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1. Inleiding 
 
Om beroepsbeoefenaars vakbekwaam te maken en te houden wordt binnen de zorgsector 
steeds vaker een ‘leven lang leren’ als vertrekpunt genomen. Hierbij wordt een continue 
cyclus doorlopen van oefenen, praktijkervaring opdoen en bij- en nascholen, om volleerd 
beroepsbeoefenaar te worden en te blijven. In de literatuur wordt deze cyclus vaak als volgt 
afgebeeld: 

 

 
 
 

Leren is een continu proces van vakbekwaam blijven: 'blijvende vakbekwaamheid'. Hierbij 
heeft de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden van kennen naar kunnen. Het doel van 
het leerproces is steeds vaker dat functionarissen vaardigheden en competenties verwerven 
die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren binnen een bepaalde taakstelling. 
Vakbekwaam worden is een eerste stap, maar de uitdaging is om vakbekwaam te blijven. 
 
Dit geldt ook voor het goed voorbereid zijn op rampen en crises. Hierbij zijn de inspanningen 
op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) er vooral op gericht dat medewerkers 
vaardigheden en competenties verwerven die noodzakelijk zijn om zowel zelfstandig als in 
teamverband goed (lees: conform de gestelde doelen) te kunnen functioneren in ramp- en 
crisissituaties. 
 
Een goede afstemming van scholingsbehoefte, gekwalificeerd aanbod, landelijke coördinatie, 
kwaliteitszorg en monitoring vormt een noodzakelijke basis om het continue proces van een 
blijvende vakbekwaamheid te faciliteren. 
 
Vanuit het landelijke OTO-stimuleringsproject is deze noodzaak onderkend. In de OTO-Toolkit 
zijn een aantal thema’s uitgewerkt. Een van de instrumenten uit de OTO-Toolkit betreft een 
handreiking OTO portfolio, dat de volgende doelstelling heeft: 
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Het formuleren van een handreiking met daarin praktische aanwijzingen en een checklist, die 
een organisatie kan helpen bij het specificeren van de eisen bij aanschaf van en 
(her)oriëntatie op een Digitaal OTO-Portfolio (hierna: e-Portfolio). 

 
De ROAZ-OTO-coördinatoren van de regio’s Enschede en Zwolle hebben het initiatief 
genomen om deze handreiking op projectmatige wijze te ontwikkelen. Hierbij zijn de 
volgende fasen doorlopen. 
Er is gestart met een initiatiefase waarin projectdoelstellingen, -scope en -organisatie definitief 
zijn vastgesteld. Daarna volgde de inventarisatiefase. Hierbij heeft desk- en fieldresearch 
plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in een aantal workshopsessies gedeeld en 
besproken met relevante (regionale) vertegenwoordigers. Zij werden op basis van hun 
expertise- en materiedeskundigheid betrokken, waarbij is toegewerkt naar de basisopzet van 
deze handreiking. De laatste fase (de rapportage) stond in het teken van afronding en 
beschikbaarstelling van de handreiking. 
 
Tijdens het project bleek dat een goede beeldvorming van e-Portfolio’s gewenst en 
noodzakelijk is. In deze handreiking wordt dan ook in de hoofdstukken 2 en 3 ingegaan op de 
nadere definitie van een e-Portfolio en de plaats van e-Portfolio’s binnen een leeromgeving. 
Vervolgens gaat hoofdstuk 4 specifiek in op de toepassing binnen de zorgsector. Hoofdstuk 5 
schetst de landelijke relevante ontwikkelingen aangaande de inhoudelijke standaardisatie van 
e-Portfolio’s. Deze ontwikkelingen vormen de opstap naar hoofdstuk 6, waarin de functionele 
en niet-functionele eisen worden uitgewerkt. Deze eisen kan een organisatie gebruiken bij de 
aanschaf van en (her)oriëntatie op een e-Portfolio. 
 
Het afsluitende hoofdstuk 7 staat in het teken van een resumé, waarin terug en vooruit wordt 
gekeken. 
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2. Wat is een e-Portfolio? 
 

Een portfolio, van het Latijn portare (dragen) en folium (vel papier), is volgens Wikipedia een 
verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon. Oorspronkelijk is de term 
afkomstig uit de kunstsector waarbij kunstenaars het eigen werk, inclusief recensies en 
beoordelingen in grote mappen verzamelden die portfolio’s werden genoemd. Uiteraard met 
als doel om potentiële klanten te overtuigen om zaken te doen met de betreffende kunstenaars.  
 
Onderwijswereld 
In de onderwijswereld verzamelen lerenden, net als kunstenaars, ook allerlei materiaal en 
eigen teksten in digitale of fysieke mappen. In portfolio’s komen vaak de volgende onderdelen 
voor: 
 

 
                                            (Surf, 20031) 

 
 Overzichten (om ontwikkelingen te laten zien en om te plannen) 

Overzichten hebben bijvoorbeeld de vorm van een curriculum vitae of tabellen. Een 
overzicht laat zien in welke context de lerende waaraan, waar en wanneer heeft 
gewerkt en welke opleidingen hij of zij waar en wanneer heeft gevolgd, over welke 
vaardigheden hij of zij beschikt (bewijs) en in welke mate hij of zij zichzelf als 
competent beschouwt. Ook een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en het daaruit 
voortvloeiende Persoonlijk Activiteitenplan (PAP) zijn onderdelen hiervan. 
 

 Materiaal (om aan te tonen en te beoordelen) 
Materiaal wordt verzameld in het portfolio. Het gaat dan om eigen werk, evaluaties 
door anderen, video-opnamen et cetera. Met dit materiaal geeft de lerende zicht op de 
kwaliteit van zijn of haar handelen. 
 

