
Persoonlijke 
ontwikkeling in beeld… 
Of is dat niet wat ‘wij’ 

bedoelen met een 
portfolio?



Ontstaansgeschiedenis
• Praktijkonderwijs Zutphen 
• Behoefte aan: 

• Middel voor openheid en duidelijkheid voor de leerling (ouder(s)/
verzorger(s) 

• Dynamisch ontwikkelplan i.p.v. staccato 
• Totaal beeld van en voor de leerling 
• Integrale verbinding van alle onderdelen van het plan van een 

leerling en geen op zichzelf staande ‘losse’ onderdelen 
• Minder en in ieder geval geen dubbele administratie 
• Altijd up-to-date 
• Structuur en duidelijkheid en toch persoonlijk voor iedere leerling 

• Samenwerken met je netwerk. Kijken naar wat nodig is! 



Leerling

Instanties

Stage 
(bedrijven en 
instellingen)

‘Thuis’ 
(ouder(s)/

verzorger(s), 
vrije tijd)

Soms nog 
een 2e school. (Bijv. 

PrO/MBO of VSO/MBO 
trajecten)School

Netwerk van de leerling



IQ

Stage

Ondersteuning

Algemene werknemersvaardigheden

Sociaal emotionele 
Ontwikkeling

Praktische vaardigheden Theorie

Leerroute

Persoonlijk lesrooster

Uitstroomverwachting
Leerlijnen

Bevorderende en 
Belemmerende factoren

Vrije tijd
Burgerschap

Certificaten en  
Diploma’s

Aanwezigheid

Persoonlijke  
leerdoelen

OPP

SVA 1 & SVA 2

CertificeringstrajectenKwalificatiedossiers mbo

Onderwijsbehoeften

Bewijsstukken

Leerlingprofiel

Verslaglegging

LOB

IOP



Wat is een zinvol 
portfolio? 

  
En voor wie is dit dan 

zinvol?



Basisdossier, beginanalyse

Reflectie, beredeneerde keuzes

Uitstroom/doorstroom

Leerlijnen en leerroute

Stellen van persoonlijke leerdoelen, coaching, relatie

Reflectie, beredeneerde keuzes, bijstellen

Proces herhaald zich (cyclisch) zolang de leerling 
op school zit

Stellen van persoonlijke leerdoelen, coaching, relatie

Stage/BPV

Algemene 
vaardigheden / 

gedrag

Praktijk

Theorie

WAT HOE

Bewijsstukken 
foto’s/video’s/
presentaties

Narratief 
Verslagen/

complimenten/
doelen/OPP

Vaardigheden/
competenties

Cijfers



Het proces op Praktijkonderwijs Zutphen
• Wat is er nodig voor wie? Win-win 

creëren. 
• Leerroutedocument 
• Kwalitatieve inhoud in kaart 
• Cyclische afspraken 
• PDCA in de school door iedereen



Naar Presentis



Ontwikkelingen visueel 
Leerlijnen met leerroutes en scoremomenten



Ontwikkelingen visueel 
Referentieniveau’s Cito en Deviant (TNT, RNT)



Ontwikkelingen visueel 
Referentieniveau’s Nieuwsbegrip (Strategietoets, TIAT, Woordenschat)



Ontwikkelingen visueel 
Referentieniveau’s TOA & TOETSJIJ!



Ontwikkelingen visueel 
Referentieniveau’s DIA Toetsen &IVIO



Portfolio via de app
• Vaste onderdelen van de school automatisch 

toegevoegd, zoals leerlijnen, competenties, 
kwalificatiedossier enz 

• Templates te vormen door de school zelf voor 
aanmaken van portfolio items door de leerling 

• Vaste structuren en vrijheid beide mogelijk naast 
elkaar 

• Presentis genereert het ‘eind’ portfolio met de door de 
school en leerling aangegeven onderdelen. 

• Mappenstructuur wordt omgezet naar hoofdstukken in 
totaal PDF. 

• Ontwikkeling in samenspraak met ruim 50 scholen



Demo
https://demo.presentis.nl/start 

Gebruikersnaam: DEMO 

Wachtwoord: op te vragen via info@presentis.nl

https://demo.presentis.nl/start
mailto:info@presentis.nl

