Vragenlijst inventarisatie portfoliolandschap
21 november 2005

Onderstaande vragenlijst is gebruikt ten behoeve van de inventarisatie van het portfoliolandschap Nederlands hoger onderwijs. De resultaten zijn verwerkt in: Rubens, W. en Kemps, A. (2006). Portfoliolandschap Nederlands hoger onderwijs. Utrecht: Stichting Surf. Instellingen kunnen deze vragenlijst ook geheel of gedeeltelijk gebruiken om het portfoliogebruik binnen de eigen organisatie in kaart te brengen. Wij raden aan om bij 5.2 de optie “Bij het kiezen van leeromgeving (digitaal/ contacturen/ zelfwerkzaamheid)?” weg te laten. Deze optie bleek voor meerdere uitleg vatbaar te zijn.
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De Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Licentie is van toepassing op dit werk. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/nl/ of stuur een brief naar Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, Californië 94305, VS om deze licentie te bekijken.



Beste collega,

De Special Interest Group NL Portfolio van SURF heeft Alex Kemps (Hogeschool InHolland) en Wilfred Rubens (Universiteit Utrecht) gevraagd om een deskresearch uit te voeren naar het wie, wat, waar en hoe in "Portfolio Nederland". Doel van dit onderzoek is het portfoliolandschap binnen het Nederlands Hoger Onderwijs in kaart te brengen en te ontsluiten. Hierbij wordt geïnventariseerd wat er per instelling gebeurt: welke tool/systeem ze gebruiken, welke materialen en sjablonen er zijn, welke portfolio contactpersoon er is en hoe men staat in het portfoliolandschap? De opdracht van NL-portfolio biedt de mogelijkheid om een brede inventarisatie te maken van portfoliotoepassingen in het Nederlandse hoger onderwijs en om een actueel Portfoliolandschap te beschrijven. 

Via onderstaande vragenlijst wordt het portfolio landschap in kaart gebracht. Bij de meeste vragen gaat het om meerkeuze vragen, bij andere vragen om open vragen. 
Per instelling wordt een “moment opname” gemaakt. Daarnaast zal een overall schets worden ontwikkeld. Via de website van NL Portfolio zullen de resultaten –per deelnemende instelling èn het algemene beeld- worden gepubliceerd. Het gaat dus om een “moment opname” per instelling. We realiseren ons dat het portfolio binnen een instelling verschillend wordt gebruikt. Indien mogelijk willen we aan die nuance tegemoet komen. Maar het gaat ons vooral om de “mainstream” wat betreft het gebruik.

Wij hebben begrepen dat jij kunt fungeren als instellingscontactpersoon voor het digitaal portfolio. Daarom willen wij jou vragen om deze vragenlijst in te vullen. Dat kan schriftelijk of telefonisch. We maken dan een afspraak voor een telefonisch interview. 

Wij kunnen ons voorstellen dat je eerst nog wat informatie binnen faculteiten/departementen/school wilt verzamelen. We hopen echter deze vragenlijst uiterlijk 10 december afgenomen te hebben.

Via e-mail kun je per ommegaande aangeven of je deze vragenlijst schriftelijk wilt inleveren, of dat je liever gebeld wilt worden: g.f.l.m.rubens@ivlos.uu.nl

Uiteraard kun je bij ons terecht voor eventuele vragen:
- Alex Kemps, alex.kemps@inholland.nl, 010 – 439 9776
- Wilfred Rubens, g.f.l.m.rubens@ivlos.uu.nl, 030 - 2533914


Meer informatie over het onderzoek 
Website NL Portfolio



1. Algemene informatie instelling Met een instelling bedoelen we het niveau van de universiteit of hogeschool. en contactpersoon


Naam instelling
Adres/plaats
Naam contactpersoon

telefoon

E-mail

Nota bene: het is de bedoeling dat bovenstaande gegevens via de website van NL Portfolio worden ontsloten!

Is uw instelling HBO of WO? 



2. Aanleiding

2.1. Wat was de aanleiding om het portfolio te gaan gebruiken? 

 Voor de instelling: 

 Voor faculteiten/schools: 

 Voor opleidingen: 



3. Uitgangspunten

3.1. Zijn de volgende zaken op instellings-, faculteit/school- of opleidingsniveau beschreven? Svp een keuze maken door een cel aan te kruisen. Meerdere opties zijn mogelijk.


