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SCORION
Het e-portfolio voor de volgende generatie  
Scorion is een e-portfolio ontwikkeld voor het werken op de werkplek. 
Studenten vullen de verschillende toets- en feedbackformulieren in 
een handomdraai digitaal in en kunnen op overzichtelijke dashboards 
op ieder moment zien hoe zij zich ontwikkelen. Onderwijsinstellin-
gen hebben eindelijk realtime inzicht in de voortgang van studenten. 

Zij kunnen aantoonbaar competente studenten opleiden.

Het e-portfolio Scorion is het eerste datage-
dreven portfolio voor programmatisch toetsen. 
Het systeem ondersteunt een nieuwe soort 
talentontwikkeling: studenten en professionals 
verbeteren hun vaardigheden continu en niet 
alleen aan het einde van een periode. Daarbij 
reflecteren ze op hun eigen leervoortgang en 
vullen ze feedback en alle toetssoorten makke-
lijk via hun smartphone of tablet in. De over-
zichtelijke dashboards geven inzicht in de 
eigen voortgang. Al deze bewijzen onders-
teunen studenten en professionals bij hun 
professionele ontwikkeling. 

Met meer dan 20 verschillende toetsings- en 
feedbackformulieren kan vrijwel iedere (prakti-
sche) activiteit als formulier in Scorion geïnteg-
reerd worden. Zo kunnen formulieren bijvoor-
beeld met behulp van de OSCE-modules of de 
360-graden-feedbackmodules gecreëerd 
worden. Daarmee kunnen alle leermomenten, 
die voor de professionele ontwikkeling van 
studenten relevant zijn, in Scorion opgenomen 
en opgeslagen worden. 



“

Een Scorion-project is niet 

alleen de integratie van 

een nieuwe softwaretool: 

het is vooral een 

verbetering van het 

onderwijs. 

Competente studenten en 
professionals door programmatisch 
toetsen

Programmatisch toetsen is een manier van 
opleiden waarbij zoveel mogelijk onderwijs- en 
leeractiviteiten in de vorm van datapunten 
verzameld worden. Door al deze leermomenten 
ontstaat een solide basis voor beoordelingen 
en feedback. Programmatisch toetsen gaat 
ervan uit dat een cijfer of beoordeling niet 
genoeg kan zeggen over de ontwikkeling van 
studenten. 

Immers, studenten en professionals 
ontwikkelen tijdens hun opleiding 
verschillende vaardigheden en compe-
tenties die niet in een toets samen te 
vatten zijn. Prof. Dr. Cees van der 
Vleuten (Universiteit Maastricht) is de 
grondlegger van het concept program-
matisch toetsen. Tegenwoordig is het 
concept vooral in de academische en 
beroepsgerichte opleidingen in Neder-
land volledig geïntegreerd. Maar ook 
in andere landen zoals Duitsland, 
Australië, Zuid-Afrika en in een aantal 
Aziatische landen, wordt het concept 
steeds belangrijker. Veel onderwijsins-
tellingen die programmatisch toetsen 
geïmplementeerd hebben werken 
met Scorion. Want, in Scorion kan elke 
praktische activiteit met behulp van 
volledig flexibel aanpasbare formu-
lieren meetbaar worden gemaakt. 
Programmatisch toetsen wordt niet 
alleen als de sleutel tot de feedback-
cultuur gezien, maar helpt u daad-
werkelijk competente studenten en 
professionals op te leiden. 



Scorion is meer dan een 
tool 

Een Scorion-project is niet allen de 
integratie van een nieuwe softwa-
retool: het is vooral een verbete-
ring van het onderwijs. Daardoor 
ontstaan vaak samenwerkingen 
tussen onderwijsinstellingen en 
het team van Parantion. Want, het 
Scorion-team zoekt samen met de 
onderwijsinstelling uit hoe het sy-
steem het beste in het curriculum 
geïntegreerd kan worden. Om dit 
proces zo goed mogelijk te plan-
nen, wordt een plan van aanpak 
opgesteld die uit dertien stappen 
bestaat. 

De ervaring leert dat onderwijs-
instellingen doorgaans een goed 
idee hebben van de digitalisering 
van hun curriculum hebben. 

Vooral als er een goed doordacht 
systeem is, kan het omzetten in 
slechts een paar maanden gereali-
seerd worden. Het gaat vaak meer 
om de digitalisering van een leer-
plan, dan van een nieuw softwa-
resysteem. Scorion kan gebruikt 
worden binnen elke studie, voor 
elk curriculum en ook in een pro-
fessionele omgeving. 



Slimme toegang
Scorion is zowel toegankelijk via de website 
voor desktops als via alle andere mobiele 
apparaten als tablets en smartphones

Eigen contentmanagementsysteem
Met behulp van een eigen contentma-
nagementsysteem kan de onderwijsinstel-
ling het portfolio na de implementatie zelf-
standig verder ontwikkelen en aanpassen. 

Gegevensbescherming
Scorion is ISO:27001 en NEN:7510 gecertifi-
ceerd. Dit betekent dat wij verantwoorde-
lijk, veilig en vertrouwelijk met gegevens 
omgaan. 

Vakkundige expertise
Met meer dan tien jaar ervaring in het im-
plementeren van e-portfolio’s en profes-
sionele expertise op het gebied van on-
derwijswetenschappen, begeleiden wij 
onderwijsinstellingen bij het digitaliseren 
van processen. 

Flexibel
Of je nou met EPA’s werkt, competenties, 
CANmeds, leerdoelen of een heel ander 
systeem in het curriculum, Scorion kan aan 
ieder opleidingsconcept worden aange-
past. 

Alles in een oogopslag
De overzichtelijke dashboards bieden ge-
bruikers overal inzicht in hun eigen ontwik-
keling. 

Professionele uitvoering
Dankzij onze nauwe samenwerking met 
onderwijsinstellingen en onze jarenlange 
ervaring, kunnen wij Scorion individueel 
aan het respectievelijke curriculum aan-
passen. 

Waarom Scorion?



Ook in Australië gebruikt de medische factulteit van de Macquarie 
Universiteit Sydney Scorion voor on-the-job learning. In 2019 begon het 
gezamenlijke internationale project met een meeting: het team van 
de Macquarie Universiteit wilde weten of Scorion kon worden 
geïntegreerd in hun medische opleiding. 

Als gevolg daarvan hebben wij samen het huidige portfolio 
geanalyseerd, die op dat moment nog aan de hand van papieren 
documenten samengesteld werd. Het werd al snel duidelijk dat Scorion 
naadloos in het curriculum kon worden geïntegreerd. 

Naast het ontwerp voor het digitale curriculum hebben wij gezamenlijk 
DOPS, MiniCEX en andere formulieren die het programma nodig had 
voor een programmatische beoordelingsaanpak, opgesteld. De 
voortgang van iedere student kan nu in een oogopslag worden 
bekeken. Na een korte training door Parantion, werkt het onderwijsteam 
van Macquarie Universiteit nu zelfstandig aan de digitalisering van de 
curricula voor de komende jaren. 

Scorion bij medische opleiding in Australië

52 Scorion projecten wereldwijd



Scorion projecten wereldwijd 4 Verschillende continenten

9 Verschillende landen 25 verschillende vakken en 
opleidingstrajecten

Macquarie Universiteit

Stellenbosch Universiteit

Amsterdam UMC

Utrecht UMC

Maastricht Universiteit

Radboudumc
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Heb je nog vragen? 

Deze QR-code brengt je naar 
onze contactpagina. We 
horen graag van je!