 Reflecties en beschouwingen (om te analyseren en te begeleiden)  
De lerende reflecteert in dit onderdeel op de eigen competenties en vaardigheden. 
Reflecteren wil kortweg zeggen ‘nadenken over’. Reflecteren houdt in dat er 
systematisch wordt nagedacht over de eigen vakbekwaamheid en de bijbehorende 
ontwikkeling. 

 
 
 

                                                
1 Surf, Werken met een elektronisch portfolio, 2003 
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De combinatie van de verschillende onderdelen van het portfolio heeft een meerwaarde ten 
opzichte van ieder van die onderdelen afzonderlijk. 

 
 Overzichten krijgen meerwaarde doordat de lerende ook reflecteert op de 

ontwikkeling die hieruit zichtbaar wordt en doordat de lerende deze reflectie met 
materiaal tastbaar maakt. 
 

 Materiaal krijgt betekenis doordat duidelijk wordt gemaakt uit welke fase van de 
ontwikkeling van de lerende het materiaal afkomstig is en wat het volgens de lerende 
zegt over het door hem of haar bereikte niveau. 
 

 Reflecties zoals die in beschouwingen zijn vastgelegd krijgen meerwaarde door de 
systematische onderbouwing met materiaal. 

 
 
Werkomgevingen 
Naast toepassing binnen de onderwijswereld heeft het begrip portfolio ook zijn intrede gedaan 
binnen werkomgevingen (organisaties en instellingen). Ook daar wordt het nut van een 
faciliterend instrument om de vakbekwaamheid te monitoren steeds vaker onderkend. De 
informatie uit het portfolio kan zowel van belang zijn bij het volgen, begeleiden en plannen van 
de ontwikkeling van de werknemer, als bij de beoordeling van competenties. 
 
Technologische mogelijkheden 
Met de huidige technologische mogelijkheden wordt steeds vaker gekozen voor een digitaal 
portfolio, ook wel e-Portfolio. Toegankelijkheid, beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, efficiency 
en gebruiksgemak zijn voordelen die gelden in een digitale omgeving.  
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Voordelen bij het toepassen van een e-Portfolio 
Afsluitend kan gesteld worden dat de volgende voordelen te behalen zijn bij het toepassen van 
een e-Portfolio. 
 
Het individu: 

  is (pro)actief betrokken bij het eigen leerproces; 
  ontwikkelt hierbij reflectievaardigheden en krijgt zicht op de eigen ontwikkeling; 
  is dossierhouder van de eigen gegevens rondom het leer- en ontwikkelingsproces. 

 
Werkgevers en organisaties: 

  bieden een structurele en geüniformeerde tool om het ontwikkelingsproces van een 
van hun belangrijkste organisatiemiddelen (lees: de werknemer) aan te moedigen en 
vast te leggen; 

  kunnen een e-Portfolio toepassen als gebundeld en voortschrijdend 
beoordelingsmateriaal (in plaats van ad-hoc gegenereerd materiaal) voor het 
verbeteren (completer en rijker maken) van de functionerings- en 
beoordelingscyclus; 

  kunnen dossiergegevens koppelen aan andere systemen van een organisatie (in twee 
richtingen) voor hergebruik van gegevens en integratie van informatie. 
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3. Plaats van e-Portfolio’s binnen een leeromgeving 
 
Een e-Portfolio moet gezien worden als onderdeel van een leeromgeving. Het maakt 
onderdeel uit van de context waarin het leren plaatsvindt. In het onderstaande model wordt dit 
schematisch weergegeven 2. 

 

 
 

Rubens en Schmitz benoemen drie belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve inzet van 
een e-Portfolio: 
 

 Mensen 
 Management 
 Infrastructuur 

 
Zij typeren Mensen en Management zelfs als de belangrijkste randvoorwaarden voor succes of 
mislukking.  
 
Nader geconcretiseerd: 

 

Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van een e-Portfolio 

Infrastructuur 

• Werkplekken 
• Toegankelijkheid 
• Beschikbaarheid van ICT 
• Kwaliteit van ICT 
• Ondersteuning 

Management 
(bestuurlijk 

commitment) 

• Expliciete onderwijsvisie 
• Financiële middelen 
• Taakstellingen 
• Veranderstrategie 

Belangrijkste 
factoren voor 

succes of 
mislukking 

Mensen 

• Draagvlak 
• Begeleidingsvaardigheden 
• Reflectievaardigheden 
• ICT-vaardigheden 

 

                                                
2  Rubens, Schmitz, naar een organisatie brede invoering van e-learning, 2002 
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4. Toepassing van e-Portfolio’s binnen de zorgsector  
 
Om een eerste indruk te krijgen van het gebruik van e-Portfolio’s binnen de zorgsector is 
tijdens het project een landelijke inventarisatie uitgevoerd. Hoe is het gesteld met het gebruik 
van e-Portfolio’s in de meest brede zin van het woord? 
 
Via de OTO-contactpersonen in de elf ROAZ-regio’s zijn hierbij de volgende vragen gesteld: 
 

 Worden vakbekwaamheidsontwikkelingen digitaal vastgelegd binnen uw organisatie? 
 Wordt gebruik gemaakt van een zelfbouwsysteem? 
 Is het e-Portfolio-systeem onderdeel van een elektronische leeromgeving? 
 Wordt er gewerkt met een stand-alone e-Portfolio-systeem? 
 Indien van toepassing, wat is de naam van het systeem? 

