opzet professionaliseringslijn 

Doel van de Professionaliseringslijn: 

• In de hele opleiding aandacht voor het leren op de    
werkplek en de professionele ontwikkeling van de  
student. 

Opzet van de Professionaliseringslijn:

• Professionele ontwikkeling in relatie tot het 
beroep.

• Persoonlijke professionele ontwikkeling.
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Professionele ontwikkeling 
in relatie tot het beroep 

1. Één reflectie op een kritische beroepssituatie (kernopgave)

2. Het beschrijven van 4 te ondernemen activiteiten die nodig zijn voor 
het verzamelen van bewijs in fase 3

3. Twee bewijsstukken van tenminste één eindkwalificatie. Plus de relatie 
tussen punt 1, de bewijsstukken en de beheersingsindicatoren van de 
betreffende eindkwalificatie

Aangepast voor fase 2 studenten



Wat zijn eindkwalificaties?
• Aan het einde van je opleiding ben je gekwalificeerd om de 

beschreven kwalificaties uit te voeren = de algemene 
beschrijving van de eindkwalificatie

• Je kent het, je kunt het en je laat het zien in je gedrag = de 
beheersingsindicatoren

• Je dient het voorgaande te ‘bewijzen’ cq aan te tonen = de 
bewijsstukken en verantwoording



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

Zie bijlage 2 van het document ‘Opleidingsspecifieke informatie 
[opleidingsnaam]’ in je portfoliomodule



Opdracht zoek jouw eindkwalificaties
• Open jouw module ‘Portfolio fase 2 Bachelor [opleidingsnaam]’

• Scroll naar beneden op de homepage van deze module naar 
het onderdeel Exameninformatie

• Klik de download ‘Opleidingsspecifieke informatie HBO 
bachelor [opleidingsnaam]’ aan

• Open de pdf en scroll naar bijlage 2

• Lees de eerste eindkwalificatie t/m de beheersingsindicatoren

• Bedenk wat je kan doen om aan te tonen dat je de 
beheersingsindicatoren uitvoert



Wat zijn bewijsstukken

• 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 

lesopdrachten, 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



STARR
S beschrijf de concrete situatie

T welke taak heeft u in deze concrete situatie

A wat heeft u concreet gedaan, welke acties heeft u ondernomen?

R wat was daarvan het resultaat?

R hoe kijkt u hier nu op terug, wat ging goed en wat kunt u de 

volgende keer beter doen?



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)



Aan de slag
• Kies één eindkwalificatie

• Bespreek met je werkbegeleider hoe je kan werken aan deze 
eindkwalificatie

• Bedenk wat je kan doen om bewijsstukken voor de 
beheersingsindicatoren te gaan verzamelen

• Formuleer SMART doelen om de bewijsstukken te gaan leveren

• Formuleer acties om de doelen uit te voeren

• Voer de acties uit

• Verzamel het bewijs (minimaal 2 bewijsstukken in fase 2, de 
rest in fase 3)



Wat lever je in aan het einde van fase 2

1. Beschrijvingen van te ondernemen activiteiten op de 
werkplek die als input dienen voor het verzamelen van 
bewijsstukken in fase 2 en 3 (max 3 A4)

2. Twee bewijsstukken voor tenminste één eindkwalificatie

3. De verantwoording over het voorgaande



Reflectie op de Kernopgave

• 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)

Zie bijlage 1 van het document ‘Opleidingsspecifieke informatie 
[opleidingsnaam]’ in je portfoliomodule



Opdracht zoek jouw kernopgaven
• Open jouw module ‘Portfolio fase 2 Bachelor [opleidingsnaam]’

• Scroll naar beneden op de homepage van deze module naar 
het onderdeel Exameninformatie

• Klik de download ‘Opleidingsspecifieke informatie HBO 
bachelor [opleidingsnaam]’ aan

• Open de pdf en scroll naar bijlage 1

• Lees de eerste kernopgave



Reflecteren volgens 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



Aan de slag
• Kies een kernopgave die je wilt gaan uitwerken

• Bedenk welke situatie daar goed bij past

• Doorloop de stappen uit het Korthagen model

• Beschrijf minimaal twee handelingsperspectieven (= 
alternatieve aanpak voor dezelfde situatie) op basis van de 
reflectie



Wat lever je aan het einde van fase 2 in

1. Één reflectie op een kernopgaven volgens Korthagen

2. Minimaal twee handelingsperspectieven op basis van de 
reflecties (laatste stap Korthagen)
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Persoonlijke ontwikkeling

