
 QuickScan formulier – RR versie - Lente 2021  

Quick scan -  Vak: ___________________________________ 
Versie lente 2021 

 
Inleiding  
Dus je wil graag een indicatie krijgen of je portfolio in de goede richting zit? Daarvoor is deze QuickScan. 
Vul dit formulier in en zend dit formulier mee met je portfolio zoals je dat portfolio tot dan hebt.  
(RR: ik denk nu op 90% af) 
 

 
Formulier vaste gegevens 
 

Naam student: 
(in te vullen door student) 

 

Studentnummer: 
(in te vullen door student) 

 

Inleverdatum voor Quick 
Scan: 
(in te vullen door student) 

_____ / _____  / 202….. 
 

Datum Quick scan 
beoordeling: 
(in te vullen door docent) 

_____ / _____  / 202….. Quick Scan gedaan door: 
(in te vullen door docent) 

Kans: (1e of 2e) 
(in te vullen door student) 

 

 
QuickScan 
Let op: De Quick scan is slechts een hulpmiddel voor studenten en heeft geen enkele rechtsgeldigheid.  
De uitslag van deze scan kan drie zones geven: De Groene zone geeft als indicatie dat je kans hebt tijdens een 
assessment een voldoende te halen. Een Oranje zone verteld de student dat er op dit gebied nog aanpassingen 
gedaan moeten worden en dat de docent inschat dat dit te doen is gelet op de tijd die er nog is. Een Rode zone 
staat voor een onderdeel dat met de rubric/beoordelingsformulier in het achterhoofd als voldoende gezien kan 
worden. Plus dat de docent inschat dat er geen tijd meer is tussen het scan moment en de mogelijke 
assessment datum om dit onderdeel nog voldoende aan te passen. De student is overigens vrij daar anders 
over te denken. 
 
 

QuickScan – Totaal plaatje Zit in totaal in welke zone? 
(groen, oranje, rood) 

Het ingeleverde portfolio voor de QuickScan Groen  
Oranje 
Rood 

Indien Oranje of Rood pas de opdracht aan op de door docent gemarkeerde 
onderdelen hieronder. Lever de opdracht opnieuw in binnen [______ invullen] 
dagen na de inleverdatum. (dit is in te vullen door de docent) 
 
 

 

De check in Ephorus duidt op voldoende authentiek werk. (iedere opleiding heeft 
hiervoor zijn eigen percentage) 

Ja Nee 
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Student: Check onderstaande punten en als alles op OK staat, dan kan je het portfolio inleveren. 
 

QUICKSCAN. Vormvereisten portfolio OK? 

De opdracht vermeldt 
(Instructie voor de student: controleer onderstaande punten zelf als je het document inlevert. Staan deze 
zaken in je portfolio? En zet een ok als dat het geval is.) 
 

 

- Titel  

- Voor- en achternamen  

- Studentnummer   

- Inleverdatum van het portfolio dat je voor de QuickScan inlevert.  

- Om welke kans het gaat (bijvoorbeeld kans 1, kans 2, etc.)  

- Woordenaantal. (Dit is inclusief eventueel voorwoord en samenvatting, en exclusief literatuurlijst en 
bijlagen. Tabellen mogen niet als figuur worden opgenomen in de tekst. (voor studenten RR: niet nodig) 

 

De opdracht is digitaal ingeleverd via het elektronische systeem dat de docent gebruikt via de map die 
daarvoor gemaakt is. 

 

Het bestand is (ook) aangeleverd in een in Word bewerkbaar formaat (.doc of .docx).  

De digitale bestandsnaam is opgebouwd volgens het format: 
[voornaam]_[achternaam]_[studentnummer]_[Cursusnaam of Cursus code]_[inleverdatum of versie 
nummer]. NB. De cursuscode vind je op de voorpagina van de handleiding van de module / het project. 
 
!! voor studenten RR: voldoet het hier niet aan, doe ik geen QuickScan. 

 

De opdracht heeft alle elementen die in de Rubric staan. Check dat zelf.  
Zie https://maakeenportfolio.com/afronding-en-eind-check/ 

 

De opdracht bevat maximaal {____ invullen]  woorden (is ca. ? blaadjes A4). (Dit is inclusief eventueel 
voorwoord en samenvatting, en exclusief literatuurlijst en bijlagen. (Tabellen mogen niet als ‘plaatje’ of 
‘foto’ worden opgenomen in de tekst). >> Vraag je docent wat de regels zijn, of lees de studiegids etc waar 
je die informatie kan vinden.  

 

  

De literatuurlijst en tekst zijn voldoen aan de APA-richtlijnen die voorgeschreven zijn door de docent.  

 

Notities van de docent bij eerste ‘diagonaal lezen’ 
Hieronder in telegram stijl de reactie van de docent. 

Zit in welke zone? 
(groen, oranje, rood) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rood Oranje 
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Algemene aantekeningen rond ___________________________  
(hier kan een docent andere onderdelen noemen en bekijken. Bijvoorbeeld kan voor een 
portfolio gevraagd worden een reflectie document bij te voegen) 

Zit in welke zone? 
(groen, oranje, rood) 

 Zone 

Notities docent: 
 
 
 
 

Groen 
Oranje 
Rood 

 

 
 

Algemene aantekeningen rond het team werk voor het project (als dat er was) Zit in welke zone? 
(groen, oranje, rood) 

Een toelichting op het projectwerk voor de opdrachtgever is bijgevoegd. Ook een 
evaluatie door de team leden. 

Zone 

Notities docent: 
 
 
 
 
 
 
 

Groen 
Oranje 
Rood 

 

 

Eventuele extra aantekeningen. 
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