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werken met leergebied overstijgende onderwijs doelen

Wat is een portfolio?

Wat is een portfolio?
Waarom zou je eraan beginnen (of ermee door gaan)? Tip 1.
Waarin wil je groei (laten) zien? (kader / visie) Tip 2.
Hoe zou je kunnen beginnen? Tip 3.
Wat voor bewijzen ga je / laat je verzamelen? Tip 4
Hoe laat je daarmee groei zien? Tip 5
Wie doet wat? Tip 6
Hoe zorgen we dat het duurzaam is? Tip 7
Zijn er kant en klare oplossingen?

• Een portfolio* is van oorsprong een grote map waarin
bijvoorbeeld schilders, fotografen of vormgevers voorbeelden
van hun werk verzamelen om potentiële opdrachtgevers te
overtuigen van hun kwaliteit. 'Kijk eens wat ik kan!' Je ziet in één
oogopslag welke stijl iemand heeft, in wat voor soort opdrachten
hij is gespecialiseerd en of zijn werk je aanspreekt. (leren.nl)
)

*)van het Latijnse portare (dragen) en folium (vel papier)
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Indeling workshop

Hand-out is na afloop te downloaden van www.talent3xl.nl

Jan van Nuland – jan.vannuland@gmail.com
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Definitie portfolio voor nu:

Portfolio vs rapport / logboek

• Een portfolio is een doelgerichte verzameling van bewijzen
van kwaliteiten (producten) en ontwikkelingen (proces).
(SLO)

• Een schoolrapport is een overzicht van de prestaties van
een leerling op school
- Je wordt vergeleken met klasgenootjes of leeftijdsgenootjes
- Daardoor soms demotiverend en niet stimulerend voor je
- Daardoor vooral van belang voor de ouders en school.

• Een portfolio is een doelgerichte verzameling van bewijzen van
talenten, zichtbaar geworden in een proces of product. (JvN)

Waarom zou je met portfolio beginnen?

Tip 1 Groeiportfolio en motivatie

• Hebben we al niet genoeg te doen?

• Een portfolio (en ook een leerlogboek) kan zorgen voor
grotere motivatie bij de kinderen
• Het bevordert het zelfverantwoordelijk leren van de kinderen
• Je laat er groei mee zien in belangrijke levensvaardigheden
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• Een leerlogboek is een chronologisch verslag van de
leerervaringen van een leerling
-Je vergelijkt je hierbij met jezelf
-Je laat zien dat je groeit.
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-Je vergelijkt je hierbij met jezelf
-Je laat zien dat je groeit (visible learning)
-Specifiek voor één gebied of juist een compleet beeld gevend
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Waarvan wil je de groei in beeld brengen?

Levensvaardigheden? Kader?

•
•
•
•
•

Welk kader?
Dekkend voor alle geluks- of succesfactoren van het leven?
Voordelen dekkend kader?
Nadelen kader?
Is je visie je kader?

Enkele mogelijke kleinere kaders:
•

Symbolen voor: sociaal emotioneel, praktisch en cognitief

Denken, voelen, doen (Cognitief, Affectief, conatief) / Rosenberg & Hovland
Dromen, denken, durven, doen van Kolb
Analytische , creatieve en praktische intelligentie Sternberg
Leren leven, leren en denken van Peters
Kennis, vaardigheden en begrip van IPC
Sterke denker, open kijker, doe-het-zelver, teamspeler van CED

Doelen:

In 2007 voegde ik hierbij onderstaande 9 competenties: ⇩ de executieve functies en de vaardigheden voor de 21e eeuw

9
Competenties

Vaardigheden
21e eeuw

Respons-inhibitie
Emotie-regulatie

Zelfregulatie

Samenwerken en
sociaal culturele
vaardigheden

Communicatie

Leren leren
“Handen”

Volgehouden
aandacht
Taakinitiatie
Flexibiliteit

Werkgeheugen
Planning / prioritisering
Organisatie / Time
management

Probleem oplossend
vermogen & ICT
geletterdheid

Leren denken
“Hoofd”

Metacognitie
Doelgericht gedrag

Kritisch denken

Creativiteit

Talent 3XL

Executieve
functies
Leren leven
“Hart”

Talent 3XL

Jan van Nuland – jan.vannuland@gmail.com

•
•
•
•
•
•
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Welke leerdoelen / criteria succes / rubrics?

Enkele mogelijke grote kaders:
De 11 vaardigheden van de 21e eeuw van SLO
De 11 executieve functies Dawson en Guare
De 7 eigenschappen van Covey
De 16 habits of mind van Costa
De 9 intelligenties van Gardner
De 10 vaardigheden kader voor ontwikkeling SLO
De 9 talenten van Talent3XL

Hoofd, hart en handen van Steiner / Ligthart
–
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Vaardigheden
21e eeuw

Sociaalemotioneel

Zelfstandigheid

Samenwerkingsvermogen

Communicatievermogen

Praktisch

Doorzettingsvermogen

Organisatievermogen

Oplossingsvermogen (w.o. ICT)

Cognitief

Reflectievermogen

Onderzoekend
vermogen

Ontwerpend
vermogen

Tip 2 Kies een werkbaar kader
• Een kader maakt werkbare indeling van het portfolio mogelijk
• Streef naar een eenvoudig eenduidig kader dat de ontwikkeling
van het hele kind dekt
• Streef niet naar volledigheid maar naar evenwicht: volledigheid
in minidoelen is niet mogelijk, maar evenwichtige aandacht
voor alle wezenlijke aspecten wel

Waarmee beginnen? Presentaties!

