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Algemeen
Welkom als gebruiker van de Sportfolio App! In deze handleiding lees je alles over de mogelijkheden
en geven we veel tips en trucs. Lees het daarom goed door om beslagen ten ijs te komen.
Spreek heldere verwachtingen uit over het gebruik van de telefoon in de sportzaal of op het
sportveld. Leg uit waarom jullie hebben gekozen voor het gebruik van de Sportfolio App en neem de
tijd voor een duidelijke instructie, dat levert je later weer veel tijd op!
Tijdens elke les is het van belang dat de leerling een plek heeft om de telefoon veilig op te bergen.
Kies een plek in de gymzaal waar je de telefoons in het zicht hebt en waar eventuele schade zo veel
mogelijk beperkt wordt. Wanneer je duidelijk kan aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om als
docent zo veilig mogelijk te hebben gewerkt, kan er geen sprake zijn van persoonlijke
aansprakelijkheid (zie KVLO, aansprakelijkheid tijdens gymlessen).

Tips voor de docent
Leg altijd duidelijk uit aan je leerlingen uit waarom jullie hebben gekozen om de Sportfolio App te
gaan gebruiken. Mogelijke belangrijke punten kunnen zijn;
Je met het gebruik van de Sportfolio App de gymles nog leuker wilt maken omdat de
leerlingen met de Sportfolio App een aantal (wetenschappelijke) belangrijke onderwijs
interventies gaan toepassen.
Dat leerlingen kunnen zichzelf ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Waarbij je als
leerling ook zelf kunt zien hoe je vooruitgaat (competentie).
Met de Sportfolio App leerlingen zelfstandig doelen stellen en regie krijgen over het eigen
leerproces (autonomie).
Dat je als leerling het uiterste uit jezelf kan halen zonder dat je wordt afgerekend op het
eindresultaat. De docent is er om je te helpen en kan door bv. de docentenomgeving beter zien
wat jij nodig hebt (relatie).
Houd rekening in de voorbereiding van de les dat leerlingen elkaar gaan filmen. Denk aan
ruimte om te filmen, het moment van filmen, momenten wanneer de de telefoons gepakt
kunnen worden en bedenk wat je wilt als ze klaar zijn met filmen.
Organisatie
Geef elke leerling een persoonlijk nummer zodat de telefoon altijd in hetzelfde nummertje
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gedeponeerd kan worden.
Maak een film-tribune vanwaar de leerling kan filmen. Zorg voor ruimte achter de bank zodat
je als docent over de schouder van de leerling mee kan kijken.
Markeer de plek waarvandaan gefilmd kan worden door een pion of hoepel.
Kader duidelijk de tijd af en zorg dat je vanaf het begin hier consequent in bent. Als je de
leerlingen op centrale momenten de tijd geeft om de beoordelingen en zelfreflecties te laten
invullen is de ervaring dat dit het minste tijd kost.

Bewegingsvaardigheden
Achter de bewegingsvaardigheden zit een vaste methode. Wanneer een leerling een stap afrond zal
hij/zij een blauw vinkje en daarna een groen vinkje te zien krijgen. Meer uitleg over de methode vind
je hier.

Zelf activiteiten toevoegen of app wijzigen
Wanneer je andere activiteiten zoals bv omgangsvaardigheden, regelvaardigheden of
Sportoriëntatie in de Sportfolio App wilt bewerken dan is dit mogelijk. Het is tevens mogelijk om
wijzigingen door te voeren in de app. Bijvoorbeeld stappen toevoegen of verwijderen. Heb je ideeën
neem vooral contact met ons op om te kijken of dit mogelijk is.

Handige links
Graag aan anderen laten zien waar jullie mee bezig zijn? https://youtu.be/JzoQW96GCU8
Tijdens de open dag een video loop laten zien? https://www.sportfolioapp.nl/open-dag/
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Instructie eerste les
Met deze handleiding bieden we je de nodige informatie om op een succesvolle manier te starten
met de Sportfolio App. Laat leerlingen waar dat mogelijk is op voorhand van de les de app alvast
downloaden. Steeds meer ouders houden de regie over het telefoon gebruik van hun kind en moeten
bij het downloaden van een app door de leerling deze eerst accorderen.
Tijdens de eerste les raden wij aan de Sportfolio App klassikaal met de leerling uit te proberen. Zorg
voor de beschikbaarheid van een werkend WiFi netwerk en volg het onderstaande stappenplan. Het
advies is om de eerste les binnen kennis te maken met de sportfolio App, wanneer je aangeeft via de
WhatsApp groep dat je gaat starten zullen we tevens directe ondersteuning kunnen bieden. Heb je
geen beschikbare WiFi op je locatie dan kan je een externe wifi router aanschaffen, we helpen jullie
hier graag mee verder.

1. Downloaden
Laat elke leerling de Sportfolio App downloaden vanuit de Apple App Store of de Google Play Store.
Als de leerling dit zelf voorafgaand aan de les kan doen, dan is dat het meest ideaal, je kan direct
starten met inloggen.