 
Een zeventigtal organisaties heeft gereageerd op de vragen. Het onderstaande overzicht vat 
de antwoorden samen. Ter informatie staat ook het type instelling vermeld. GHOR is geen 
zorginstelling; echter, gelet op hun rol binnen het OTO-stimuleringsproject zijn zij wel 
opgenomen in het overzicht. 
 

 Soort toepassing Aantal Referentienamen 

A. Zelfbouwsysteem binnen een instelling 
aanwezig 

 
11 

 
(zkh: 8) 
(ggd: 2) 
(ghor: 1) 

 
 

Excel 
Sharepoint 

B. E-Portfolio-systeem is onderdeel van een 
elektronische leeromgeving 

 
18 

 
(zkh: 14) 
(ggd: 2) 
(rav: 2) 

 
 

Pulseweb 
Tulser 
Niveo 

Moodle 
Edumanager 

TCG 
Zirop.nl 
IQualify 

MELL 
Leerstation Zorg 

Edupar 
ZOO-plein 

C. Er wordt gewerkt met een stand-alone e-
Portfolio-systeem 

 
14 

 
(zkh: 2) 

(ghor: 12) 
 

AG5 
Veiligheidspaspoort 

Kwaliteitsregister V&V 
GAIA 

D. Geen e-Portfolio-systeem aanwezig 

 
27 

 
(zkh: 17) 
(ggd: 4) 
(ggz: 5) 
(hap: 1) 
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Conclusies 
 
Op basis van de inventarisatie kan het volgende worden geconcludeerd: 

 
 De feitelijke portfolio-gedachte, waarbij binnen zorginstellingen de ontwikkeling van 

een individu over alle competentiedomeinen heen inzichtelijk wordt gemaakt, komt 
zelden voor. Dit staat nog echt in de kinderschoenen. 
 

 Het principe eerst organiseren – daarna automatiseren, verklaart dat e-Portfolio-
systemen in zeer beperkte mate operationeel zijn. 
 

 De rubrieken B en C raken of overlappen elkaar. Feitelijk zijn ze niet van elkaar te 
onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan de systemen AG5 en Veiligheidspaspoort. 
Deze gaan verder dan alleen het bieden van de functionaliteit van een portfolio. Vaak 
worden deze systemen gebruikt door verschillende organisaties, vooral binnen de 
Veiligheidsregio’s, op zowel op operationeel (mono- en multidisciplinaire oefeningen, 
opleidingen en trainingen samenstellen, plannen en registreren) als bestuurlijk niveau 
(verkregen informatie over de mate van vakbekwaamheid gebruiken voor 
besluitvorming). Ze worden nu genoemd bij rubriek C. Echter, beide systemen zouden 
ook betiteld kunnen worden als systemen voor een elektronische leeromgeving. 
 

 Het overzicht geeft een eerste indruk; er kan geen uitspraak worden gedaan over de 
landelijke representativiteit. Te meer omdat niet elke zorginstelling heeft gereageerd. 
 

 Meer en meer wordt geconstateerd dat elementen van de vakbekwaamheid van een 
individu worden vastgelegd binnen de registers en systemen van de eigen 
beroepsvereniging. Het veelgebruikte GAIA-systeem voor huisartsen, medisch 
specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal-
geneeskundigen en het Kwaliteitsregister V&V worden in bijlage 1 nader toegelicht.  
 

 Elektronische leeromgevingen gaan vaak verder dan de reguliere e-Portfolio-
systemen. Functionaliteiten die in de regel daarbinnen worden aangetroffen: 
 Een overzicht van OTO-activiteiten binnen de organisatie; 
 Uitnodigingen-, presentie-, beoordelingsformulieren; 
 (Rooster)planning van OTO-activiteiten, datum, locatie, deelnemers, 

benodigdheden, registratie deelname OTO per persoon inclusief kwalificatie; 
 Overzicht van cursussen, nascholingen en OTO-aanbod; 
 Persoonlijk opleidingsportaal voor inschrijven, boeken en annuleren van (leer) 

activiteiten; 
 Fiatteren van cursus- en opleidingsaanvragen; 
 Aanbieden van e-learning-cursussen; 
 Financiële afhandeling van OTO-activiteiten. 

 
 Organisaties geven met regelmaat aan dat ze gebruikmaken van een e-learning-

omgeving. De reikwijdte hiervan verschilt:  
 Feitelijk is e-learning een instructie van inhoud, via een computer of CD-ROM, 

internet of intranet.  
 Veelal worden de begrippen e-learning en elektronische leeromgeving door 

elkaar gehaald. 
 E-learning kan onderdeel zijn van een elektronische leeromgeving. 
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5. Landelijke ontwikkelingen; standaardisatie van de 
inhoud 

 

5.1 Op weg naar eenheid van inhoud 

Een Digitaal Portfolio maakt het voor een individu mogelijk de eigen competenties en de 
voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-
middelen. Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het 
gebruik van e-Portfolio's is het van belang een afspraak te hebben voor het uitwisselen van 
e-Portfolio-gegevens.  
Feitelijk ondersteunt een e-Portfolio de leerketen van een individu binnen alle organisaties 
waarin hij of zij leert. Het maakt de individuele ontwikkeling en resultaten zichtbaar. 
Competenties worden namelijk niet binnen één instelling of organisatie opgedaan, maar 
worden gedurende een heel leven opgebouwd. 
 
Afgelopen jaren is een programma gestart om een Nederlandse afspraak te ontwikkelen op 
basis van de internationale e-Portfolio-specificatie van het IMS Global Learning Consortium. 
IMS is een van de belangrijkste internationale organisaties op het gebied van 
leertechnologiestandaardisatie en de IMS e-Portfolio-specificatie is de meest gedetailleerde 
e-Portfolio-specificatie. In 2007 verscheen de eerste versie.  