Talent 3XL

LOOD: 9
Competenties

Talent 3XL

Executieve
functies

Waarmee beginnen? Presentaties!

• Meten jullie hun groei hierin?
• Hoe dan?
• Welke leerdoelen en criteria voor succes
geven jullie de kinderen mee voor spreekbeurtjes?
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Waarmee beginnen? Presentaties!
•
•
•
•

Tip 3 Start met presentaties

Zou je van zo’n presentatie iets (laten) bewaren?
Wat zou je laten bewaren?
Door wie laat je het bewaren?
Waar laat je het bewaren?

Wat bewaren? Bewijzen bewaren!

Relatief gemakkelijkst te bewijzen:
• Vorderingen in basisvaardigheden reken, taal, lezen: toetsen
- Bewaren in Parnassys, Dotcomschool, Esis e.d.
- Maar ook: Snappet, Gynzy, Muiswerk of Oefenweb
• Vorderingen in maken producten in het algemeen
- Bewaren in portfolio

Moeilijk te bewijzen: dan bevestiging van “ooggetuigen”
Dus in feite: hun top en/of tipblaadjes

Laat ook meteen
kaderen: bij welk
talent hoort dit?
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Relatief moeilijkst te bewijzen:
• Vorderingen in zelfvertrouwen, doorzetten en samenwerken
-Alleen zichtbaar tijdens proces en afhankelijk van situatie
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Wat bewaren? Bewijzen bewaren!

• Presentaties kunnen een praktische start zijn van een portfolio
• Bespreek dan met de kinderen van te voren criteria voor succes
(rubrics) van de te gebruiken presentatievorm
• Laat de kinderen van te voren vastleggen wat hun persoonlijke
aandachtspunt is bij het maken en uitvoeren van de presentatie
• Belangrijk: van te voren bewust van waarvan je groei wil zien
• Dat “waarvan” is het kader voor ontwikkeling van je school

Vraag: Wat zou toch een “bewijs” kunnen zijn?

Jan van Nuland – jan.vannuland@gmail.com
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Wat bewaren? Bewijzen bewaren!

Wat bewaren? Bewijzen bewaren!

Maar hoe kunnen we dan “streepjes zetten?”

• Breng de groei in beeld, vat samen!
• Bewaar niet alles, maar een kleine selectie
• Breng (het aantal) bewijzen over op een groeischaal
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Wat bewaren? Tip 4!
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Bewijzen: schaal hierbij? Zoals Leren leren CED?

Bewijzen: schaal hierbij? Zoals leerlijn HB Parnassys?

GROEIBOEKJE
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Schaal aantal keer vaardigheid onderschreven:
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Wat bewaren? Bewijzen bewaren!

Bewijzen: schaal hierbij? Zoals hieronder?
Zo begon ik:
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Bewijzen: schaal hierbij? Zoals hieronder?

Gebruik ik nog steeds voor (zeer) persoonlijke doelen,
waarbij groei vooral besproken wordt.

Bewijzen: schaal hierbij? Tip 5

Nu gebruik ik het meest:

• Kies een schaal die niet te vrijblijvend is
• Kies een schaal die ook niet teveel objectiviteit suggereert
• Kies een schaal die nuancering toelaat
Kortom: Kies een schaal die precies zegt wat hij kan zeggen
Talent 3XL
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Wie doet wat? Tip 6

Duurzaamheid Tip 7:

• Laat zoveel mogelijk door de kinderen zelf doen: reflectie,
feedback en registratie
• Geef ook ouders een stem: 360 graden feedback
• Vergeet niet dat je eigen feedback ook goud waard is
• Het proces is het belangrijkst, wees zuinig op reflectie en
rapportagetijd
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Mijn keuze voorlopig….

Mijn keuze nog voorlopig….
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Alle 6 tips samen zorgen voor duurzaamheid:
1. Zorg dat iedereen achter het portfolio staat en blijft staan
2. Zorg voor een kader dat duurzaam is
3. Zorg voor een haalbare start
4. Zorg dat het portfolio een samenvatting is, geen dossier
5. Zorg voor een schaal die duurzaam is
6. Zorg dat één en ander niet te veel tijd van je kost: haalbaar
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Mijn keuze voorlopig….
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TOT SLOT
■
■

■

Handout, uitwerkingen en andere informatie bij
downloads: www.talent3xl.nl
Vragen en reacties: jan.vannuland@gmail.com
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Bedankt voor jullie aandacht
Ik blijf benieuwd naar mooie voorbeelden en ideeën
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