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Opstap: ‘Parasitic learning’ en ePortfolio? (1)

Resultaat slideshire: 140 presentaties enkele accenten
• Competentiegericht
• Collection of artefacts

– Artefacts omvatten: tekst, tekeningen/grafieken/tabellen, audio, video
• Assessment (for learning)
• Reflection

– Determining strengths and weaknesses
• Learning as experience / workplace learning
• Sharing show others
• Portable: take it away at the end of course
• Feedback + supporting students
• Valkuilen: meerwaarde niet altijd duidelijk, gebrek aan ICT-skills
• PLE (Personal Learning Environment), e-PDP (Personal Development Planning)



Korte historiek

• Afgeleid van 
– portare dragen
– folio blad papier

• Kunstenaars vaardigheden & talenten
• Modewereld
• Onderwijs



1. Situeren (e)portfolio

Wat is een portfolio?
• Afhankelijk van het doel zijn er verschillende varianten mogelijk

• ‘Een portfolio is een verzameling van bewijsmateriaal, samengesteld om een 
representatieve samenvatting te geven van iemands expertise, competenties en/of
een beeld te geven van een groeiproces die iemand heeft doorgemaakt.’
(gebaseerd op Lammintaken,2002)

– Verzameling van bewijsmateriaal
• Representatieve samenvatting van iemands expertise
• Groeiproces



Situering vanuit een onderwijskundig kader
Afhankelijk van 
- steeds verschuivende maatschappelijke context
- ontwikkelingen in de onderwijswetenschappen (Lowyck, 2002)

Illustratie
Spoetnik shock (1957)
Gevolg toen: verhoogde aandacht voor exacte  vakken



Onderwijskundig kader?

Vandaag vaak gericht op:
• ontwikkelen reflectievaardigheden
• studentgecentreerd
• competentiegericht
• constructivistisch
• levenslang/breed leren
• ...

Daarnaast blijft  ‘kennisverwerving’ een belangrijke plaats innemen.

Welke plaats neemt het ePortfolio hierbij in?



Onderwijskundig kader ….portfolio???
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Onderwijskundig kader portfolio (1)
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Onderwijskundig kader portfolio (2)

Beoogde aanpak
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Onderwijskundig kader portfolio (3)

Beoogde aanpak
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Onderwijskundig kader portfolio (4)

Verschillende ‘soorten’ portfolio
1. Dossierportfolio
- ondersteunen van summatief assessment. 
- sterk gestuurd en gecontroleerd vanuit de instelling. 
- weinig ‘ruimte’ voor de student, 
- Opdracht student: op tijd de bewijsstukken inleveren
2. Gedragsportfolio 
- summatief assessment  
- de geleverde prestaties staan centraal. 
- De student beschikt evenwel over een zekere graad van vrijheid. 
- De docent geeft minimaal aan wat in een portfolio moet zitten. 
- de student bewijzen af van wat hij binnen een bepaalde periode heeft 

gepresteerd en verworven.
3. Sollicitatieportfolio
- verwant is het showcase-portfolio 
- de student selecteert zelf de bewijsstukken die in de portfolio worden 

opgenomen
- Op die manier kunnen eigen accenten worden gelegd.



Verschillende soorten portfolio (2)
4. Ontwikkelingsportfolio
- ook learning-portfolio genoemd 
- Doel: het leren van studenten te ondersteunen. 
- Het is sterk studentgestuurd
- Er wordt systematisch door de student teruggeblikt op het eigen handelen. 
- De docent treedt op als een coach die de student begeleidt bij het 

nastreven van zijn/haar persoonlijke doelstellingen.

5. Reflectieportfolio
- Bevordering van reflectie
- Het is ook zeer sterk studentgestuurd en 
- sluit nauw aan bij het ontwikkelingsportfolio. 
- Het verschil bestaat er echter in dat het belang van reflectie en de daaraan 

gekoppelde begeleiding nog meer wordt benadrukt.



Elektronische variant?

• Begin jaren ’90 technologische middelen
• Dikwijls als ePortfolio aangeduid
• Synoniemen 

– multimedia portfolio
– digitaal portfolio
– webfolio
– online portfolio       online
– e-folio



Enkele voor- en nadelen online portfolio

– Enkele voordelen?
• Van op afstand te bekijken
• Kan aan ‘wijd’ publiek worden getoond werkt motiverend
• Kansen tot interactiviteit

– Enkele nadelen?
• Beperkte ‘opslagruimte’
• Veiligheid
• Transfereerbaar



Design en gebruiksdoel ePortfolio?

