
 
 
 
 
 

 

Cultuurportfolio en beoordeling 

 

INLEIDING 

 

Een cultuurportfolio geeft ruimte aan alle leerervaringen zowel binnen als buiten de school. Een 

portfolio is in zijn zuiverste vorm een draagmap met bewijsstukken van kwaliteiten (producten) en 

ontwikkelingen (proces). Een map 'met inhoud' die laat zien wat je waard bent, waar je trots op bent 

en wat je wilt bereiken.  

Het wordt vooral gebruikt om de ontwikkeling (het creatieve proces) zichtbaar te maken. Daarnaast 

kunnen we het hanteren als beoordelings- of presentatieportfolio.  

 

Het cultuurportfolio kan op verschillende manieren vorm krijgen, van een papieren map tot een digitaal 

document of een mix van beide. Wat de vorm ook is, als je als leerling (of school) een cultuurportfolio 

wilt gaan gebruiken, zul je van te voren goed moeten nadenken over drie vragen. 

-  Wat wil je met dit portfolio gaan doen? 

-  Hoe wordt de inhoud van het portfolio beoordeeld? 

-  Welke begeleiding krijg je hierbij ? 

Ook zijn er afspraken nodig over de rol van de leerling en van de docent.  

 

 

 

 

 

 



 INSTRUMENTEN 

 

Michelangelo maakte veel voorstudies voor ‘Het laatste oordeel’ in de Sixtijnse Kapel. Hiervan maakte 

hij afgewogen een selectie, vergeleek de diverse schetsen en beelden met elkaar en met andere 

kunstwerken. Hierdoor legde hij een onderzoeksproces vast en kreeg hij grip op het ontwerp en de 

technieken.  

 

Net als bij Michelangelo zal de leerling zijn of haar eigen creatieve proces doorlopen: vooronderzoek 

doen, inspiratiebronnen hanteren en technieken onder de knie moeten krijgen. Hierdoor leert hij of zij 

de ‘up's & downs’ van het creatieve proces kennen. En als er dan even geen inspiratie is, weet de 

leerling hoe te handelen. Uiteindelijk is het eindproduct een weerspiegeling van dit proces! 

 

De kern van een portfolio is een doelgerichte verzameling van bewijzen. Het toont vooruitgang en 

ontwikkeling. Belangrijk is dat de leerling zelf participeert in de selectie. Hij of zij is namelijk eigenaar 

en daardoor verantwoordelijk voor het eigen portfolio. De reflectie door de leerling op het proces en de 

producten is ook een kern van het cultuurportfolio. Hierdoor leert de leerling wat is om een proces bij 

te sturen. 

 

Het cultuurportfolio kan drie vormen aannemen. Deze zijn los van elkaar te zien, maar ook te 

combineren. 

 

1 Ontwikkelingsportfolio 2  Beoordelingsportfolio 3  Presentatieportfolio 

-  de leerling legt ontwikkeling 

vast 

-  de leerling is steeds meer 

verantwoordelijk 

-  zwakke en sterke kanten 

analyseren 

-  de beoordeling is sturend 

voor het leerproces 

- beoordeling van proces en 

product 

-  aan het einde van een 

leertraject 

-  de leerling presenteert een 

selectie van het werk (dat 

laat zien wat hij of zij waard 

is) 

-  vooral aan het einde van 

een leertraject 

 

 



Wat zijn de voordelen van het cultuurportfolio in de klas? 

- De ontwikkelingslijn van de leerlingen wordt zichtbaar. 

- De leerling krijgt aandacht voor het (eigen) ontwikkelproces en leert hierdoor bijsturen. 

- De leerling ziet de waarde van het bewaren van bewijsstukken. 

- De leerling is zelf verantwoordelijk.  

- De leerling leert keuzes maken en documenteren. 

- Het portfolio vervult een rol bij de toelating naar vervolgopleiding of werk. 

 

Voor gebruik van een cultuurportfolio zijn de volgende rollen te onderscheiden. 

 

Leerling Docent 

- Verantwoordelijk voor de invulling  

- Bepaalt wat er te zien is  

- Geeft reflectie op het geleverde werk  

- Verzamelt bewijsstukken 

-  Selecteert bewijsstukken 

- De leerlijn van een leerling bewaken 

- De beoordeling van het werk begeleiden 

- Als coach optreden 

- De leeromgeving realiseren 

- Leren systematisch reflecteren 

- Leren hanteren van criteria onder andere 

bij selectie bewijzen 

 

Een digitaal cultuurportfolio bestaat als zelfstandig portfolio of als onderdeel binnen een elektronische 

leeromgeving (ELO). De voordelen van een digitaal cultuurportfolio zijn als volgt. 

- Spreekt leerlingen aan. 

- Er is minder papierwerk. 

- In kleur, dus geen gedoe met printers. 

- De leerling kan thuis en op school aan het portfolio werken. 

- Docenten hebben altijd goed overzicht van het werk van leerlingen. 