Deze afspraak is nu omgewerkt naar een Nederlands Technische Afspraak (NTA). De NEN-
normcommissie Leertechnologieën is verantwoordelijk voor deze NTA. In de NTA 2035 staan 
de onderdelen waaruit een e-Portfolio is opgebouwd. Schematisch weergegeven (bron E-
Portfolio NL): 

 

 
In bijlage 2 worden de elementen A t/m L uit bovenstaande structuur van het E-Portfolio NL 
globaal beschreven (bron E-Portfolio NL3). Voor de verdere uitwerking van de standaard 
E-Portfolio NL en een gedetailleerde toelichting op de verschillende elementen wordt 
verwezen naar www.nen.nl. 

 
 

                                                
3 E-Portfolio NL, zie website www.nen.nl 
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5.2 Een procesmatige blik 

 
Indien het voorgaande procesmatig wordt uitgebeeld ontstaat het volgende overzicht: 
 

 
 
 
In het bovenstaande worden ook de relaties aangegeven met de andere instrumenten uit de 
OTO-Toolkit die via het OTO-Kennisportaal ontsloten worden. 
 
 
 

5.3 College Standaardisatie & E-Portfolio NL 

Open standaarden bevorderen de digitale uitwisseling van informatie, ofwel 
interoperabiliteit. Met open standaarden vereenvoudigt de communicatie tussen (semi-
)overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook vergroot hierdoor het 
gebruik van open standaarden de onafhankelijkheid van softwareleveranciers.  

In dit kader heeft het kabinet het College Standaardisatie via een instellingsbesluit ingesteld. 
Het College Standaardisatie bestaat uit zeventien topambtenaren van verschillende 
overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid over 
open standaarden. 
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 Werkzaamheden van het College zijn: 

 Aanbevelingen doen aan hun ministers en de staatssecretaris van EZ op basis van 
onderzoeken en het advies van het Forum Standaardisatie. Elk lid van het College zorgt 
ervoor dat zijn of haar ministerie of organisatie op de hoogte is van deze 
aanbevelingen en dat deze ook uitgevoerd worden. 

 Zorg dragen voor overeenstemming over het Nederlandse standpunt met betrekking 
tot standaardisatie.  

Op 18 mei 2010 heeft het College Standaardisatie de open standaard E-Portfolio NL op de lijst 
met open standaarden geplaatst waarvoor het 'pas toe of leg uit'-regime geldt. De standaard 
draagt bij aan grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt.  

Het 'pas toe of leg uit'-regime houdt in dat (semi-)publieke organisaties bij aanschaf van een 
systeem voor elektronische portfolio’s, verplicht zijn om te kiezen voor E-Portfolio NL. Alleen 
als dat tot onoverkomelijke problemen leidt in de bedrijfsvoering moet in het jaarverslag 
verantwoord worden waarom niet voor E-Portfolio NL is gekozen. De opname van de standaard 
E-Portfolio NL ondersteunt de doelstellingen van het Actieplan Nederland Open in Verbinding 
(NOiV): het realiseren van interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.  

Verdere informatie over het College Standaardisatie is te vinden op www.open-
standaarden.nl. 
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6. Functionele en niet-functionele eisen 
 
Het vaststellen van een programma van eisen voor een e-Portfolio dat toepasbaar is voor 
meerdere organisaties is per definitie niet eenvoudig. 
Elke organisatie heeft immers eigen ideeën over een e-Portfolio-omgeving met eigen 
gebruikers en organisatiespecifieke kenmerken. Tevens blijkt in de praktijk dat organisaties 
relatief weinig ervaring hebben met e-Portfolio-omgevingen. 
 
Tegen die achtergrond is tijdens het huidige project de standaard E-Portfolio NL als 
uitgangspunt genomen. Feitelijk betreft dit het generieke model vanwaaruit de functionele en 
niet-functionele eisen gedefinieerd zijn. 
 
In bijlage 3 staan de principes beschreven zoals die door Van der Zalm 4 worden benoemd als 
relevant voor het gebruik van e-Portfolio’s. Dit in het kader van een juiste beeldvorming. 
  
In bijlage 4 is een checklist opgenomen met functionele en niet-functionele eisen. Er wordt een 
onderscheid gemaakt naar: 
 

 Algemene eisen aan de functionaliteit; 
 Eisen aan toegankelijkheid en gebruiksgemak; 
 Eisen aan monitoring en communicatie; 
 Eisen aan de specifieke kwaliteitsaspecten; 
 Eisen aan de leverancier. 

 
Bijlage 3 en bijlage 4 kunnen niet los van elkaar worden gezien. Samen vormen zij de basis die 
een organisatie kan helpen bij het vaststellen van de eisenspecificatie bij aanschaf van en 
(her)oriëntatie op een e-Portfolio. 
 

                                                
4 Van der Zalm, referentiearchitectuur e-Portfolio, 2007 
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7. Resumé 
 
'De feitelijke portfolio-gedachte, waarbij binnen zorginstellingen de ontwikkeling van een individu 
over alle competentiedomeinen heen inzichtelijk wordt gemaakt, staat nog in de kinderschoenen.' 
 
Dit is een van de belangrijkste constateringen van de projectgroep OTO-Toolkit bij de 
totstandkoming van deze handreiking.  
Het mag duidelijk zijn dat e-Portfolio-systemen, die bovenstaande portfolio-gedachte 
ondersteunen, dan ook beperkt operationeel zijn. 
 