Instelling
Faculteit/school
Opleiding
Onderwijs concept



Onderwijsbeleid



Wijze waarop portfolio wordt gebruikt (inhoudelijk)



Wijze waarop digitaal portfoliosysteem wordt gebruikt (technisch)



Wijze waarop het portfolio is/wordt ingevoerd





3.2. Welk onderwijsconcept is leidend binnen jullie instelling?

Admiraal et al. (2002) Admiraal, W., Jörg, T. en Droste, J. (2002). Onderwijsoriëntaties en het gebruik van ELO’s. Utrecht: Stichting SURF. http://www.surf.nl/download/SURF_EducatieFreeks_11_metbijlagen.pdf onderscheiden drie onderwijsconcepten (‘onderwijsoriëntaties’):
- Begeleid leren (vergelijkbaar met ‘georganiseerd reizen’; bijvoorbeeld in de vorm van hoor/werkcollege’s).
- Ervaringsleren (vergelijkbaar met ‘rugzaktoeristen’; bijvoorbeeld in de vorm van probleemgestuurd onderwijs).
- Actief leren (vergelijkbaar met ‘ontdekkingsreizigers’ die op onderzoek uitgaan en veel zelfverantwoordelijkheid hebben voor het eigen leerproces; bijvoorbeeld in de vorm van competentiegericht leren).

Welk onderwijsconcept is leidend binnen jullie instelling?
 
 Begeleid leren (bijv. hoor/werkcolleges)

 Ervaringsleren (bijv. probleemgestuurd onderwijs)

 Actief leren (bijv. competentiegericht leren)

 Anders:


3.3. Is er instellingsbreed een digitaal portfoliosysteem voorhanden? 
 FORMCHECKBOX  Ja, namelijk:

 FORMCHECKBOX  Nee, er worden meerdere systemen gebruikt, namelijk:

 FORMCHECKBOX  Nee, er wordt alleen een papieren portfolio gebruikt

3.4. Zijn er beperkingen ten aanzien van de keuze van portfoliosystemen voor de faculteiten/Schools In deze vragenlijst verstaan we onder “school” een instituut/faculteit in de zin van “School of Education” ?

 Ja
 Nee

3.5. Worden instellingsbrede keuzen op dit moment ook op centraal niveau gemanaged?

 Ja, met een omvangrijke projectorganisatie
 Ja, met een beperkte projectorganisatie
 Nee


3.6. Is dit in de loop van de tijd veranderd?

 Ja, er was een tijd geleden sprake van een (meer) omvangrijke projectorganisatie
 Ja, er was een tijd geleden sprake van een (meer) beperkte projectorganisatie
 Nee, dat is niet veranderd.



4. Toepassingen van portfolio

In dit onderdeel willen we kijken in hoeverre de beoogde inzet van het portfolio ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 
4.1. Waarvoor zou het portfolio ingezet moeten worden, en op welk niveau wordt dat bepaald?

4.1.1. Een portfolio voor studenten. Dit kan worden gebruikt omwille van:
	verzamelen: vormen van een eigen repository; een eigen archief,

beoordelende toetsing: verzamelen van bewijzen van bekwaamheid, beoordelen van de integrale ontwikkeling: summatief assessment,
	oefening: leeractiviteiten en/of formatieve toetsing,
begeleiding: begeleiding van de individuele ontwikkeling van de student zoals bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding,
reflectie op ontwikkeling,
	verdieping; reflectie als conceptuele verdieping; deze tweede vorm van reflectie is gericht op de verbreding of verdieping van een (leer)inhoud. In deze betekenis wordt reflectie gezien als een van de belangrijkste academische dan wel professionele hbo-vaardigheden: een (cognitieve) activiteit die zich kenmerkt door (iemands vermogen tot) distantie, analyse en structurering (vgl. literatuuronderzoek critical thinking, personal theory building et cetera), een voorbeeld hiervan is de toepassing van portfolio bij University of Edinbourgh waarbij studenten gedurende hun opleiding een beeld of construct moeten vormen rond enkele centrale begrippen, zoals bijvoorbeeld ‘pijn’.
	aanvulling op de ICT-omgeving: instellingen kunnen ICT-voorzieningen, waaronder portfolio-functionaliteiten, beschikbaar stellen ter ondersteuning van het leren.  University van Wolverhampton is hiervan een voorbeeld met de introductie van Pebblepad  Dat systeem is niet zozeer een portfoliosysteem als wel  een indicviduele  ICT-omgeving waarin reflectie, samenwerking, archivering en bewijsvoering gecombineerd kunnen worden door de student zelf: het Personal Learning Landscape,
sollicitaties: bijvoorbeeld voor toekomstige werkgevers; showcase.