- Leerlingen zijn goed individueel te volgen. 

- Leerlingen kunnen gemakkelijk hun ervaringen delen, kortom communiceren. 

- Is gemakkelijk mee te nemen naar volgende leerjaren. 

 

A Stappenplan opzetten van cultuurportfolio 

Als je een cultuurportfolio wilt opzetten kun je onderstaande stappen. Belangrijk is om af te stemmen 

op de wijze waarop in het team wordt beoordeeld. Welke wensen leven er ten aanzien van het 

beoordelingsproces? Wat zijn op school de valkuilen en succesfactoren? Neem de schoolvisie en 

cultuurprofieldoelen als uitgangspunt. 

 

Voor de invoering van een digitaal portfolio gelden dezelfde beslisvragen als voor een papieren 

variant. Lijkt het wenselijk om voor meerdere vakken een portfolio bij te houden, dan is een integraal 

digitaal portfolio een optie, bijvoorbeeld binnen een elektronische leeromgeving (ELO). 

 

 Stappen Toelichting  

 1 Neem de cultuurprofieldoelen als 

uitgangspunt 

Deze doelen zijn geformuleerd in het onderdeel 

´programma´ van het cultuurprofielplan. Ze komen voort 

uit de visie van de school. 

Als de school zich richt op talentontwikkeling zal de 

leerling in het portfolio ook zijn of haar talentontwikkeling 

tonen en bijbehorende leerlijnen volgen.  

2 Wat is het doel van het portfolio? Wat wordt beoordeeld?  



-  Gaat het om kennis, houding en/of vaardigheden?  

-  Welke activiteiten en opdrachten worden 

weergegeven binnen het portfolio? 

3 Welk soort portfolio? Kies of combineer: 

-  Ontwikkelingsportfolio  

-  Beoordelingsportfolio; 

-  Presentatieportfolio. 

 

Ontwikkelingsportfolio 

-  Praktijkopdrachten (proces): de doorlopen fasen, 

mate van samenwerken, mate van zelfstandigheid, 

het plannen, sterke en zwakke punten 

- Praktijkopdrachten (producten), zoals tekeningen, 

beelden, presentaties  

-  Onderzoek: resultaten van onderzoek in beeld, tekst 

- Culturele activiteiten: wijze van oriënteren, receptie, 

eigen mening (reflectie) en mening 

 

Beoordelingsportfolio 

-  Beoordeling van proces en product 

-  Aan het einde van een leertraject  

 

Presentatieportfolio 

-  Selectie van werk door de leerling zelf 

4 Wie beoordeelt het portfolio? Onderstaande personen of combinaties: 

-  Docenten 

-  Medeleerlingen 

-  Leerling Zelf 

-  Externen 

-  Coach/Begeleiders 

-  Docenten 

 5 Welke bewijsstukken heeft de 

leerling nodig? 

Welke bewijsstukken moet de leerling overleggen? Denk 

aan: 

- Foto   

- Video  

- Tekst 

- Checklists 

- Websites 

- Kijk- en luisterwijzers 

- Rubrics 

- Cijfers 

- Onvoldoende/Twijfel/Voldoende/Goed 

- Verslag  

- Reflectieverslag 

- Logboek 

- Balansverslag 

- Eindverslag  

- Persoonlijk-Ontwikkelingsplan (POP) 



6 Hoe bouw je het portfolio op? Welke rubrieken komen er in het portfolio? Denk aan: 

-  Reflectie, 

-  Mijn archief,  

-  Beoordeling 

-  Enzovoort 

Stem af op schoolbeleid met portfolio’s. 

Bepaal ook een standaardvormgeving. 

7  Maak de handleiding voor het 

portfolio 

Werk onderstaande formats uit: 

-  Opdrachten, 

-  Leerroutes, 

- Instructie (van leerlingen en/of docenten) 

- Beoordelingscriteria 

-  Begeleiding 

-  Enzovoort 

8 Introduceer portfoliogebruik bij 

leerlingen 

Welke activiteiten organiseer je? 

- Introductieles 

- Handleiding doornemen 

 

 

B Keuzelijst beoordeling cultuurportfolio 

Het gaat bij de beoordeling van het cultuurportfolio om de volgende vragen. 

- Waarom wordt er beoordeeld? 

- Wat wordt er beoordeeld? 

- Wanneer wordt er beoordeeld? 

- Wie beoordeelt? 

- Wie worden beoordeeld? 

- Hoe wordt er beoordeeld? 

- Wat wordt er met de beoordeling gedaan? 

 

Onderstaande keuzelijst legt het accent op beoordeling, uitgaande van een vorm van bewijsstukken 

die al dan niet in een cultuurportfolio komen. Lees hierbij ook ‘Stappenplan opzetten van een 

cultuurportfolio’. 

 

Bewijsstukken Waar ligt het accent op? Wie beoordeelt? 