Vaak vindt de registratie van ontwikkelingen op het gebied van de vakbekwaamheid 
versnipperd plaats. Medisch specialisten en verpleegkundigen bijvoorbeeld leggen hun 
nascholingen vaak vast in een systeem van de beroepsvereniging. Daarnaast wordt ook het 
nodige vastgelegd in bijvoorbeeld elektronische leeromgevingen of eigen systemen van de 
organisaties waarin zij werkzaam zijn. 
 
Het totaalbeeld van de vakbekwaamheid is dan lastig te genereren. Vooral omdat de E-
Portfolio NL-standaard feitelijk in de praktijk nog geïmplementeerd moet worden binnen de 
zorgsector (om eenheid van definitie en uitwisselbaarheid te bevorderen). 
 
De projectgroep OTO-Toolkit heeft geconcludeerd dat het opzetten van een apart e-Portfolio-
systeem voor rampen en crises sterk afgeraden moet worden. Rampen en crises kunnen 
aanvullende competenties vereisen van een individu. Het is aan te raden om deze vast te 
leggen in de bestaande systemen, zodat ontwikkelingen op dat gebied ook vanuit die 
systemen gevolgd kunnen worden.  
 
In deze handreiking is veel aandacht besteed aan beeldvorming. In de praktijk wordt namelijk 
geconstateerd dat vooral eenheid van begrip en inhoud met betrekking tot e-Portfolio’s vaak 
ontbreekt.  
 
Hopelijk vormt deze handreiking de stimulans om binnen de eigen organisatie de e-Portfolio-
situatie onder de loep te nemen. De handreiking biedt vanuit haar letterlijke betekenis 
voldoende hulp, ondersteuning om de noodzakelijke verbeteracties verder in gang te zetten.  
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Bijlage 1; Voorbeeldsystemen van beroepsverenigingen 
 
GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) 
Nascholing is essentieel voor een arts om de juiste competenties en vaardigheden van zijn of 
haar beroep te behouden. Met ingang van 1 januari 2006 zijn er voor de herregistratie van 
specialisten wettelijke kwalitatieve eisen gesteld. Elke vijf jaar vindt er een toets plaats, 
waarbij de specialist moet kunnen aantonen dat hij of zij 200 punten heeft behaald met 
geaccrediteerde nascholing. 
 
In april 2005 hebben de beroepsverenigingen, verzameld in het Accreditatie Overleg, 
besloten te kiezen voor een gezamenlijk geautomatiseerd systeem, voor accrediteren en 
herregistreren. Dit is uitgewerkt in het project GAIA. GAIA staat voor: Gemeenschappelijke 
Accreditatie Internet Applicatie. 
 
GAIA ondersteunt op eenvoudige wijze het proces van accrediteren en herregistreren. GAIA is 
toegankelijk voor een grote groep gebruikers: artsen, beroepsverenigingen, 
registratiecommissies en aanbieders van nascholing. GAIA kent een uniforme werkwijze, 
resulterend in een hoge mate van efficiency en overzichtelijkheid. 
 

  De arts (professional) kan binnen GAIA zoeken naar geaccrediteerde nascholing. 
Punten toegekend aan deze nascholing worden automatisch bijgeschreven in het 
persoonlijk dossier wanneer de arts de nascholing heeft bijgewoond.  
 

  Beroepsverenigingen (beroepsgroepen / accrediterende verenigingen) gebruiken GAIA 
voor het proces rondom accreditatie van nascholing. Aanbieders van nascholing 
(opleiders) kunnen via GAIA nascholing aanbieden ter accreditatie. 

 
Kwaliteitsregister V&V 
Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) is een online 
registratiesysteem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen 
aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar.  
 
Het Kwaliteitsregister V&V heeft een belangrijke basis: de professionele standaard, die is 
opgesteld door de beroepsgroep in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, 
werkgevers en zorgverzekeraars. Deze partijen hebben gezamenlijk bepaald wat 
verpleegkundigen of verzorgenden aan deskundigheidbevorderende activiteiten moeten 
doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. 
 
Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Daarmee voldoen ze 
aan de opdracht van de overheid om zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit. Het 
Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
(BIG).  
 
Het BIG-register stelt voor herregistratie alleen een kwantitatieve eis: verpleegkundigen 
moeten in vijf jaar tijd een bepaald aantal uren werken om voor herregistratie in het BIG-
register in aanmerking te komen. Maar werkervaring alleen is niet genoeg om patiënten en 
cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen.  
 
Verpleegkundigen en verzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering 
om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak. Het 
Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden om aan te 
tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee aan de eisen van de 
beroepsgroep voldoen. 
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Noot: Hoewel niet genoemd tijdens de inventarisatie, blijkt in de praktijk dat er meerdere 
systemen op beroepsverenigingsniveau zijn waarin leden hun vakbekwaamheid vastleggen. 
Deze worden in deze handreiking niet verder benoemd. 
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Bijlage 2; Toelichting hoofdonderdelen E-Portfolio NL 
 
Deze bijlage beschrijft de onderdelen A t/m L uit de E-Portfolio NL-structuur globaal. 
 
 
A Identificatiegegevens 
Gegevens waarmee de identiteit van een lerend individu kan worden vastgesteld 
 
B Ontwikkelingsvoorwaarden 
Voorwaarden die voor het individu van belang zijn 
Bijvoorbeeld: technische voorkeuren om met elektronische systemen of content te communiceren, 
leervoorkeuren en andere omstandigheden die van invloed zijn. 
 
