
Betreft: Nieuw portfoliosysteem 
 
Beste assessor, 
 
Per 1 september 2022 gaan de tweedegraadslerarenopleidingen van de Faculteit Onderwijs 
en Opvoeding over op een nieuw portfoliosysteem omdat de twee huidige systemen niet 
meer aan de eisen voldoen. Dit systeem heet SharePoint Online.  
 
Het portfolio is voor onze studenten gebruiksvriendelijker en geeft ze meer mogelijkheden 
om hun persoonlijke professionele ontwikkeling gedurende de opleiding te laten zien. In het 
portfolio komt ook de visie van de lerarenopleiding op begeleiden en beoordelen beter tot 
uiting.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Het portfolio heeft een frisse, eigentijdse vormgeving en is handzaam in gebruik. De manier 
waarop we het portfolio inzetten voor de beoordeling is hetzelfde als in de vorige omgeving.   
 
Hoe werkt het?  
U ontvangt een e-mail met daarin een uitnodiging om het portfolio van de student te 
bekijken. U heeft een Microsoft-account nodig om in te kunnen loggen, meestal heeft u er al 
een via de school/uw bedrijf. U kunt ook gratis een Microsoft-account aanmaken.  Zodra u 
bent uitgenodigd, kunt u het portfolio van de student bekijken. 
 
MFA 
De HvA hanteert een MFA-beleid. MFA staat voor Multi Factor Authentication, ook bekend 

als tweestapsverificatie. Het MFA-beleid geldt voor het systeem SharePoint Online. U zult 

hiermee dus te maken krijgen. Bij de eerste aanmelding in het systeem SharePoint Online 

wordt u gevraagd een aantal stappen te doorlopen om de MFA in te stellen. Na het 

doorlopen van deze stappen, kunt u gebruik maken van het systeem SharePoint Online.  

 
Welke studenten gebruiken het porfolio? 
Alle studenten van de tweedegraads opleidingen gaan op 1 september 2022 over op dit 
systeem. Er zijn enkele uitzonderingen 

• AD-studenten, want zij werken in Scorion;  

• Studenten die voor 15 oktober 2022 afstuderen, zij mogen in het e-Portfolio 
afstuderen.  Zij die afstuderen na 15 oktober 2022, maken alsnog een nieuw portfolio 
aan. 

 
Als u problemen ondervindt met het instellen van MFA of toegang tot het systeem 
SharePoint Online, stuur dan een mail naar ict-foo@hva.nl.   
 
Met vriendelijke groeten 
 
Jasper Hooimeijer 
Coördinator werkplekleren 
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