Foto  

Video  

Tekst 

Checklists 

Vakkennis 

Vakvaardigheden 

Houdingsaspecten 

Elementen van andere vakken 

Docenten 

Medeleerlingen 

Leerling zelf 

Externen 



Websites 

Kijk- en luisterwijzers 

Rubrics 

Cijfers 

Onvoldoende/Twijfel/Voldoende/Goed 

Verslag  

Reflectieverslag 

Logboek 

Balansverslag 

Eindverslag  

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

Soorten portfolio 

A Ontwikkelingsportfolio 

-  Praktijkopdrachten (producten) 

zoals tekeningen, beelden, 

presentaties  

- Praktijkopdrachten (proces): de 

doorlopen fasen, mate van 

samenwerken, mate van 

zelfstandigheid, het plannen, 

sterke en zwakke punten 

- Culturele activiteiten: wijze van 

oriënteren, receptie, eigen 

mening (reflectie) en mening 

- Onderzoek: resultaten van 

onderzoek in beeld, tekst 

B Beoordelingsportfolio 

-  Beoordeling van proces en 

product 

-  Aan het einde van een 

leertraject 

C Presentatieportfolio 

-  Selectie van werk door de 

leerling zelf  

Coach/Begeleider 

Docenten 

 

Bij de beoordeling van het cultuurportfolio gaat het behalve om de inhoud ook om de vormgeving en 

onderhoud/verzorging van het portfolio zelf. 



BRONNEN EN VERWIJZINGEN 

 

 

Internet 

- CKV getoetst: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/ckv/home.htm 

- Themanummer van Kunstzone februari 2008 over digitaal portfolio: 

http://kunstzone.nl/magazines/2008/kunstzoneobj.2008-02-

09.6333443015/?searchterm=digitaal%20portfolio 

 



SCHOOLVOORBEELDEN 

 

 

1 Cultuurportfolio  

Roelof van Echtencollege in Hoogeveen, docent Kuni van Ruler 

 

“In de brugklas-kunstklas werk ik sinds dit jaar met een cultuurportfolio, ofwel ‘de kunstmap’, met als 

doelstelling: 

- leerlingen leren het proces van werken kennen; 

- leerlingen leren vastleggen wat zij gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben; 

- leerlingen krijgen een overzicht van de geplande lessen; 

- leerlingen leren beoordelingen systematisch bewaren. 

In de map zitten de volgende ‘hoofdstukken’: informatie, opdrachten, activiteiten, verwerking. 

De leerlingen bewaren het beoordeelde thuis in de kunstmap.” 

 

“Belangrijk is een goede introductie van de kunstmap. In de brugklas voelen de leerlingen zich 

onzeker door alles wat op hen afkomt. Ik maak voorbeelden van uitgewerkte opdrachten en ik laat hen 

een voorkant ontwerpen.  

De leerlingen zijn door het overzicht en het beeld van wat er gaat gebeuren extra gemotiveerd. 

Ook weten collega’s van verschillende secties nu wat wij doen, zodat ze eventueel kunnen inhaken.” 

 

2 Digitaal portfolio  

Heerbeeck College in Best, docent Boudewijn Korsmit 

  

Het digitaal portfolio voor CKV maakt onderdeel uit van de ELO (elektronische leeromgeving) 

N@tschool.  

 

“Ik werk veel met de beamer en heb dan ook liever een lokaal met een goede beamer, dan twintig 

computers. Soms laat ik leerlingen op mijn aanwijzingen navigeren terwijl iedereen meekijkt via de 

beamer. Ze zien dan de materialen die via de ELO beschikbaar zijn in de studieruimte. Leerlingen 

leren hierdoor te vertrekken in de studieruimte van N@tschool. Daarom gaan ze daar als eerste 

kijken. Van elk project maak ik een studieroute en bijbehorende links naar websites. Zo staat 

uiteindelijk alle content in de studieroute. Dit is voor mij het handboek.” 

 

Hij heeft de volgende tips voor het beginnen met een digitaal portfolio in een ELO. 

- Je moet als docent weten wat je er mee wilt; ook wat je als resultaat verwacht.  

- Je moet er gewoon mee beginnen en vervolgens stap voor stap opbouwen. 

- Doordenk vooraf de structuur van het leerproces goed. Welke elementen wil je erin hebben en 

wat is het belang en de onderlinge relatie? 

- Je moet niet willen controleren. 

- Als je er met 1.700 leerlingen in wilt werken, moet je een materialenbank inrichten en bestanden 

noemen.  

- De leerling moet de ELO zelfstandig gebruiken, de leerling moet er thuis mee werken. Natuurlijk 

zijn er instructielessen, maar ga niet ‘ELO-en’. Dus niet met dertig mensen naar het 

computerlokaal. 

- Zorg voor een netwerk tussen docenten onderling, organiseer periodiek een bijeenkomst. Maak er 

iets leuks van.  

- Gebruik databanken voor materiaal zoals van Kennisnet, waar prachtig materiaal opstaat.  


