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Studenten in het mbo ontbreekt het vaak aan goed ontwikkelde 
zelfsturingsvaardigheden, die nodig zijn om het leerproces  
effectief te controleren. Zonder training, beoordelen ze hun eigen 
prestaties niet goed en zijn ze onvoldoende in staat om zelf  
leertaken te selecteren waar ze behoefte aan hebben. 

Een digitaal portfolio is een beproefd middel om zelfregulatie-
vaardigheden verder te ontwikkelen. Studenten die (nog) niet 
weten waarom ze zichzelf moeten verbeteren, hebben hulp 
nodig om zelfstandig te leren werken in een regulier digitaal 
portfolio. 

• Zelfregulatie is een vaardigheid die voor iedereen moeilijk te 
ontwikkelen is. De meeste mensen hebben veel ondersteuning 
nodig om deze vaardigheid te ontwikkelen, door geleidelijk zelf 
verantwoordelijkheid te krijgen voor dit proces (dit heet second 
order scaffolding). 

• Bij een onderzoek onder portfoliogebruik van eerstejaars mbo- 
studenten bleek dat ze de zelfsturingsopdrachten slechts beperkt 
en op laag niveau uitvoerden. 

• Ze formuleerden in beperkte mate verbeterpunten, deden dit  
vrij summier en zo ‘positief mogelijk’.  Vaak dachten ze dat ze 
afgerekend zouden worden als ze zichzelf slecht beoordeelden.  
Ze vonden dat alleen de docent hun werk ‘echt’ kan beoordelen.

•	 De	studenten	verbeterden	zichzelf	niet	door	de	zelfreflectie- 
opdrachten. Integendeel: ze werden juist minder precies en gingen 
zichzelf	overschatten.	De	meesten	haalden	de	domeinspecifieke	
testen niet. 

Uit onderzoek weten we: Voorbeelden van zelfreflectie- 
vragen uit het in het onderzoek 
gebruikte portfolio: Welke delen 
van de taak heb je goed uit- 
gevoerd, Kun je uitleggen waarom 
je dat denkt?, Kun je een leerdoel 
formuleren om je prestatie op de 
taak te verbeteren?

Extra info

Welke ondersteuning zou een 
docent kunnen bieden aan  
studenten? Wat zijn de ervaringen?

Doordenkvraag

Weten wat werkt-kaart #13 gaat 
over digitale portfolio’s in het PO.

Verwijzing

Achtergrond:
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