1. Vier (één van jezelf) 3600 feedback formulieren met analyse (max 1 A4)

2. Plan met (SMART) ontwikkeldoelen op basis van punt 1 

3. Minimaal één actie per doel om de doelen in punt 2 te bereiken

4. Beschrijving van 3 professionele situaties die je gebruikt voor de punten 1 
t/m 3. Gebruik de STARR methodiek

5. Minimaal 2 ontwikkeldoelstellingen op basis van punt 1 voor uitwerking in 
fase 3

6. Uitwerking van de opdracht Kernkwaliteiten

Aangepast voor fase 2 studenten



Opdracht zoek de 3600 feedback formulieren

• Open in jouw module ‘Portfolio fase 2 Bachelor 
[opleidingsnaam]’

• Klik op de ‘Les’ 3600 feedback

• Scroll door naar de downloads

• lees de downloads ‘Invulformulier en opdracht 3600 feedback’



Aan de slag
• Zet de 3600 feedback formulieren uit

• Vul er zelf ook een in

• Schrijf een analyse op basis van de ingevulde formulieren

• Formuleer uit de analyse minimaal 4 SMART ontwikkeldoelen

• Per doel bedenk je minimaal één actie om het doel 
gerealiseerd te krijgen

• Gebruik de STARR methode om aan te tonen dat je 
daadwerkelijk aan de situaties werkt

• Formuleer minimaal twee ontwikkeldoelen voor fase 3



Wat lever je in aan het eind van fase 2

1. Vier 360 graden feedbackformulieren + de analyse

2. Minimaal 4 SMART ontwikkeldoelen en minimaal één actie 
per doel

3. Beschrijving van 3 situaties die je gebruikt voor om je doelen 
gerealiseerd te krijgen (vlgs STARR)

4. Twee ontwikkeldoelen voor fase 3

5. Opdracht Kernkwaliteiten Ofman



Beoordeling van het portfolio

• Per fase wordt het porfolio beoordeeld

• Zie beoordelingscriteria bij de downloads

• Voldoende of onvoldoende

• Bij onvoldoende aanpassen nav feedback en in het geheel weer 
inleveren



Wat lever je in fase 2 (1)

1. Één reflectie op een kernopgaven volgens Korthagen

2. Minimaal twee handelingsperspectieven op basis van de 
reflecties (laatste stap Korthagen)

3. Beschrijvingen van te ondernemen activiteiten op de werkplek 
die als input dienen voor het verzamelen van bewijsstukken in 
fase 2 en 3

4. Twee bewijsstukken voor tenminste één eindkwalificatie

5. De verantwoording over het voorgaande

6. Vier 360 graden feedbackformulieren + analyse

7. Ontwikkeldoelen en minimaal één actie

8. Beschrijving van 3 situaties die je gebruikt voor je doelen vlgs
STARR

9. Twee ontwikkeldoelen voor fase 3

10. Opdracht Kernkwaliteiten Ofman



Wat lever je in fase 2 (2)

11. Feedbackformulier van de werkplekbegeleider

12. Contactmomentenformulier van de portfoliobegeleider

13. Literatuurlijst (indien van toepassing)

14. Bewijsstukken vrijstellingen (indien van toepassing)

15. Beoordeling van het p-portfolio



Kernkwadranten Daniël Ofman
• Zie ‘Les 2’

• Lees de opdracht

• Kies een situatie

• Vul voor jezelf een kwadrant in



Begeleiding 
• Portfoliobegeleider

• Praktijkbegeleider

• Studentencoördinator

• Professionaliseringsbijeenkomsten

• Coach (optioneel) 

Voor meer informatie zie de les ‘Begeleiding’



Portfoliobegeleider 
• Constante contactfactor NCOI gedurende je opleiding

• Vraag-gestuurde begeleiding, in ieder geval 2 
contactmomenten

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

• Meedenken, evalueren, oplossingen bedenken

• Kennis van portfolio

• Telefonisch contact in fase 1, werkplekbezoek in fase 2

• Laat het contactmomentenformulier invullen. Vraag daar zelf 
om!

Kijk voor meer informatie bij de les ‘Begeleiding’



Praktijkbegeleider 
• Leidinggevende of…

• Senior medewerker binnen bedrijf

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

• Wat mag je van hem/haar verwachten?

• Laat het feedbackformulier invullen



Studentencoördinator 
• Voor opleidingsspecifieke vragen

• Voor organisatorische vragen, planning van modules etc



Professionaliseringsbijeenkomsten
• Voorheen portfoliobegeleidingsbijeenkomsten genoemd

• 2 stuks opeenvolgend per fase

• Neem vragen en je materiaal (laptop) mee. Maak de 
opdrachten van tevoren



Tips
• Maak een planning en houd je er aan!

• Gebruik de trainingen in de NCOI Online Academy

• 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