In deze bijdrage: 
Verband tussen gebruiksdoel en design van ePortfolio?
- Op basis van literatuuranalyse

- J.C. Callens (KATHO)
- Prof. Jan Elen (K.U.Leuven)

- Resultaat 
- http://www.velon.nl/uploads/kennisbank/document_197.pdf
- Samenvatting: ‘Tip van de maand’ Impulscentrum

- In de bespreking
- Doeloverstijgende kenmerken
- Doelspecifieke kenmerken

http://www.velon.nl/uploads/kennisbank/document_197.pdf


2. Doeloverstijgende kenmerken

Gebruiksvriendelijkheid
• ePortfolio = ‘Granny-proof’
(o.m. Woodward en Nanlohy, 2004)

Gebaseerd op http://www.hypnoticheaders.com/images/granny2.jpg



Doeloverstijgende kenmerken (2)

Transfereerbaarheid
Overdraagbaar van systeem naar systeem? 

Verschillende contexten & gebruiksdoelen
Levenslang/breed leren

• Per definitie voorbij opleidingscontext
(o.m. Giorgini, 2005; Tosh, 2004; Barrett, 2001)

Accrediteren
• Verschillende toepassingscontexten: 

– EVC-EVK
– solliciatie



3. Doelspecifieke kenmerken

Welke gebruiksdoelen onderscheiden we in de bespreking?
• Levenslang leren

– Voorbij opleidingscontext

• Assessment for learning
– Formatief evalueren (procesgericht)
– Planning & organisatie
– Feedback omtrent verdere leerkansen (zie ook self-assessment)
– Overleg tussen peers

• Uitwisselen van informatie tussen peers
• Peerassessment

– …

• Assessment of learning 
– Summatief evalueren
– I.f.v. accrediteren van studieresultaten toekennen attest, getuigschrift,...



(e)Portfolio Continuüm van doelen?

Levenslang leren

Assessment for learning

Assessment of learning Tijdens opleiding



Assessment of learning
Summatief assessment
Vraag naar validiteit
• Onderwijskundig oogpunt
• ‘juridische waterdicht’

Hoe?
Standaarden (o.m. Barrett, 2005)
- Beoordelingscriteria
- Structuur van portfolio template



Een mogelijk scenario?

Assessment for learning
Gericht op accrediteren studieresultaten

Vooropgestelde criteria

Sorteren & presenteren
vooropgesteld vanuit opleiding

Leer & werkervaring Bron: http://docs.google.com/View?docid=dd76m5s2_39fsmjdk



Voorbeeld van portfolio-template

Introductie tot mijn portfolio

Mijn bio en vita

Mijn  competenties

Reflecties

Opdrachten

Certificaten



Assessment for learning
Formatief assessment
• Procesgericht

Hoe?
• Reflectie

– reflectie als ‘instrument’ om te evalueren wat reeds is geleerd (Tosh, 2004), 
– kan dan als hefboom dienen voor afbakenen verdere groeikansen

• Student-ownership (Tartwijk e.a., 2005; Mansvelder-Longayroux e.a., 2006,...)
– Groot deel van studenten vindt aangeven van eigen accenten belangrijk



Een mogelijk scenario?

Assessment for learning
gericht op proces

Sorteren & presenteren
student bepaalt look & feel

Leer & werkervaring Bron: http://docs.google.com/View?docid=dd76m5s2_39fsmjdk



Levenslang leren?
Voorbij opleidingscontext

Hoe?
- Intrinsiek motiveren (Hewett,2004;Woodward,2004;…)

- Student-ownership
- Doel: reden (bijv. assessment, sollicitatie)
- Inhoud: artefacts en reflecties
- Proces: regels, evaluatiecriteria, frequentie,...

- Reflecterend handelen
- Aanduiden groeikansen



Korte excursie: Synthese student-ownership

Keuzemogelijkheid 
voor stdn.

Selectie Gebruik

Laag Itemselectie vooraf bepaald Uitstekend voor 
accreditatie

Gemiddeld Studenten hebben keuzes; 
weliswaar beperkt tot een lijst 
met alternatieven

Delicaat wanneer gebruikt 
voor accreditatie

Hoog Studenten hebben ruime keuzes Te gebruiken in functie 
van formatieve evaluatie. 
Niet bruikbaar voor 
accreditatie.

Vergelijking ‘student ownership’ en assessment gebaseerd op Wilkerson en Lang (2003)



Design (e)portfolio continuüm van doelen?

Levenslang leren

Assessment for learning

Assessment of learning

• Ownership
• reflecteren

• Standaarden
-criteria
-template

Tijdens opleiding



4. En nu?....Hoe aanpakken?

Vier elementen
- Twee ‘invalshoeken’ verenigbaar?
- Plaats in het curriculum
- Mogelijkheden Toledo (+) 
- Web 2.0 tools?



4.1 Twee ‘invalshoeken’ verenigbaar?

• Pleidooi voor ‘gebalanceerd’ ePortfolio systeem
• Beide invalshoeken integreren

– Assessment of learning
• Tijdstip
• Criteria
• Look and feel ePortfolio 

– Assessment for learning (zie ook levenslang leren)
• Student-ownership
• Reflecterend handelen



Bron: http://electronicportfolios.org/portfolios/LEAJournal-BarrettCarney.pdf



4.2 Plaats in het curriculum?

Ter discussie
• Afhankelijk van doel 

– Levenslang leren versus assessment of learning

• Gebruiken voor één opleidingsonderdeel / onderwijsactiviteit?
– Opletten voor teveel variatie op aanpakken
– Aanpak duidelijk communiceren

• Volledige opleiding?
– Opletten voor ‘doelgerichtheid’

• Overload?
– Wordt portfoliogebruik als voldoende functioneel ervaren? 

