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Het online platform Scorion is zeer geschikt voor 
onderwijs waarin het curriculum flexibel is en 
waar leeruitkomsten variëren en op verschillende 
manieren worden beoordeeld. Niet voor niets 
wordt Scorion gebruikt in 75% van het medisch 
hoger onderwijs. Juist in dit onderwijs wordt al 
jarenlang gewerkt op een flexibele en individuele 
manier, met competenties, vaardigheden en 
leeropbrengsten.

Met Scorion is het mogelijk om zelfs in een 
individueel en flexibel curriculum, toch een 
helder en actueel beeld van de vorderingen van 
de student in opleiding te realiseren. Zowel voor 
de student als voor de docent of de 
praktijkbegeleider. De feedback, opdrachten of 
toetsen, worden met slimme, veilige en 
gebruiksvriendelijke apps in het Scorion platform 
als het ware ‘opgenomen’ als een recorder.

Wat is Scorion?
Scorion is een online platform dat meer dan 20 
verschillende toets- en feedbackvormen digitaal 
toegankelijk maakt. Dat kan zijn in de vorm van 
een e-portfolio maar ook gecombineerd met 
programmatisch toetsen. 

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 met behulp van 
de apps en krijgen inzicht in de resultaten door 
middel van een helder dashboard. Al deze 
inzichten helpen hen om verder te groeien in 
hun vak.

SCORION TALENT
Flexibel, individueel en opbrengstgericht

Ons onderwijs wordt steeds individueler, op afstand, flexibel en 
meer opbrengstgericht. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren in 
het medisch onderwijs zichtbaar. Ook steeds meer andere HBO en 
Universitaire opleidingen starten met flexibele leerprogramma’s. Dit 
wordt nu zelfs vanuit de Rijksoverheid gestimuleerd met de pilot 
“Flexibilisering hoger onderwijs”. 

Hoe werkt Scorion?
Scorion is een internet App en is dus altijd en 
overal toegankelijk voor studenten, professionals 
en docenten. Het werkt net zo makkelijk op een 
laptop als op een tablet of een smartphone. Via je 
persoonlijke inlogcode kom je in je eigen 
leeromgeving. Van daaruit verstuur je zelf een 
feedback verzoekje of vul je er direct één in die 
gaat over wat je op dat moment aan het doen 
bent. Je kunt je feedback ook gewoon inspreken. 
Ook zie je in een oogopslag de feedback die 
anderen aan jou hebben gegeven.



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.

Wie maakt Scorion?
Scorion is één van de producten van Parantion. 
Naast Scorion is Parantion de bedenker van de 
onderzoekstool Easion Survey en het Groei-
document. 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.

Wat biedt Scorion?
Ondersteuning voor meer dan 20
toetsvormen
Voortgang in ontwikkelen van 
vaardigheden helder inzichtelijk
Hoogste beveiligingsstandaarden:
ISO:27001 en NEN:7510
gecertificeerd
Ervaring met EVC-portfolio 
(Eerder Verworven Competenties) 
trajecten 
Responsive design

Programmatisch toetsen wordt de 
nieuwe standaard
Voor succesvol flexibel, individueel onderwijs en 
programmatisch onderwijs zijn goede 
ondersteunende instrumenten van groot belang. 
Je hebt daarvoor een systeem nodig, dat 
eenvoudig door een opleiding zelf kan worden 
ingericht en aangepast. En omdat je veel 
feedback momenten vastlegt, moet het systeem 
ook intuïtief werken zoals een App. Zo biedt 
Scorion een veel eenvoudigere en snellere 
manier van werken waarmee je veel waardevolle 
tijd bespaart. 

Echt betere studenten en professionals
Bewijsmateriaal, directe feedback en real-time 
inzicht op de voortgang, maken dat een student 
of een professional veel meer zicht heeft op zijn 
leerprestaties. 

Dat geldt zowel voor de kwantitatieve voortgang 
als de kwalitatieve. Het aantal activiteiten dat is 
afgerond, maar ook de scores en feedback wordt 
vastgelegd. Daarbij maakt het niet uit of het 
tekst, cijfers of beoordelingen zijn.

Zo worden de voordelen van programmatisch 
opleiden meer en meer zichtbaar en leidt dit tot 
echt betere studenten en professionals