Waarvoor zou het portfolio ingezet moeten worden, en op welk niveau wordt dat bepaald?
S.v.p. een keuze maken door een cel aan te kruisen; meerdere antwoorden zijn mogelijk. 


Instelling
Faculteit/School
Opleiding
Verzamelen



Beoordelende toetsing



Oefening



Begeleiding



Reflectie op ontwikkeling



Verdieping



Aanvulling op de ICT-omgeving



Sollicitaties



Anders, namelijk: 






4.1.2. Een portfolio voor docenten en medewerkers. Dit kan worden gebruikt omwille van:
	functionerings- en beoordelingsgesprekken: ontwikkelingsgerichte toepassing in het kader van loopbaanbegeleiding, als voorbereiding op functioneringsgesprekken en in het kader van performance management,
	planningsgesprekken,

beschrijven en leren van ervaringen: eigen professionalisering - instrument voor het leren leren,
	sollicitaties: bijvoorbeeld voor toekomstige werkgevers; showcase.


Waarvoor zou het portfolio ingezet moeten worden, en op welk niveau wordt dat bepaald?
S.v.p. een keuze maken door een cel aan te kruisen; meerdere opties zijn mogelijk.


Instelling
Faculteit/School
Opleiding
Functionerings- en beoordelingsgesprekken



Planningsgesprekken



Beschrijven en leren van ervaringen



Sollicitaties



Anders, namelijk: 







4.1.3. : Een portfolio voor opleidingen, faculteiten/Schools en instellingen. Dit kan worden gebruikt omwille van:
	accreditatie: bewijsvoering omtrend beleid en streefdoelen.

showcase: presentatie van de kracht van de opleiding, faculteit/School en/of instelling.

Waarvoor zou het portfolio ingezet moeten worden, en op welk niveau wordt dat bepaald?
S.v.p. een keuze maken door een cel aan te kruisen; meerdere opties zijn mogelijk.


Instelling
Faculteit/School
Opleiding
Accreditatie



Showcase



Anders, namelijk: 






4,2 In hoeverre worden deze toepassingsmogelijkheden in de praktijk gebracht? 
Geef aan wat dominant is binnen je instelling. 

1= helemaal niet, 5= volledig


1
2
3
4
5
Studenten





Verzamelen





Beoordelende toetsing





Oefening





Begeleiding





Reflectie op ontwikkeling





Verdieping





Aanvulling op de ICT-omgeving





Sollicitaties





Anders, namelijk











Medewerkers





Functionering- en beoordelingsgesprekken





Planningsgesprekken





Beschrijven en leren van ervaringen





Sollicitaties





Anders, namelijk











Opleidingen en instellingen





Accreditatie





Showcase





Anders, namelijk







5. Keuzevrijheid studenten

5.1. Keuzevrijheid studenten - portfolio

5.1.1. Hebben studenten keuzevrijheid ten aanzien van:  
1= geen keuzevrijheid, 5= volledige keuzevrijheid


1
2
3
4
5
Structuur/opbouw portfolio aanpassen





Lay out portfolio aanpassen





Functies portfolio gebruiken





Bepalen wie toegang heeft tot zijn portfolio





Toekennen van bevoegdheden/rechten aan degenen die toegang hebben tot zijn portfolio





Selecteren van materiaal in portfolio





Mate van begeleiding





Anders, namelijk







5.1.2. Verandert deze mate van keuzevrijheid in de loop van de studie?



Keuzevrijheid wordt groter
Keuzevrijheid blijft gelijk
Keuzevrijheid wordt kleiner
Structuur/opbouw portfolio aanpassen



Lay out portfolio aanpassen



Functies portfolio gebruiken



Bepalen wie toegang heeft tot zijn portfolio



Toekennen van bevoegdheden/rechten aan degenen die toegang hebben tot zijn portfolio



