PORTFOLIO4U
Zelf initiatief nemen, je eigen kennis construeren en je eigen leerproces beheersen.
Van een leerling wordt tegenwoordig heel wat verwacht. Een digitaal portfolio helpt
hem een betrouwbare rapportage van zijn leerproces te maken en overzicht te houden
over de resultaten.
In nauwe samenwerking met haar partner Portfolio4u ontwikkelde KPC Groep een
digitaal portfolio. Het elektronische opslagsysteem draagt de naam Portfolio4u.
Procesbewaker
KPC Groep-adviseur John van Dongen heeft tal van argumenten waarom het digitale
portfolio de voorkeur verdient boven een papieren versie: “Portfolio4u biedt alle
voordelen van digitale gegevensopslag en geeft concreet vorm aan competentiegericht
onderwijs. Leerlingen kunnen met Portfolio4u nog gemakkelijker de resultaten van hun
werkopdrachten beheren en docenten kunnen deze te allen tijde online beoordelen. Dit
maakt het voor beide partijen mogelijk om snel en adequaat te reflecteren op het
leerproces. Indien nodig kan er bijvoorbeeld in korte tijd een aanvullend traject voor
een individuele leerling worden opgezet; een traject dat weer net zo snel kan worden
bijgesteld, omdat de resultaten net zo snel geëvalueerd kunnen worden. In die zin is
een digitaal portfolio een effectieve en efficiënte procesbewaker. Niet alleen van het
leerproces, maar ook van het persoonlijke groeiproces. Wat dat betreft is het een
voortgangsrapportage.”
Gebruikersvriendelijk
Van Dongen merkt op dat Portfolio4u onder meer is ontwikkeld om de interactie tussen
docent en leerling te verbeteren. Maar omdat het digitale portfolio online toegankelijk
is, kunnen ook ouders, familie en vrienden zich op een speelse manier op de hoogte
stellen van de ontwikkeling van een leerling.
De adviseur wijst er ten slotte op dat Portfolio4u is ontwikkeld op basis van de
modernste onderwijskundige opvattingen en - gegarandeerd - voor grote groepen
leerlingen kan worden ingezet: “Verder is het programma zeer gebruikersvriendelijk en
veilig qua toegankelijkheid. Bovendien levert het de school geen extra technische
rompslomp op. Het systeem wordt namelijk op een externe server beheerd, waardoor
een school niet additioneel hoeft te investeren in hardware of systeembeheer.
Daarnaast zijn de indeling en vormgeving van het portfolio flexibel; deze kunnen in lijn
worden gebracht met de huisstijl van iedere school.”
De voordelen van Portfolio4u op een rijtje
•
•
•
•
•
•
•
•

geringe fysieke omvang ten opzichte van een papieren versie
overal en altijd beschikbaar
eenvoudig up to date te houden
grote toegankelijkheid voor beoordelaars en geïnteresseerden
mogelijkheid om op eenvoudige wijze actuele kopieën te maken en te verspreiden
voor iedere school op maat te maken
gebruikersvriendelijk en zonder technische rompslomp
te gebruiken bij doorstroming en sollicitaties

In de loop van dit schooljaar zal KPC Groep een aantal conferenties organiseren over
Portfolio4u. Deze gratis bijeenkomsten vinden plaats in 's-Hertogenbosch, Amsterdam,
Rotterdam en Arnhem.
Zie voor meer informatie de website van KPC Groep: www.kpcgroep.nl/portfolio4u. Of
neem contact op met Ad van der Laan (a.vdlaan@kpcgroep.nl, telefoon (073) 624 72
39) of John van Dongen (j.vandongen@kpcgroep.nl, telefoon (073) 624 73 43). Zij
laten u graag persoonlijk kennismaken met Portfolio4u.