• door docenten én studenten?



‘Dossierportfolio’ & ‘gedragsportfolio’
• Bij de poort van de opleiding 

– in het kader van een EVC-EVK procedure 
• Als drempel naar de stage

– Heeft de student voldoende competenties? 
– Is de student stagebekwaam?

• Ter afsluiting van de stage en/of opleiding(sonderdeel) 



‘Ontwikkelingsportfolio’
• Student-ownership

- Doel: reden (bijv. assessment, sollicitatie)
- Inhoud: artefacts en reflecties
- Proces: regels, evaluatiecriteria, frequentie,...

• Eerder gericht op faciliteren, ondersteunen
• Co-assessment / self-assessment / peer-assessment staan centraal
• Eerder gericht op niet programmagebonden of generieke competenties 

– bijv. zelfstandig leervermogen, sociale en communicatieve 
competenties

• I.f.v. studievoortgang
– Bij afstudeeropdracht
– Stage-opdrachten



4.3 Software: Toledo (+)







4.4 Wat met ‘web 2.0 tools’?
Wellicht beter ...en/en... dan... of/of combinatie tussen

LMS (learning management system)

Noot
Vele ‘web 2.0 tools’ zijn ‘op zich’ minder geschikt 
als louter ePortfolio-gebruik;
wel zinvol is link vanuit LMS naar een bijv. WIKI 
bijv. Ter illustratie van samenwerking bij opmaken  

van een paper,…

Web 2.0 tools
• Slideshire
• Youtube
• Furl
• Del.icio.us
• Facebook
• Linkedin
• Blog
• Wiki
• ...



5. Nog enkele dingetjes...(1)
Elshout-Mohr, 2004
• Stdn. ervaren vaak geen duidelijk lijn 

– ePortfolio wordt als eigendom van student geïntroduceerd
• Maar in praktijk ‘formaliteiten en regels’

• Waardering o.m. afhankelijk van 
– Mate van (on)zekerheid over wat er precies moet gebeuren
– Technische problemen



Nog enkele dingetjes...(2)
Uit een enquête van Marjan Krasna (University of Maribor) blijkt dat 
• slechts 8 procent (!) het ePortfolio als bruikbaar vinden.

– onder de respondenten zowel leerkrachten didactiek, mentoren en 
studenten

• aansluitende conclusie nagaan wat docenten/lectoren echt willen 
• de redenen gebruik ePortfolio beter communiceren

Belangrijke succesfactor: 
• studenten en docenten zien het nut en de noodzaak in
Belangrijke valkuil : 
• Betrokkenen zien vaak geen toegevoegde waarde
• De voordelen van het ‘digitale’ moeten duidelijker worden gecommuniceerd
• ‘reflectie’ weekt niet het ‘verhoopte’ enthousiasme bij studenten los



Nog enkele dingetjes...(3)
• Blijkt dat de ‘labour market’ niet staat te springen om het ePortfolio-

gebeuren te integreren. 
– Zij zien weinig concrete returns, benefits 
– Zien ePortfolio als een omslachtig gebeuren om in hun HRM op 

te nemen.



Nog enkele dingetjes... (4) 
‘Parasitic learning’ en ePortfolio? 

• Vaak gehoorde kritiek
– ePortfolio leidt tot ‘parasitic learning’

• Hoe aanpakken?
– Eigenlijk geen issue
– Opdrachten ‘gericht’ formuleren

• Design en vooropgestelde doel
– Assessment for learning student-ownership
– Assessment of learning Koppeling aan ‘authentiek ervaring’

• Combineren met ‘gesprek’
– Cf. STAR-techniek



Nog enkele dingetjes.... (5)
ethical portfolio

ePortfolio ‘ethical’ portfolio
• Simon Grant

– Reflecteren over 
• Waarden
• Identiteit

– ePortfolio hierbij als ‘learning log’
• ‘Digital storytelling’ is hierbij een mogelijke methodiek



6. Slot
Wat nu met ePortfolio-gebeuren? Enkele succesfactoren!

• Doel duidelijk uitklaren
– Assessment of learning en/of assessment for learing

• Rol van docenten/mentoren goed uitklaren
• Wees helder over het doel van het gebruik en wees hierbij consequent

– Duidelijkheid over ‘ownership’
• Nut en noodzaak van reflecteren goed communiceren
• Duidelijke afspraken over ‘persoonlijke’ & ‘gevoelige’ informatie
• Besteed aandacht aan training van ‘portfoliovaardigheden’

– ICT-skills
– Structurerings- & planningsvaardigheden
– Reflectievaardigheden
– Presentatievaardigheden



Hartelijk dank!

Contact:  jeanclaude.callens@katho.be
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