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Doel 

• Uitzoeken of het mogelijk is dat een student bij 
de start van zijn opleiding een elektronische 
omgeving krijgt waarin  

– hij gedurende de hele opleiding alle bewijzen van 
“kunnen” verzamelt  

– de docent alle producten op de iPad kan beoordelen 

• Bijkomend doel 

– makkelijk te maken digitale beoordelingsformulieren 
die door beoordelaars eenvoudig op de iPad zijn in te 
vullen, op school, op stage of op de werkplek  

 

 

 



Doelgroep 

• Studenten van de opleiding verpleegkunde, G&T, 
fysiotherapie en podotherapie. Voor deze pilot 
eerstejaars VPK, twee klassen elk 15 studenten. 

• Begeleiding door de Leerwerkgroep begeleider 
hierbij 

 
 

 



Parantion e-omgeving 

• Combinatie van een digitale proces-
/toetsomgeving, waarbij zowel de ontwikkeling 
als de beoordeling van de student 
geregistreerd kan worden.  

• Wordt in een aantal ziekenhuizen gebruikt voor 
het volgen van de talentontwikkeling van AIO’s 
en co-assistenten. Daarmee kan deze e-
omgeving ook als een beroepsgerichte 
omgeving worden aangemerkt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMO e-omgeving 

• Hier staan alle beoordelingsformulieren 
(voor producttoetsen, performance 
assessments, portfolio assessments of 
stage-opdrachten) klaar en beoordelaars 
deze (m.b.v. de iPad- app) invullen.  

• Overige mogelijkheden zijn bv een 3600 
feedback, beoordeling en reflectie en 
studentshowcase 

 

• https://scorion3.parantion.nl/ 
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e-omgeving 

 



Online e-omgeving student 

Inloggen en je komt in e-omgeving 
Actie -ikonen zichtbaar, maar alle acties 
ook met drop down menu in bovenbalk 
te vinden. Dat gebruik je bij openen op 
iPad. Kies Portfolio en je komt bij de 
mappen. 

 

Map met te beoordelen 
bestanden bevriezen en 
dan kun je die meesturen 
met beoordelingsformulier. 

 



Vraag om beoordeling 

Ga naar Formulieren, kies 
formulier en bij Bewerken 
kies Wijzigen. Voeg map 
toe en kies Feedbackgever. 
Verzenden 

 



Docent beoordeelt 

Ontvangt mail met link. Beoordeelt op 
PC en vult beoordelingsformulier in op 
iPad. 



Student levert via iPad in 

Bij het werken op iPad gebruik je de bovenbalk. Bv Bewerken en dan 
Wijzigen als je een beoordeling wilt vragen. 



Rapportage 

Rapportagemogelijkheden zijn groot: 
– Alle onderdelen van de beoordelingslijsten worden gezien 

als variabelen waardoor de competentie-ontwikkeling en 
progressie van studenten heel goed in kaart wordt 
gebracht.  

– Heldere rapportages middels grafieken en samenvattende 
beoordelingen inclusief feedback, geven de student en zijn 
begeleider goed inzicht in de talentontwikkeling en 
voortgang van het ontwikkelproces.  

  



Knelpunten 

• Er is geen plagiaatcontrole mogelijk binnen 
deze applicatie. 

• Groepsopdrachten zijn niet mogelijk, gaat 
om individu. 

• Er kan door de docent geen bijlage (bv 
kantlijn feedback) meegestuurd worden bij 
het beoordelingsformulier. Dit is grootste 
issue voor de studenten. 

 

• Er wordt aan oplossingen gewerkt 

 



Vragen? 

 



Saxion op pad website 

• Saxion op pad website feedback? 
 

• Saxion op pad website interactiever maken. 
– Hoe zien jullie dit? 
– Hoe kunnen we dat realiseren? 

 
• Verder website promoten via flyer en bericht op 

Sax.nu 
– Is dit handig of is er geen behoefte aan? 

 
• Van belang voor de volgende stap in 2014 om 

dit uit te bouwen 
 


