
 Website digitale didactiek op de Pabo 

ICT portfolio digitale didactiek en mediawijs in de PF en HF 

Fase eisen werkwijze toetsing 

Propedeuse Digitale 

geletterdheid 
-leeruitkomst en 
bekwaamheidseisen 
PF 

Middels 8 Blocks laat je zien, aan de 
bekwaamheidseisen te voldoen van de 
PF. 
 
Focus ligt vooral op jouw eigen 
ontwikkeling. Oriënteer je breed, maak 
kennis met diverse tools en materialen 
en test veel uit. 
  
In deze fase werk je vooral aan digitale 
geletterdheid 
-Mediawijsheid 
-Computational thinking 
-Ict basisvaardigheden 
-Informatie vaardigheden 
én het onderdeel professionalisering. 
 
Je dient bewijs aan te leveren dat je aan 
deze domeinen gewerkt hebt a.d.h.v. 
gegeven activiteiten en lessen. 
 
Je vraagt per 4 Blocks feedback en 
goedkeuring aan via de website 
(formatief). 
Bij goedkeuring van 8 Blocks, lever je 
portfolio in via de website ter 
beoordeling (summatief). 
 
Per block voeg je feedback van minimaal 
twee medestudenten toe, een korte 
beschrijving van en toelichting op de 
activiteit en een korte reflectie hierop. 
 
Feedbackformulier medestudent 
  

Middels een digitaal portfolio. 
Het portfolio digitale geletterdheid PF, 
bevat aantoonbaar bewijs van de 
bekwaamheidseisen van de PF, 
middels 8 Blocks. 
 
Voorbeelden van bewijs: 
-lesbeschrijvingen met reflectie en 
ondertekend feedback van je mentor; 
-foto- en videomateriaal (AVG proof); 
-ontwikkeld lesmateriaal; 
-links naar online materiaal; 
-presentaties. 
 
Je ontvangt van elke Block de 
bijbehorende Badge, als bewijs van 
jouw goedgekeurde Block. 
  
Beoordeling van portfolio digitale 
geletterdheid middels rubric. 
 
Beoordelingsformulier DG 
 
3EC 

Hoofdfase 

(2e en 

3e jaar) 

Digitale didactiek 

en mediawijs 
-leeruitkomst en 
bekwaamheidseisen 
HF 
 
Dit onderdeel rond 
je uiterlijk in het 4e 
jaar af 
(afstudeerfase). 

Middels 8 Blocks laat je zien, aan de 
bekwaamheidseisen te voldoen van de 
HF. 
  
In deze fase ligt de nadruk op 
de didactische inzet van ICT. 
(Leersituatie, Organisatie) 
 
Zie verder werkwijze PF. 

Het portfolio digitale didactiek en 
bevat aantoonbaar bewijs van de 
bekwaamheidseisen van de HF, 
middels 8 Blocks. 
Je geeft een heldere onderbouwing van 
jouw gemaakte didactische keuzes en 
reflecteert op de uitgevoerde activiteit. 
 
Tenslotte beschrijf je jouw visie op 
digitale geletterdheid en beschrijf je 
wat jouw leerwinst is geweest o.h.g.v. 
digitale didactiek en mediawijsheid. 
  
In progress wordt dit onderdeel in de 
afstudeerfase beoordeeld met een 
Behaald/Niet Behaald. 
Je ontvangt een Badge als bewijs van 
jouw goedgekeurde portfolio.  

http://wesseliu.iminor.nl/ddm/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/Dig_Gel_Propedeuse_.pdf
http://wesseliu.iminor.nl/ddm/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/Dig_Gel_Propedeuse_.pdf
http://wesseliu.iminor.nl/ddm/wp-content/uploads/sites/10/2022/08/Feedbackformulier-Blocks.docx
http://wesseliu.iminor.nl/ddm/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/Dig_Gel_Propedeuse_.pdf


 Website digitale didactiek op de Pabo 

Werkwijze digitale didactiek en mediawijs PF 
 

Block 1 t/m 4 

In de propedeutische fase verzamel je 8 blocks. Nadat je de eerste vier blocks hebt geplaatst in je 

portfolio en bij elke uitwerking feedback hebt ontvangen van minimaal twee medestudenten, 

toelichting hebt gegeven op de activiteit/les, reflectie hebt toegevoegd kun je voor de eerste vier 

blocks de ‘digitale certificaten’ aanvragen. Je ontvangt van een student-assistent feedback op je 

uitwerking en de digitale certificaten via de mail van EU Badgr. Link van deze Badge plaats je bij de 

Block, inclusief de bekwaamheidseisen die jij hebt gekoppeld aan de Block. 

Zorg dat er een duidelijke koppeling is tussen de gegeven activiteit, bewijzen en 

bekwaamheidseisen. 

Block 5 t/m 8 

Zie werkwijze Block 1 t/m 4. 

Regulier traject: advies is om in mei 2e semester de laatste vier Blocks in te leveren voor feedback. 

 

Beoordeling portfolio 

Nadat je de uitwerkingen van 8 Blocks in jouw portfolio hebt opgenomen en evt. de verkregen 

feedback hebt verwerkt in jouw portfolio, kun je je portfolio ter beoordeling inleveren via de 

website. De docent beoordeelt jouw portfolio volgens de rubric DG (beoordelingsformulier). 

Uiterste inleverdatum portfolio digitale Geletterdheid 16 juni 2023. 

Portfolio’s die na 16 juni 2023 worden ingeleverd, worden mogelijk niet voor de zomervakantie 

beoordeeld. 

NB: Voor studenten die in de propedeutische fase van Cohort 2021 zitten, geldt nog de regeling dat 

zij per block het digitale certificaat mogen aanvragen. 

In de HF (jaar 2 en 3) wordt het portfolio digitale geletterdheid en mediawijs opgenomen in Progress 
als zijnde Behaald of Niet Behaald. Hier zijn geen directe EC's aan gekoppeld. Het bewijs is een Badge 
Digitale didactiek en mediawijs. 

Hulp nodig? 

Op donderdagmiddag van 13.00-15.00 is er een studentassistent aanwezig in het innovationLab VO 
MBO (1e verdieping) waar je terecht kunt met vragen m.b.t. het ict portfolio en werkwijze Blocks. 
Uiteraard kun je je vragen ook stellen via de mail. 

Student assistenten 
riemer.kuipers@nhlstenden.com 
jan.medema@nhlstenden.com 
 
Docent 
kim.verhoef@nhlstenden.com 
Docent digitale didactiek en technologie 
Team MN&T Pabo Leeuwarden 
Kamer C0.120 
iminor docent InnovationLab InnovationLab (nhl.nl) 
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