C Doelen en ambities 
Gegevens ten behoeve van de doelen en de ambities die het individu nastreeft  
 
D Interesses 
Beschrijvingen van hobby’s, interesses et cetera 
 
E Relaties en netwerken 
Beschrijvingen van de relaties en netwerken 
 
F Competenties 
Gegevens over deskundigheid, geschiktheid en bekwaamheid (kennis en kunde, bekwaamheid van 
handelen) 
 
G Activiteiten 
Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)  
Een samenvoeging van een aantal activiteiten en deelactiviteiten die iemand heeft gedaan en die een 
resultaat opleveren. 
 
H Producten 
Producten zijn het resultaat van leer- en werkactiviteiten van een individu. 
Hierin kunnen beschrijvingen worden opgenomen van gevolgde cursussen. Het product kan een relatie 
hebben met een bijbehorende activiteit en beoordeling. 
 
 > Beoordeelde producten  
  Dit betreft producten waarbij een verklaring/soort toets of een cijfer is              
toegekend. Vanaf het moment van toekenning is het een 'beoordeeld    
                     product' en geldt het product als 'bevroren'. 
 
 > Impressies 
  Een impressie van de prestatie van het individu, de competentie of               
leeractiviteit. 
 
 > Formele producten 
  Producten die door derden zijn opgesteld. Bijvoorbeeld: een    
            adviesrapport of een observatieverslag van een begeleider of ander               
persoon in relatie tot de betreffende activiteit. 
 
I Evaluaties 
Eigen evaluaties, logboekfragmenten en bijschriften 
Op dit materiaal wordt geen feedback gevraagd, het vormt meer een toelichting. 
 
J Niet-kwalificerende reflecties 
- Gestandaardiseerde reflecties 
Bijvoorbeeld: resultaten van vragenlijsten, feedbackformulieren en resultaten van zelftests. 
- Niet-gestandaardiseerde reflecties 
Bijvoorbeeld: waarderend briefje van een klant, patiënt of collega, rapportage van een begeleider, 
referentie van een voormalige werkgever, reflectie 'free format', feedback op reflectie of getuigschrift. 
 
 

K Kwalificerende reflecties 
Een kwalificerende reflectie bevat tekst of andere materialen die relevant zijn voor een deel van het portfolio 
en is geen product van een reflectie. Het kan bewijsmateriaal zijn of commentaar van een getuige, mentor of 
collega maar ook het claimen van een competentie, waarmerking van een element, bijvoorbeeld van een 
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werkstuk of certificaat, vastleggen van een afspraak et cetera. 
 
L Formele erkenningen 
Een kwalificerende evaluatie bevat diploma's, formele getuigschriften, certificaten, cijferlijsten, rijbewijs, 
EVC (Eerder Verworven Competenties), formeel toegekende vergunningen of elektronische kopieën van 
geldige documenten. 
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Bijlage 3; Principes gebruik e-Portfolio’s 
 
Deze bijlage citeert, in het kader van een juiste beeldvorming, de principes die Van der Zalm 5 
relevant noemt voor het gebruik van e-Portfolio’s.  
 
"1.  Een individu is eigenaar van zijn/haar e-Portfolio  

Een individu heeft de zeggenschap (alle rechten) over de inhoud van zijn/haar e-
Portfolio, tenzij hij hierover nadere afspraken heeft gemaakt. In de meeste systemen 
kan hij/zij deze ook aan anderen toekennen (gegevens en documenten raadplegen, 
toevoegen en bewerken), zodat zij vanuit hun rol het individu kunnen helpen bij zijn 
ontwikkeling. De inhoud van het e-Portfolio mag niet zonder toestemming van het 
individu gebruikt, gekopieerd en/of verspreid worden. Er kan en mag ook niet 
groepsgewijs ‘over e-Portfolio’s heen gekeken’ worden als managementinformatie 
(tenzij de betrokken individuen dit allen persoonlijk toestaan). Organisaties die met e-
Portfolio's werken, moeten deze consequenties inbedden in hun interne processen. 
Praktisch betekent dit dat zij processen moeten implementeren rondom het verlenen 
van toestemming voor inzage en transport van individuele e-Portfolio's.  

 
2. Organisaties die werken met e-Portfolio’s stellen zich in het kader van  een leven 
lang leren als ketenpartner richting individu en richting  elkaar op.  

Organisaties, waarin geleerd, gewerkt en/of voor het leren en werken bemiddeld 
wordt, stellen zich als (zakelijke) ketenpartner van het individu en van overige 
organisaties op. De gedachte achter ontwikkeling met een e-Portfolio is dat een 
individu door leeractiviteiten groeit in zijn beheersing van verschillende competenties 
en dat na elke overgang naar een volgende context waarin geleerd wordt, de mate van 
beheersing bij vertrek uit de vorige leercontext het startpunt is (en het individu niet 
van voor af aan begint). Omdat een e-Portfolio eigendom van het individu is en blijft, 
zal hij zijn e-Portfolio waarschijnlijk steeds slechts tijdelijk ergens 'hosten'. Dat betekent 
dat de organisaties ‘waarin’ geleerd wordt en die e-Portfolio functionaliteiten aan het 
individu aanbieden, eigenlijk ‘passanten’ zijn in de levensloop van het individu. Zij 
dragen bij aan zijn of haar ontwikkeling. Zij zijn partners ten behoeve van de 
doelstelling 'een leven lang leren'. Zij zijn eigenlijk “passanten” in het leven van het 
individu, want vanuit het e-Portfolio gezien staat het individu centraal, niet de 
organisatie. 

 
3. Een e-Portfolio moet het gebruik in meerdere domeinen ondersteunen  

Een e-Portfolio moet bruikbaar zijn in alle situaties waarin een individu kan leren, dus 
zowel informeel/non-formeel, in het onderwijs, in de arbeidsbemiddeling of bijeen 
werkgever.  

