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Uit onderzoek weten we:

E-portfolio’s worden voornamelijk ingezet om het leren van 
leerlingen te ondersteunen door leerlingen zelf doelen te 
laten stellen, te laten reflecteren op werk en om feedback te 
geven en ontvangen. De verwachting is dat leerlingen hier-
door metacognitieve vaardigheden ontwikkelen en daardoor 
hogere leerprestaties halen.  

Het gebruik van e-portfolio’s levert een bijdrage aan 
schrijfvaardigheden, aan zelfregulatievaardigheden en 
aan feedbackvaardigheden. De verwachte effecten op 
leerprestaties zijn niet gevonden. 

Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat gebruik van e-portfolio’s 
bijdraagt aan de leerprestaties. Uit een beperkt aantal studies blijkt 
dat inzet van het e-portfolio wel bijdraagt aan: 

• Schrijfvaardigheden. Teksten in het e-portfolio zijn van hogere 
kwaliteit, ze hebben een betere structuur en leerlingen passen 
taalregels beter toe. 

• Zelfregulatievaardigheden. Leerlingen die gebruikmaken van een 
e-portfolio passen meer aspecten van zelfregulatie toe, waaronder 
doelen stellen, plannen, strategieën gebruiken, feedback  
verwerken en hun eigen leerproces evalueren.

• Feedbackvaardigheden. Leerlingen ontwikkelen door het gebruik 
van een e-portfolio feedbackvaardigheden; ze geven meer en 
constructievere feedback. 

Zelfregulatievaardigheden: de mate 
waarin een leerling het eigen 
leerproces kan plannen, monitoren 
en reguleren.

Definitie

Achtergrond:

Leraren besteden dankzij een 
e-portfolio meer aandacht aan het 
aanleren van zelfregulatie- 
vaardigheden zoals het stellen  
van doelen, het bijsturen van 
strategiegebruik, het monitoren van 
leren, het geven en gebruiken van 
feedback en het attribueren van 
succes aan inzet. Ook stimuleert 
het e-portfolio hen om zich te 
richten op de sterke kanten van 
kinderen en geeft het inzicht in 
moeilijkheden die leerlingen kunnen 
ervaren bij het beschrijven van hun 
leerproces.
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