
 

 

Portfolio  
 
Het portfolio kan worden ingezet voor zowel studenten als docenten. Binnen deze module is het 

mogelijk om een digitaal portfolio samen te stellen met tekst, afbeeldingen en videos. Het is 

mogelijk tussentijds feedback te krijgen door je portfolio met anderen te delen en uiteindelijk een 

export inleveren ter beoordeling.  

 

Snel naar: 

 

1. Algemeen 

2. Portfolio sjabloon klaarzetten (docent) 

3. Portfolio opbouwen 

4. Feedback vragen en beoordelen 

5. Portfolio exporteren en inleveren 

 

1. Algemeen  

 

Binnen de portfolio module kun je: 

 

● Zelf een portfolio opbouwen óf gebruik maken van een sjabloon 

 

● Afbeeldingen en bestanden toevoegen en video’s embedden 

 

● Je portfolio delen met medestudenten, docenten en externen om feedback te vragen 

 

● Het eindresultaat exporteren naar pdf om te bewaren of in te leveren 

 

Je kunt gebruik maken van de portfolio module zodra dit menu-item 

voor je is opengezet. Je hebt dus geen aanvullende permissies nodig. 

Wanneer je als docent portfolio sjablonen klaar wilt zetten voor je 

studenten, moet de permissie ‘Beheer portfolio sjablonen’ zijn 

ingeschakeld.  

 

 

 

 

   

 



 

 2. Portfolio sjabloon klaarzetten (docent) 
 

Wanneer je als docent de studenten een portfolio wil laten bijhouden, kan het handig zijn om hier een 

sjabloon/ template voor aan te maken. Het is voor de studenten zo in één oogopslag duidelijk wat de 

inhoud van het portfolio moet zijn en welke opbouw ze moeten hanteren. Alle informatie uit  het portfolio 

sjabloon wordt meegenomen naar het portfolio van de student; categorieën, pagina’s, eventuele vulling van 

de pagina’s en toegevoegde bestanden/ afbeeldingen.  

 

Een sjabloon kan niet meer verwijderd worden, wanneer deze reeds in gebruik is door studenten. Wel 

kunnen er op een later moment aanpassingen worden aangebracht aan het sjabloon, deze wijzigingen 

zullen zichtbaar worden bij de studenten die hierna dit sjabloon gebruiken. Ook is het mogelijk om een 

bestaand portfolio te kopiëren, de kopie te hernoemen en de inhoud aan te passen.  

 

 

 

Het aanmaken van een portfolio sjabloon doe je via het menu Beheer > Portfolio sjablonen. Je hebt hier de 

permissie ‘Beheer Portfolio sjablonen’ voor nodig. Onderstaand wordt beschreven hoe dit sjabloon kan 

worden opgebouwd.  

 

Wanneer er intensief gebruik wordt gemaakt van portfolio’s, denk dat goed na over de naamgeving van het 

sjabloon. Alle sjablonen zijn voor alle studenten beschikbaar, dus het moet voor de studenten duidelijk zijn 

welk sjabloon ze moeten gebruiken.  

 

Let op: het is voor een student mogelijk om bij gebruik van een portfolio sjabloon aanpassingen te doen in 

de opbouw van het portfolio. Deze aanpassingen gelden enkel voor zijn eigen portfolio.  

 

   

 



 

 3. Portfolio opbouwen  

 

Wanneer je een nieuw portfolio aanmaakt, kun je kiezen; selecteer een vooraf ingericht sjabloon (indien 

beschikbaar) of geef je portfolio een naam en bouw hem zelf verder op. Een sjabloon is alleen beschikbaar 

wanneer de onderwijsinstelling vooraf sjablonen heeft ingericht. Ieder sjabloon dat wordt geselecteerd, kan 

worden aangepast naar wens. Onderstaande instructie geldt voor het opbouwen van zowel een portfolio 

als een portfolio sjabloon.   

 

Een Categorie kun je zien als de titel van een hoofdstuk. De categorieën gebruik je om je portfolio een 

structuur te geven. Dit is een overkoepelende naam, waaronder je later pagina’s plaatst waarvan je de 

inhoud kunt vullen.  

 

Een Pagina wordt toegevoegd onder een categorie. Je kunt meerdere pagina’s per categorie toevoegen. 

Wanneer je de pagina een naam hebt gegeven en onder een categorie hebt geplaatst, kun je hem open 

klikken en de inhoud vullen.  

 

Voorbeeld weergave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opbouwen portfolio 

Menu  Instructie 

Portfolio  >  1. Klik op ‘+ Nieuw’, geef je portfolio een naam en selecteer (eventueel) een sjabloon 

2. Voeg rechts eerst categorieën toe om een grove indeling te maken. Indien je gebruik hebt 

gemaakt van een sjabloon kun je de structuur van de sjabloon eventueel wijzigen door 

categorieën te verwijderen d.m.v. het kruisje. Ook kun je zelf nog aanvullende categorieën 

aanmaken.  

Let op: categorieën kunnen enkel worden verwijderd wanneer ook de onderliggende pagina’s zijn 

verwijderd.  