 
4. Het individu kiest voor de “bewijsvoering methode” in zijn/haar e- portfolio  

Een e-Portfolio mag zowel gegevens en documenten bevatten die het individu zelf 
heeft gecreëerd als door externe (overheids)partijen gecertificeerde kopieën van 
gegevens en documenten waarvan de authentieke bron bij die partijen berust. 
Organisaties in de keten kunnen er niet vanuit gaan dat alles wat in een e-Portfolio 
staat, 'waar' is. Het e-Portfolio is dan ook niet bedoeld voor alleen de 'harde 
bewijsvoering', maar probeert door het zo rijk mogelijk weergeven van het leerproces 
en de daarmee opgebouwde competentieniveaus ook op andere manieren de 
kwaliteiten van het individu inzichtelijk te maken. De bewijskracht wordt bepaald door 
het vertrouwen van een ketenpartner in de bewijsvoering methode. 

 
5. Een e-Portfolio moet kunnen verwijzen naar bronnen buiten zichzelf (is  een 
virtueel dossier)  

Het e-Portfolio bevat zelf gegevens en documenten, maar verwijst ook via metadata (dit 
zijn in principe ook gegevens) naar gegevens en documenten die elders in de wereld 
zijn opgeslagen. Belangrijk voor het goed kunnen gebruiken van het volledige e-

                                                
5 Van der Zalm, referentiearchitectuur e-Portfolio, 2007 
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Portfolio, is de beschikbaarheid van alle bronnen waarnaar vanuit het e-Portfolio wordt 
verwezen. Het individu zal met de registratiehouders (eventueel indirect, via 
koepelorganisaties) afspraken moeten maken over de beschikbaarheid van en toegang 
(ook voor anderen) tot de bronnen. De beschikbaarheid of performance van bepaalde 
bronnen kan voor een individu overigens een reden zijn om toch gegevens of 
documenten wel (als kopie) in het e-Portfolio op te nemen.  

 
6. E-Portfolio’s zijn exporteerbaar en importeerbaar  
 E-Portfolio's moeten via een digitaal medium verplaatst of gekopieerd kunnen worden, 

waarbij uitwisseling over organisatie- en systeemgrenzen heen mogelijk moet zijn.  
 
7.  Uitwisseling van e-Portfolio's geschiedt op basis van een afspraak met als 

voorkeur de afspraak E-Portfolio NL.  
 Uitwisseling vindt plaats door (tijdelijke) opslag en export-import van e-Portfolio’s in 

een standaardformaat (informatiestandaard). Om e-Portfolio's uit te kunnen wisselen 
tussen individuen en/of organisaties, is het noodzakelijk dat zij met elkaar afspraken 
maken over formaten, betekenissen van gegevens en over methoden van uitwisseling 
(bij de afspraak E-Portfolio NL: exporteren en importeren van content packages). Als 
partijen dit soort afspraken maken, heeft dit gevolgen voor de interne organisatie van 
deze partijen. Zij moeten dan hun processen en/of systemen aanpassen om met de 
gedeelde en dus nieuwe gegevensdefinitie om te gaan.  

 
8. Een ketenpartner moet alle door het individu aangeboden informatie van het e-

Portfolio opslaan en beschikbaar houden voor verder transport of  deling op 
aangeven van dat individu  

 Bij het exporteren van een e-Portfolio moet zowel de gebruikte als de ongebruikte 
informatie die in eerste instantie geïmporteerd is en niet gewijzigd is, ook weer met de 
dataset mee naar ‘buiten' geëxporteerd worden.  

 
9. Ketenpartners borgen de vertrouwelijkheid en integriteit  

De organisaties in de keten die e-Portfolio's hosten voor het individu, nemen afdoende 
maatregelen om e-Portfolio's te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, 
beschadiging of verlies, zowel bij opslag als transport. De inhoud van een e-Portfolio is 
persoonlijk. Een organisatie die zich als ketenpartner opstelt, moet maatregelen nemen 
om te zorgen dat dit ook zo blijft. Een individu kan zijn e-Portfolio alleen gebruiken 
voor een 'keten' van leren als hij erop kan vertrouwen dat de afzonderlijke organisaties 
waarmee hij een relatie aangaat op dezelfde wijze zorgen voor de integriteit (dus 
zonder verlies of beschadiging) van zijn e-Portfolio.  

 
10. Ketenpartners houden zich aan wettelijke bewaartermijnen  
 De organisaties in de keten die e-Portfolio's hosten voor het individu, houden zich bij 

de opslag van persoonsgebonden gegevens aan de wettelijke bewaartermijnen 
(minimaal en maximaal) die daarvoor staan.  
Organisaties moet zich voor bewaartermijn van gegevens aan de wet houden en 
daarbinnen eventueel nadere afspraken maken met individuen over de 
bewaartermijnen van e-Portfolio's of onderdelen daarvan. Ze moeten maatregelen 
nemen in hun interne processen om deze afspraken na te leven." 
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Bijlage 4; Checklist 
  

Checklist met eisen 
 

Algemeen 

  Onderstaande onderdelen kan men in het systeem creëren, raadplegen, wijzigen en 
verwijderen: 

 Identificatiegegevens 

 Ontwikkelingsvoorwaarden 

 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) 

 Interesses 

 Relaties en netwerken 

 Te verwerven competenties 

 Bereikte competenties 

 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 

 Producten (beoordeelde producten, impressies, formele producten) 

 Evaluaties 

 Niet-kwalificerende reflecties 

 Kwalificerende reflecties 

 Formele erkenningen 

 Er kan een showcase/CV worden gegenereerd met daarin: 

