Iedereen een ePortfolio
Doorlopend ePortfolio voor jongeren
Altijd een actueel overzicht van iemands kennis, vaardigheden en talenten? Dat kan met
het ePortfolio: Een elektronisch portfolio waarin een jongere zijn of haar persoonlijke
ontwikkeling aantoont en bijhoudt. Het biedt een gestructureerd overzicht van leer- en
werkervaring, onderbouwd met relevante documenten. Het ePortfolio is eigendom van
de jongere zelf en een goed startpunt voor verdere ontwikkeling en een leven lang leren.
Met een ePortfolio geef je de jongere verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Tijdens de
schoolperiode wordt de jongere ondersteund in het werken met ePortfolio. De informatie in het
ePortfolio kan gebruikt worden als hulp bij de overgang naar een nieuwe situatie: school, werk of
overdracht naar een instantie.

Voordelen van een ePortfolio voor de jongere


Moedigt eigen verantwoordelijkheid aan.



Stimuleert zelfreflectie.



Biedt altijd een actueel overzicht van kennis en vaardigheden.



Gaat een leven lang mee.

Voordelen van werken met een ePortfolio voor CoZiMa


Portfoliogegevens kunnen gekoppeld worden met leerlingvolgsystemen.



Zoeken op kwalificaties en competenties binnen een verzameling ePortfolio’s en een directe
koppeling met vacaturepools is mogelijk.



Docenten, begeleiders, re-integratiecoaches, leidinggevenden en andere betrokkenen hebben
gemakkelijk toegang tot het ePortfolio.



Het ePortfolio voldoet aan de landelijke norm NTA 2035.

Hoe werkt het ePortfolio?
In het ePortfolio houdt de jongere zijn ontwikkeling bij en legt deze vast. De
ervaring die de jongere opdoet wordt onderbouwd met documenten zoals
certificaten, toetsresultaten, werkstukken, competentiescans, foto’s etc. Vanuit
het ePortfolio kan de jongere zijn behaalde prestaties, zijn persoonlijk
ontwikkeling, zijn reflecties en ontvangen feedback beheren en aan anderen
tonen. Betrokken begeleiders en organisaties hebben direct inzage in de
competenties en loopbaanmogelijkheden van de jongere. Dit is een uitstekend
startpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling, scholing en matchen met
vacatures. De ontwikkeling van een leerling wordt langdurig ondersteund met
een ePortfolio doordat de leerling eigenaar is van zijn ePortfolio en deze
meeneemt naar een nieuwe situatie.