3. Om pagina’s toe te voegen, selecteer je eerst de categorie waaronder je de pagina wilt plaatsen. 

Vervolgens geef je de pagina een titel en klik je op ‘toevoegen’.  

 

Open vervolgens één van de pagina’s om de inhoud te gaan vullen. Er verschijnt een editor, met enkele 

extra functies. Onderstaand worden een aantal handige knoppen en functies uitgelicht.  

 

Handige knoppen 

Werken op fullscreen 
 

Met deze knop kun je de editor op je volledige scherm laten 

verschijnen. Zo hoef je minder naar boven en beneden te 

scrollen.  

Plakken vanuit Word 
 

Met deze knop kun je stukken tekst vanuit Word knippen en 

plakken, waarbij de opmaak grotendeels wordt meegenomen. 

Voorbeeldknop opmaak 

portfolio   
Met deze knop kun je je pagina bekijken, zoals anderen dit zien 

na het delen van het portfolio. Dit is overigens ook mogelijk met 

de knop ‘Portfolio bekijken’, je ziet in dit geval je gehele portfolio 

in plaats van een enkele pagina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toevoegen bestanden, afbeeldingen en videos 

Toevoegen losse 

bestanden 

  Rechts in het scherm zie je een mogelijkheid om bestanden toe te 

voegen aan de content. Dit kan via de verkenner van de computer, 

Dropbox, Google Drive en OneDrive.  

Bestand in portfolio 

plaatsen 

 

Wanneer je op het plusje klikt links van de bestandsnaam, wordt het 

linkje naar dit bestand in de editor geplaatst. 

 

 

Je kunt de naam van deze link hernoemen. 

 

1) klik met je cursor midden in de link 

2) hernoem de link 

3) haal de onderdelen van de originele link weg 

Link toevoegen 
 

Met deze knop kun je een link toevoegen en hernoemen. Kopieer de link 

en plak hem in het vak ‘URL’. Hernoem hem zoals bovenstaand is 

beschreven.  

 

 

Afbeeldingen 
 

Afbeeldingen kunnen op dezelfde wijze worden toegevoegd als 

bestanden. Daarnaast is het mogelijk om met de knop ‘Afbeelding’ een 

link naar een afbeelding op internet te plaatsen. Nadeel hiervan is; 

wanneer de afbeelding verwijderd wordt van het internet, verdwijnt hij 

ook uit je portfolio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filmpje toevoegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kopieer de link naar het YouTube filmpje  

 

2. Om de video toe te voegen, klik op de knop ‘YouTube video insluiten’. 

 

3. Plak de link in het veld ‘Plak video URL’.  

 

4. Klik op OK - er verschijnt nu een IFrame 

 

5. Klik op het vergrootglas (preview) om te bekijken wat anderen zien bij 

het bekijken van je portfolio.  

 

4. Feedback vragen en beoordelen 
 

Het is mogelijk om tussentijds en na het afronden van je portfolio feedback te vragen aan studenten, 

docenten én externen. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkbegeleider van je stagebedrijf, wanneer je een 

portfolio hebt bijgehouden over je stage. 

 

Middels de knop ‘toevoegen’ kun je personen 

selecteren uit je netwerk binnen 

OnderwijsOnline. Deze personen krijgen een 

notificatie dat er een portfolio met ze is gedeeld 

en kunnen deze bekijken.  

 

 

De personen die geen account hebben op 

OnderwijsOnline, kunnen uitgenodigd worden 

door het invullen van een e-mailadres. Ze 

ontvangen een link, waarmee ze je portfolio 

kunnen openen.  

 

Je kunt via het menu ‘Portfolio’ altijd terugvinden 

welke portfolio’s er met jou zijn gedeeld via de knop ‘Gedeelde portfolio’s’.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leuke extra’s 

Waarderen van feedback 
 

Met deze sterren kun je aangeven hoe bruikbaar je de 

feedback van je medestudenten of docenten vindt.  

Quotes aanhalen 

 

Wanneer je feedback wilt geven over een specifiek gedeelte 

uit het portfolio, kun je dit stukje selecteren en met de quote 

knop aanhalen.  

 
 

Wanneer je een deel van je eigen feedback wil uitlichten, kun 

je hier ook extra nadruk op leggen middels deze 

aanhalingstekens. De tekst wordt vervolgens schuingedrukt 

en met een lijn ervoor weergegeven.  

 

 

5. Portfolio exporteren en inleveren 
 

Om een portfolio, naast het voorzien van             

feedback, ook te kunnen waarderen/         

beoordelen is het mogelijk om een opdracht te               

maken van het inleveren van een portfolio. Een               

student dient in dat geval het portfolio te               

exporteren naar PDF.  

 

Het inleveren van het portfolio verloopt hetzelfde als met andere in te leveren opdrachten; zoek via 

Studievoortgang of Traject de bewuste opdracht op en upload je PDF.  

 

Let op: enkel de inhoud van de gevulde portfolio pagina’s worden meegenomen naar het PDF document; 

tekst, afbeeldingen en links naar bestanden. De opgenomen video fragmenten en de inhoud van 

toegevoegde bestanden worden niet meegenomen.  

 

 

 

 