Selecteren van materiaal



Mate van begeleiding



Anders, namelijk






5.1.3. Wie heeft doorgaans toegang tot het ePortfolio van de student en wat is hun rol?


Eigenaar (lezen toevoegen, verwijderen, reageren, commentaar geven)
Reviewer (lezen, reageren, feedback geven)
Lezer (alleen leesrechten)
Beoordelaar (lezen, reageren, beoordelen en vastleggen van bewijzen)

Student zelf




Eén docent/tutor




Meerdere docenten




Andere studenten




Externen (onderwijsgerelateerd zoals een stagebegeleider)




Externen (niet onderwijsgerelateerd zoals familie en vrienden)




Iedereen (portfolio is volledig openbaar)






5.2. Keuzevrijheid studenten - onderwijsprogramma

5.2.1. Hebben studenten keuzevrijheid ten aanzien van:  
1= geen keuzevrijheid, 5= volledige keuzevrijheid


1
2
3
4
5
Bij het bepalen van leerdoelen?





Bij het kiezen van leeractiviteiten?





Bij het kiezen van modules?





Bij het kiezen van leerplaats (school/ bedrijf)?





Bij het kiezen van leeromgeving (digitaal/ contacturen/ zelfwerkzaamheid)?





Bij het kiezen van begeleiding en beoordeling (vorm/ tijd)






5.2.2. Verandert deze mate van keuzevrijheid in de loop van de studie?


Keuzevrijheid wordt groter
Keuzevrijheid blijft gelijk
Keuzevrijheid wordt kleiner
Bij het bepalen van leerdoelen?



Bij het kiezen van leeractiviteiten?



Bij het kiezen van modules?



Bij het kiezen van leerplaats (school/ bedrijf)?



Bij het kiezen van leeromgeving (digitaal/ contacturen/ zelfwerkzaamheid)?



Bij het kiezen van begeleiding en beoordeling (vorm/ tijd)






6. Inbedding curriculum

6.1. Hoe zou je de relatie van het portfolio met andere onderdelen van het curriculum willen typeren? Svp één antwoord kiezen.

 Het portfolio wordt in feite los van het gewone onderwijsprogramma gemaakt.
 Studenten maken portfolio-opdrachten binnen vakken
 Er is een leerlijn/vaardighedenlijn waarbinnen het portfolio een centrale plek heeft
 Het portfolio vormt in feite het hart van de hele opleiding

6.2. In hoeverre komen leerervaringen buiten het reguliere onderwijsprogramma aan bod in het portfolio (denk aan stage, bestuurswerk, vrijwilligerswerk en duaal leren)?
1= helemaal niet, 5= volledig

1	2	3	4	5

6.3. In hoeverre maakt de opleiding gebruik van peerfeedback bij portfolio’s? 
1= helemaal niet, 5= volledig

1	2	3	4	5


6.4. In hoeverre wordt het portfolio ingezet bij samenwerkend leren, bijvoorbeeld om juist de individuele investering zichtbaar te maken?
1= helemaal niet, 5= volledig

1	2	3	4	5


6.5. Hoeveel contacturen hebben studenten gemiddeld per week?  

….. uur


6.5.1. Is er speciale tijd (als contacttijd of zelfwerkzaamheid) gereserveerd voor het werken aan het portfolio?

 Ja, we gaan uit van …… per dag/week/maand/trimester/jaar
 Nee

6.6. Wanneer en hoe vaak werken studenten aan hun portfolio? Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld (zie ook de toepassingen van portfolio voor studenten):
- het opnemen van opleidingsproducten in het portfolio,
- het bundelen van opleidingproducten i.k.v. begeleiding, beoordeling of verdieping,
- het omgaan met feedback, et cetera.  


Eerste jaar
Tweede jaar
Hele bachelorfase
Masterfase
Niet




Minder dan 3 uur per jaar




3-10 uur per jaar




11-15 uur per jaar




16-20 uur per jaar




21-25 uur per jaar




Meer dan 25 uur per jaar






7. Wijze van begeleiding 

7.1. Wordt de ontwikkeling van het portfolio begeleid?  
 Als het portfolio wordt gebruikt, dan vindt ook begeleiding plaats
 De ontwikkeling van het portfolio wordt alleen binnen de bachelorfase begeleid
 De ontwikkeling van het portfolio wordt alleen tijdens de eerste twee jaar begeleid
 De ontwikkeling van het portfolio wordt alleen tijdens het eerste jaar begeleid
 De ontwikkeling van het portfolio wordt niet begeleid

