
Een leerling is méér dan een rapport met cijfers. Door vaardigheden te meten en 
inzichtelijk te maken komen leerlingen beter tot hun recht. Het digitaal portfolio 
van Simulise geeft vaardigheden en talenten een belangrijke plaats in het 
onderwijs. 

Het digitaal portfolio is niet alleen een 
instrument, het is ook een traject. We 
begeleiden de docenten van A tot Z om 
de visie van de school stap voor stap in 
praktijk te brengen. Zodat iedereen 
straks vol overtuiging met het portfolio 
aan de slag kan.  

Simulise implementatie 

4 Intake -  van visie naar vorm 

4 Training van docenten en key-users 

4 Begeleiding door onderwijsexperts 

4 Inloopspreekuren & helpdesk 

4 Herkenbare casussen 

De stap naar 
vaardighedenonderwijs 
met onderwijskundige 
begeleiding  

Laat zien wie je bent



Hoe zorg je dat je uit Simulise haalt wat erin 
zit? Met ons implementatietraject profiteert 
jullie school niet alleen nú van Simulise, 
maar kunnen jullie nog jaren vooruit. 

De onderwijskundige visie van jullie school is het 
uitgangspunt voor het werken met Simulise. Dat 
betekent dat we de visie en aanpak van de school 
als vertrekpunt nemen voor de inrichting van het 
portfolio. Dat doen we met een bewezen 
implementatieaanpak. Met haalbare stappen 
nemen we alle betrokkenen mee in het proces, 
zodat iedereen begrijpt wat we doen en vooral 
waarom we het doen.  

Ervaringen en best practice 
Veel scholen gingen jullie al voor. Dankzij de 
feedback van eerdere gebruikers heeft Simulise 
veel ervaring in huis. Die kennis gebruiken we 
tijdens het implementatietraject. We werken met 
praktijkvoorbeelden en je kunt ervaringen 
uitwisselen met andere scholen. Je hoeft het wiel 
dus niet opnieuw uit te vinden. 

Samen leren 
Binnen een school vormen docenten en 
medewerkers een groep van key-users: de 
werkgroep. We maken gebruik van de kennis die 
al bestaat binnen het eigen team. Met een buddy-
systeem helpen docenten elkaar, zodat iedereen 
betrokken blijft.

Van visie tot 
succesformule 

Wat is Simulise? 

Simulise is het digitaal portfolio 
dat de ontwikkeling van leerlingen 
zichtbaar en meetbaar maakt. 

4 Leerlingen reflecteren op hun eigen 
ontwikkeling 

4 Levenslang door leerlingen te 
gebruiken 

4 Alle vaardigheden en competenties 
meetbaar 

4 Inclusief LOB-methode  
4 Direct een Plusdocument 

4 Opdrachten en rubrics op maat 

4 Inclusief onderwijskundige 
begeleiding, training en een helpdesk

Simulise brengt de 
visie van de school 
naar de praktijk 

Vaardigheden  
en talenten zichtbaar  
maken. Dat stimuleert 
leerlingen tot groei. 



1. Intake en warming up
We gaan niet 'koud' starten met trainen van 
docenten. We zorgen eerst voor draagvlak in de 
organisatie. De onderwijsvisie van de school moet 
voor iedereen herkenbaar zijn en de noodzaak 
van vaardigheden glashelder. Samen met de 
schoolleiding en de werkgroep stellen we vast 
wat het doel, de visie van de school en de 
urgentie is om te werken met het portfolio. 
Met een kick-off meeting zorgen we dat iedereen 
het gezamenlijke doel begrijpt en onderschrijft.  

2. Van visie naar vorm
We richten het portfolio in naar de visie van de 
school. Dit doen we samen met de key-users van 
de school. Hierbij is de overdracht van kennis 
direct geborgd. Key-users kunnen vervolgens zelf 
aanpassingen in Simulise doorvoeren.  

3. De docententrainingen
De trainingen zijn ontwikkeld met een bewezen 
onderwijskundige aanpak. Alles is erop gericht 
om zoveel mogelijk resultaat te halen. We 
gebruiken casussen uit de praktijk. Jullie gaan 
aan de slag met herkenbare opdrachten en met 
eigen leerlingen. 

Er is ruim gelegenheid om te evalueren en 
ervaringen te delen met collega's. We gaan veel 
oefenen zodat het werken met het portfolio 
natuurlijk aanvoelt en makkelijk in de bestaande 
lessen gebruikt kan worden. 

4. Follow-up en evaluatie
Om te zorgen dat het portfolio optimaal wordt 
gebruikt houden we de lijnen open. In de weken 
na de training sturen we ‘boosters’ met herhaling 
en inspiratie om docenten te activeren. In 
tussentijdse evaluaties beoordelen we welke 
resultaten het portfolio al heeft opgeleverd. 

   Helpdesk voor al je vragen 

   Online handleiding en instructievideo’s 

   Periodieke boosters 

      Evaluatie en feedback 

5. Jaarlijkse terugkomdagen
Elk jaar organiseren we samen met de school een 
terugkomdag. Dit kan in overleg ingevuld worden 
met bijvoorbeeld een inloopspreekuur, een 
training of een workshop. Zo houden we ook na 
de implementatie jaarlijks de vinger aan de pols. 
En blijven we jullie begeleiden bij het uitrollen van 
de visie.  

De implementatie 
stappen

Trainingen 

4  Verdeeld over 2 dagdelen  

4  Een hybride vorm (online & offline) 

4  Oefenen en implementeren met het buddy-systeem 

4  Aansluiting bij de context van de school 

4  Gelegenheid voor herhalen en evalueren 

4  Afwisselend en praktisch

Intake &
warming-up

1
Van visie
naar vorm

Trainingen Follow-up Jaarlijkse
terugkomdagen

2 3 4 5



Bij Simulise hebben we hart voor onderwijs. Wij 
geloven dat er in iedere leerling en student 
bijzondere talenten schuilen. Maar die zijn niet 
altijd zichtbaar. Daarom hebben we het digitaal 
portfolio ontwikkeld.  

In Simulise maken we vaardigheden en 
competenties zichtbaar en meetbaar. Het 
portfolio geeft leerlingen de kans zich op alle 
niveaus te ontwikkelen en ontplooien. Voor de 
schoolprestaties van nú en voor de dromen van 
de toekomst.

Een nieuwe kijk op leren
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De docent is onmisbaar in 
het vaardighedenonderwijs. 
Het digitaal portfolio komt 
echt tot leven dankzij de 
docent. 

Meer weten?


