
PORTFOLIO4U GEEFT VORM AAN COMPETENTIEGERICHT LEREN 

 

Leerlingen die hun eigen leerprocessen beheersen en medeverantwoordelijk zijn 

voor hun eigen ontwikkeling: competentiegericht leren maakt het mogelijk. Maar 

hoe maak je een betrouwbaar overzicht van die competenties? En hoe kan een 

individuele leerling die competenties verzamelen zonder het overzicht te 

verliezen? Gebruikersvriendelijk, toegankelijk, veilig en zonder technische 

rompslomp? Het digitale Portfolio4u maakt het mogelijk. 

 

Een digitaal portfolio is een verzameling van zichtbare resultaten van de ontwikkeling 

van een leerling, ofwel: een presentatie van wie de leerling is en wat hij/zij kan. In het 

onderwijs ligt het uiteraard voor de hand zo'n digitaal portfolio te koppelen aan 

competentieontwikkeling en het behalen van leerdoelen. Het gebruik van een digitaal 

portfolio is dan een bewijsvoering van of legitimering voor het competent zijn op 

bepaalde terreinen. Met andere woorden: een digitaal portfolio is een elektronische 

map, waarin de leerling laat zien wie hij of zij is, wat hij of zij wil, wat hij of zij kan en 

hoe hij of zij dat tot dusverre heeft bereikt. 

Een digitaal portfolio kan gebruikt worden als reflectie op het geleerde. Hierdoor 

kunnen leerlingen zelfstandig invloed uitoefenen op hun leerproces: ze bepalen zelf (in 

overleg met de docenten) wat wel en niet in het portfolio wordt opgenomen. Het 

werken met een digitaal portfolio maakt het mogelijk met leerlingen een individueel 

traject op te zetten en te evalueren. Daarnaast kan een digitaal portfolio een 

procesbewaker zijn. Een digitaal portfolio geeft namelijk ook inzicht in het proces van 

persoonlijke groei: het is een voortgangsrapportage.  

 

In nauwe samenwerking met haar partner Portfolio4u heeft KPC Groep een digitaal 

elektronisch opslagsysteem ontwikkeld, dat geheel naar de wensen van een school 

kan worden aangepast. Portfolio4u biedt alle voordelen van digitale gegevensopslag 

en geeft concreet vorm aan competentiegericht onderwijs. Het is gebaseerd op de 

modernste onderwijskundige en didactische opvattingen en is gegarandeerd voor 

grote groepen leerlingen in te zetten. Middels IBM-technologie vormt het invoeren van 

20.000 deelnemers binnen 14 werkdagen geen enkel probleem. Portfolio4u is een 

Internet-applicatie, speciaal ontwikkeld voor interactie tussen leerling en docent. 

Leerlingen kunnen met Portfolio4u op eenvoudige wijze de resultaten van hun 

werkopdrachten beheren en docenten kunnen deze on line beoordelen. Op deze 

manier ontstaat interactie tussen docent en leerling. Bovendien kunnen leerlingen 

onderling communiceren over hun portfolio, die ook nog eens toegankelijk is voor 

ouders, familie en vrienden zodat zij op een leuke manier betrokken kunnen worden bij 

de ontwikkeling van de leerling.  

 

Waarom een digitaal portfolio? Er zijn heel wat steekhoudende argumenten te vinden 

waarom een digitaal portfolio de voorkeur verdient boven een papieren versie. De 

meest in het oog springende zijn: 

• de geringe fysieke omvang ten opzichte van een papieren versie; 

• eenvoudig up-to-date te houden; 

• grote toegankelijkheid voor beoordelaars en geïnteresseerden; 

• mogelijkheid om op eenvoudige wijze actuele kopieën te maken en te verspreiden; 

• te gebruiken bij doorstroming en sollicitaties. 

 

Portfolio4u vereist geen extra investeringen in hardware of systeeembeheer. Het 

opslagsysteem wordt op een externe server beheerd. Applicatiebeheer en het maken 

van back-ups wordt volledig ondersteund. De indeling en vormgeving van het portfolio 



is flexibel en kan in lijn gebracht worden met de huisstijl van iedere school. In overleg 

met adviseurs van KPC Groep kan aandacht besteed worden aan leerlijnen, 

stappenplannen en verdere digitale invulling en structurering van Portfolio4u. 

 

Portfolio4u is uitvoerig op een aantal scholen getest. In de loop van dit schooljaar zal 

een aantal conferenties worden georganiseerd in 's-Hertogenbosch, Amsterdam, 

Rotterdam en Arnhem. Deze conferenties zijn gratis en hebben een hoog informatief 

gehalte. Kijk voor meer informatie op de website van KPC Groep: 

www.kpcgroep.nl/portfolio4u. Wilt u meer weten? Neem contact op met Ad van der 

Laan (a.vdlaan@kpcgroep.nl, telefoon 073 6247 239) of John van Dongen 

(j.vandongen@kpcgroep.nl, telefoon 073 6247 343). Zij laten u graag persoonlijk 

kennismaken met Portfolio4u. 

 