7.2. Hoe vaak gemiddeld per jaar vinden er begeleidingsgesprekken mbt het portfolio plaats?
 Eén keer per jaar
 Twee keer per jaar
 Drie keer per jaar
 Meer dan drie keer per jaar
 Niet van toepassing

7.2.1. Zijn hier ook mensen uit bedrijven/ de beroepspraktijk bij betrokken?
 Ja
 Nee

7.2.2. Kan deze frequentie per student variëren?
 Ja
 Nee

7.2.3. Verandert dit tijdens het verloop van de studie?

Wordt groter
Blijft gelijk
Neemt af

7.3. Is binnen jouw instelling sprake van individuele en/of groepsgewijze begeleiding van de totstandkoming van het portfolio
 individueel begeleid
 groepsgewijs begeleid
 individueel en groepsgewijs begeleid
 Niet van toepassing

7.4. Hoe zou je de wijze van begeleiden in het algemeen willen typeren? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Los
Strak
Niet los, niet strak
Procesgericht
Inhoudelijk
Procesgericht én inhoudelijk

7.4.1. Verandert dit tijdens het verloop van de studie?

Wordt strakker

Blijft gelijk
Wordt losser
Wordt procesgerichter

Blijft gelijk
Wordt inhoudelijker


7.5. Hoeveel uur per jaar per student hebben tutoren/studieloopbaanbegeleiders beschikbaar voor de begeleiding van het portfolio? 
 Eén uur per jaar
 Tussen de één en twee uur per jaar
 Tussen de twee en vier uur per jaar
 Tussen de vier en zes uur per jaar
 Tussen de zes en acht uur per jaar
 Tussen de acht en tien uur per jaar
 Meer dan tien uur per jaar
 Niet van toepassing

7.5.2. Verandert dit tijdens het verloop van de studie?

Wordt groter
Blijft gelijk
Neemt af

7.6. Is er deskundigheidsbevordering voor tutoren ter voorbereiding op het werken met portfolio’s?
 Ja
 Nee

7.7. Hebben tutoren binnen de opleiding onderling overleg over het gebruik van het portfolio?
 Ja
 Nee

8. Wijze van beoordelen

8.1.1. Wordt het portfolio beoordeeld? Omschrijf kort hoe. Bijvoorbeeld: wordt het portfolio als geheel beoordeeld? Worden verschillende onderdelen van het portfolio beoordeeld? Worden de afzonderlijke leeractiviteiten of producten beoordeeld?

8.1.2 Wat is het doel van beoordeling? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 Selecterend (of selecterend?)
 Diagnostisch
 Certificerend

8.1.3. Wordt het portfolio ook tussentijds beoordeeld?
 Ja
 Nee

8.2. Krijgen studenten over het algemeen aparte studiepunten voor het ontwikkelen van een portfolio? 
 Ja, namelijk: 
 Nee

8.3. Is het maken van een portfolio verplicht?
 Ja
 Nee


8.4.1. Wie beoordeelt het portfolio?
 De begeleider beoordeelt
 De begeleider beoordeelt samen met een tweede docent-beoordelaar
 De begeleider beoordeelt samen met een beoordelaar uit bedrijf/ beroepspraktijk
 Er is een aparte beoordelaar
 Er zijn meerdere beoordelaars (niet zijnde de begeleiders)

8.4.2. Is er een beroepsmogelijkheid?
 Ja
 Nee


Wanneer wordt beoordeeld (selectie, diagnostisch, certificerend?)? Hanteert de opleiding verschillende mijlpalen?


9. Overig

9.1. Hebben jullie een publiek toegankelijke website met informatie over het portfolio binnen je organisatie? Wat is het adres?

9.2. Hebben jullie producten, templates en dergelijke die publiek toegankelijk zijn? Zo ja: mogen wij deze via de  portfolio site van SURF ontsluiten? Svp deze bijvoegen of verwijzen naar een website waar ze gedownload kunnen worden!

9.3. In welke samenwerkingsprojecten mbt het ePortfolio participeren jullie? Is daar een website van?


10. Good practice

10.1 Wie heeft veel kijk op specifieke portfolio ervaring binnen opleidingen?

10.2. Waar wordt volgens jou het portfolio op een goede manier binnen je organisatie gebruikt? 



