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SCORION TALENT

Ken jezelf, leer samen, vorm je toekomst
Als studenten en professionals zich willen ontwikkelen, is inzicht
in hun voortgang onmisbaar. Bijvoorbeeld met behulp van een
digitaal portfolio, peer-feedback of 360-graden-feedback. Maar
hoe doe je dat? De oplossing: Scorion. Dit online platform maakt het
geven, verzamelen, monitoren en analyseren van beoordelingen
eenvoudig en overzichtelijk.
Scorion is geschikt voor alle soorten onderwijs: van
basisschool tot universiteit. Ook als het curriculum

complex is, competenties variëren en vaardigheden op
tien verschillende manieren worden beoordeeld. Niet
voor niets wordt Scorion gebruikt door 75% van alle
Nederlandse medische opleidingen tot basisarts.

Wat is Scorion?

Scorion is een online platform dat meer dan 20
verschillende toetsvormen digitaal toegankelijk maakt.
Wil je een e-portfolio? Of is het onderwijs gebaseerd op
programmatisch toetsen? Scorion maakt het mogelijk
en makkelijk. Docenten én studenten houden het
overzicht dankzij heldere dashboards.
Het platform ondersteunt daarmee een nieuwe manier
van talentontwikkeling. Studenten en professionals
leggen doorlopend hun handelingen vast, reflecteren
op hun voortgang, geven en ontvangen feedback en
krijgen analyses van de resultaten. Al deze inzichten
helpen hen om verder te groeien in hun vak.
Het e-portfolio biedt studenten, docenten en
professionals een eenvoudige manier om feedback te
geven en te ontvangen. Dat maakt de ontwikkeling
zichtbaarder en de evaluatie eenvoudiger. Gebruikt
jouw organisatie of opleiding peer-evaluatie? Ook dan
geeft Scorion studenten en professionals inzicht in hun
eigen voortgang en die van medestudenten of collega’s.

Hoe werkt Scorion?

Het Scorion-platform staat geheel online en is dus altijd
en overal toegankelijk voor studenten, professionals en
docenten. Via de website en de Scorion-apps voor iOS
en Android. Vanaf dit platform geven en ontvangen zij
feedback en volgen zij hun hele leerproces: niet alleen
de resultaten, maar ook de weg ernaartoe.

“Studenten, docenten,
managers en professionals:
iedereen profiteert van de
inzichten in Scorion”

Scorion slaat alle data op als variabelen, en vertaalt die in
dashboards naar heldere, interactieve grafieken. Ook
zijn resultaten eenvoudig te exporteren: als ruwe data
naar Excel of SPSS, of als grafiek naar een pdf-bestand.

Altijd toegankelijk, altijd veilig

Het Scorion-platform staat in een private cloud, met de
servers op Nederlandse bodem; dat betekent dat
je data gegarandeerd veilig is én dat je er altijd en overal
bij kunt. Onze producten voldoen aan de hoogste
beveiligingsstandaarden: Parantion, het bedrijf achter
Scorion, is ISO:27001-en NEN:7510-gecertificeerd. VIa
API’s communiceert Scorion probleemloos met andere
systemen.

“Scorion heeft een fantastisch
eigen Dashboard om zelf
formulieren te bouwen!”
- Universiteit Utrecht

De voordelen

Ondersteuning voor meer dan 20
toetsvormen
Eigen Content Management
Systeem
Hoogste beveiligingsstandaarden:
ISO:27001- en NEN:7510gecertificeerd
Scorion ondersteunt
Entrustable Professional
Activities (EPA’s) volledig

Wie maakt Scorion?

Scorion is één van de producten van Parantion. Naast
Scorion is Parantion de bedenker van de onderzoekstool Easion Survey en van het Groeidocument. Deze
online tools zijn populair bij verschillende overheden,
onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Scorion? Ga naar scorion.nl of
neem contact op met Robert Smeenk of Simone de
Keijzer via 0570 – 23 45 67. Mailen kan ook:
info@parantion.nl.

Parantion Group
Postbus 2109
7420 AC Deventer
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www.scorion.nl

www.easion.nl

www.groeidocument.nl

