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Student 
De student heeft een nieuwe menu optie: portfolio. 
Deze functionaliteit kent feitelijk twee delen: portfolio en CV. De student kan hiermee een 
portfolio beschikbaar stellen aan bijv. een mentor of docent, maar ook uitdraaien. Hiermee 
heeft de student ook direct een bruikbaar CV. 
Als de student op de menu optie klikt, ziet hij een overzicht van de beschikbare portfolio’s met 
daarboven de basisgegevens.  
Rechtsbovenin heeft hij de mogelijkheid een nieuw portfolio toe te voegen, de helpfunctie te 
raadplegen en ziet hij wanneer er voor het laatst een portfolio is opgeslagen. Als hij op de balk 
‘basisgegevens’ klikt ziet hij gegevens (vooringevuld) die uit Eduarte getoond worden. Hij ziet 
hier pasfoto, adres, contactgegevens en opleidingsgegevens, BPV’s.  
Daarnaast ziet hij de categorieën: 

 Werkervaring 
 Interesse 
 Vaardigheid Over mij 
 Referentie 

Deze basisgegevens en categorieën zijn te bewerken zodat de student zelf invloed heeft op de 
inhoud van de gegevens en de categorieën wel of niet kan toevoegen aan de porfolio’s. 
Uiteraard hebben evt. wijzigingen geen invloed op de gegevens in Eduarte. 
Hij ziet ook een tweede tabblad ‘producten’. Hier ziet hij het werk dat hij heeft ingeleverd en 
dat door de docent als ‘afgerond’ is aangemerkt. Hij kan hier ook eigen producten (bestanden)  
toevoegen en verwijderen. Dit kunnen meerdere bestanden per product zijn, arrangeerbaar en 
aanpasbaar in naamgeving. Deze producten zijn naar wens toe te voegen aan de portfolio’s. 
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Door een nieuw portfolio aan te maken worden de basisgegevens en desgewenst ook de 
categorieën en de producten opgenomen in een nieuw portfolio. Per portfolio kan de student 
zelf aangeven welke gegevens wel en niet getoond moeten worden en aan wie (alleen hijzelf of 
ook docenten). Hierdoor kan hij portfolio’s voor meerdere doeleinden (beoordelingsportfolio, 
sollicitatieportfolio) maken. 
 

 
 
Docent 
De docent ziet onder de linkermenu-optie ‘mijn groepen’, bij het kiezen van een groep en het 
selecteren van een student, het tabblad ‘portfolio’. Hier worden de portfolio’s van deze student 
getoond mits de student dit heeft aangegeven als zichtbaar. 
 
Mentor 
De mentor ziet, bij het selecteren van een student, het tabblad ‘portfolio’. Hier worden de 
portfolio’s van deze student getoond mits de student dit heeft aangegeven als zichtbaar. 
 

 