 Opleidingsoverzicht 

 Ervaringsoverzicht 

 Gegevens/Resultaten 

 Een individu moet gekoppeld kunnen worden aan meerdere functies, organisaties, 
afdelingen en locaties 

 Het moet mogelijk zijn om een start- en einddatum  of periode per functie (met einddatum) 
vast te leggen 

 Het aanmaken van een portfolio omgeving kan: 

 Op handmatige wijze 

 Op automatische wijze 

 Het totale portfolio kan na het einde van het dienstverband worden verwijderd: 

 Op handmatige wijze 

 Op automatische wijze 

 

Toegankelijkheid en gebruiksgemak 

  Het systeem voorziet in een eenvoudige en adequate toegang van de gebruikers 

 Het systeem moet kunnen worden ingesteld op wensen van de gebruikers (denk 
bijvoorbeeld aan voorkeursinstellingen en flexibele schermopmaak) 

 Het systeem moet in de taal (talen) zijn conform de policy van de organisatie 
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 Het systeem moet 7x24 uur beschikbaar zijn 

 Het systeem moet online beschikbaar zijn via het internet 

 Het systeem moet offline te bewerken zijn 

 Mobiel en remote gebruik van het systeem moeten mogelijk zijn 

 Gebruikers moeten met een minimale inspanning kunnen omgaan met de functies van het 
systeem 

 Het systeem moet kunnen worden afgestemd op de kennis en ervaring van gebruikers met 
een intuïtieve gebruikersinterface 

 Het concept en de mogelijkheden van het systeem moeten voor gebruiker helder en 
overzichtelijk zijn 

 Het systeem moet inzicht kunnen verschaffen in de verwerkingsstatus (zandlopers, statusbar 
et cetera) 

 Het systeem moet voorzien in helpfuncties en frequently asked questions 

 Een handleiding en helpdesk zijn beschikbaar 

 Diverse ordeningsmogelijkheden zijn beschikbaar 

 Diverse zoekmogelijkheden zijn beschikbaar 

 

Monitoring en communicatie 

 Er moeten signaleringsfuncties beschikbaar zijn naar individu, coach, organisatie et cetera 

 Het systeem moet gebaseerd zijn op een workflow-concept  

 Het systeem biedt toegang tot, of links naar communicatiemiddelen die geassocieerd 
worden met Web 2.0, onder meer weblogs, wiki's, podcasts, RSS-feeds, webvideo en 
webservices met open API's 

 Het systeem kan omgaan met embedded objects en hyperlinks 

 Een portfolio kan worden opgeslagen op een fysiek medium 

 Het portfolio kan geëxporteerd worden via een netwerk 

 Het systeem kan informatie uitwisselen met andere systemen binnen de organisatie of 
beroepsvereniging 

 Het systeem voorziet in gebruiksvriendelijke import- en exportfunctionaliteiten 

 Flexibele rapportagemogelijkheden en printfunctionaliteiten moeten beschikbaar zijn 

 

Kwaliteitsaspecten 

 Het systeem moet werken conform de systeemspecificatie of -beschrijving 

 Het systeem moet zich conformeren aan standaarden die extern worden opgelegd 
(bijvoorbeeld vanuit beroepsvereniging / E-Portfolio NL / Wet bescherming 
persoonsgegevens) 

 Het systeem moet (opzettelijke of abusievelijke) ongeautoriseerde toegang voorkomen met 
adequate autorisatie en authenticatie  

 Informatie moet continu versleuteld en veilig zijn 

 Logboekfunctionaliteit moet beschikbaar te zijn (wie heeft wat, wanneer gedaan) 

 Herkomst en verwerking van data door het systeem moeten op verschillende momenten in 
de verwerking gecontroleerd worden 

 Het systeem moet na uitval weer operationeel te maken zijn, zonder gegevensverlies  
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 De responstijd, transactiesnelheid, snelheid van de batchverwerking moeten in lijn zijn met 
eisen van de organisatie 

 De hoeveelheid benodigde resources (netwerkcapaciteit, schijfruimte, geheugen; in- en 
extern) moet inzichtelijk zijn 

 Het systeem moet inpasbaar zijn in de ICT-infrastructuur van de organisatie  

 De snelheid en het gemak waarmee het systeem ge(de-)installeerd kan worden moeten 
inzichtelijk zijn 

 Het systeem moet zich houden aan technische standaarden en afspraken, mede ten behoeve 
van de portabiliteit  

 De inspanning die nodig is bij het optreden van fouten en het stellen van de diagnose moet 
inzichtelijk zijn 

 Het systeem moet gecorrigeerd, gewijzigd en verbeterd kunnen worden conform bestaande 
en toekomstige wensen 

 Onbedoelde effecten moeten uitblijven na wijzigingen aan het systeem 

 De juiste werking moet eenvoudig getest en gevalideerd kunnen worden 

 De inspanning voor het operationeel houden van het systeem moet acceptabel zijn voor de 
organisatie 

 Backup-procedures moeten standaard beschikbaar zijn 

 Gebruiksrechten en autorisatie moeten instelbaar zijn door de organisatie en de gebruiker 

  

Leverancier 

 Er moet inzicht zijn in: 

 Release-beleid van de leverancier (procedure, hoe vaak, wat, wel/niet verplicht) 

 Remote technisch beheer (hosting, ASP) 

 Functioneel beheer 

 Upgrade- en release-beleid 

 Benodigde softwarelicenties 

 Implementatie (inclusief nazorg) 

 Onderhoud en support 

 Aanvullende software en hardware 

 Branche-ervaring 

 Aantal klanten en gebruikers 

 Tevredenheid van andere klanten 

 Financiële positie van de leverancier 

 Wel of geen aanwezigheid van een usergroup 

 
 