2. Accountgegevens
Overhandig de inloggegevens aan de leerling die je in de mail “Sportfolio App - Starten maar!” hebt
gekregen. De leerling logt de eerste keer zelf in, er wordt direct gevraagd zelf een nieuw wachtwoord
in te vullen. Na het wijzigen van het wachtwoord komt de leerling in het dashboard scherm van de
Sportfolio App.

Let op! Bij het overhandigen van de inloggegevens moet de leerling inloggen met de juiste
inloggegevens.
Het meest veilig (AVG proof) doe je dit door de accountgegevens van je leerling uit te knippen
en fysiek te overhandigen.
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3. Instructie voor de leerling
Bespreek de volgende punten duidelijk met je leerlingen tijdens de eerste les.
Neem iedere les je telefoon mee.
Je telefoon stop je aan het begin van de les in jouw persoonlijke vakje (nummer) van de
telefoon-tas.
De vragen en filmpjes moet je eerlijk en serieus invullen. De Sportfolio App is namelijk jouw
persoonlijke portfolio waarin al je behaalde resultaten zichtbaar zullen zijn. Je wordt niet
afgerekend op eindresultaat maar op de wijze hoe je omgaat met je Sportfolio (afhankelijk
van jullie keuzes als vakgroep).
Al je gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn inzichtelijk voor jou via de Sportfolio App. De
docent kan de ingevulde beoordelingen en filmpjes bekijken via een persoonlijke beveiligde
omgeving. Informeer de leerlingen hierover.
Als je filmt is het belangrijk dat je de hele beweging goed in beeld brengt.
De stappen 0-meting, eindmeting en beoordelingen kunnen na het insturen niet meer aangepast
worden. Het is dus belangrijk dat je zeker bent van de kwaliteit van de gemaakte video voordat je op
de “Use” knop drukt na het maken van een filmpje of op de knop “activiteit afronden” drukt na het
invullen van een beoordeling. Je kan als docent in de docentenomgeving video's en beoordelingen
verwijderen. Het is verstandig de leerling te leren dat ze bewust kiezen voor wel of geen gebruik te
maken van de video.

Kennismakingsactiviteit: Pylon Challenge
Introductie; Geef als docent een voorbeeld van de Pylon Challenge. Het doel is om de pylon zoveel
mogelijk rondjes te laten draaien en hem hierna “Smooth” te vangen.
De Pylon Challenge is een leuke manier om kennis te maken met de Sportfolio App. Ze doorlopen de
methode uit de activiteit en ervaren het gebruiksgemak van de app. Voor jou als docent is prettig om
te ervaren hoe je leerlingen omgaan met de app in de zaal en je kan aan de hand van je ervaringen
je organisatie van je les aanpassen als dat nodig is.
Wil je een andere of tweede kennismakingsactiviteit doen met je klas? Laat dit gerust even weten,
dan voegen wij deze toe!
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Algemene tips
Bij veel activiteiten hoort een rubric, maak duidelijke welke stappen (succescriteria) de rubric bevat.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld niveau video’s en laat waar mogelijk voorbeelden zien. Maak het
visueel zodat de leerling de tekst uit de rubric enkel als een reminder kan gebruiken. De leerlingen
zien de rubrics die gekoppeld zijn aan de activiteit in de app. Je kan er tevens voor kiezen deze uit te
printen of direct te tonen via de website op een beeldscherm.

Praktische tips voor in de les
De vrijheid die leerlingen aankunnen in de les zal erg verschillend zijn. Wanneer er een juiste sfeer is
en een veilig klimaat kan er veel vrijheid worden gegeven, is dit niet aanwezig zal je andere keuzes
moeten maken in je organisatie en de afspraken in de les. Duidelijk en consequent zijn vinden
leerlingen over het algemeen erg prettig.
Deel de verantwoordelijkheid met de klas. Geef een duidelijke instructie waarom je de app
gebruikt en vraag of ze bereid zijn mee te werken aan dit project “De Sportfolio App”.
Maak samen met de klas de afspraken hoe om te gaan met de telefoons in de les. Schrijf deze
op, plastificeer en hang deze op in de gymzaal/sportveld.
Markeer de plekken waar de leerlingen filmen middels een hoepel, pylon of een (film)bank.
Kader duidelijk tijd af. Hoe lang heeft de leerling de tijd om zijn video te maken en wat moet hij
precies allemaal af hebben.
Kijk als docent op de ipad of laptop mee of de leerlingen de data hebben ingeleverd. Zo
bewaak je het binnenhalen van alle gegevens.
Plan minimaal één les in voor een inhaalmoment zodat de leerlingen die ziek zijn daar de
ontbrekende data kunnen vullen.
Is een leerling langdurig geblesseerd, organiseer een vervangende opdracht. Deze kan tevens
worden klaargezet in de app. Neem contact op met de Sportfolio App.
Geef leerlingen een nummer conform het vakje in de telefoon tas of telefoon bak en geef aan
dat ze alleen zelf de eigen telefoon mogen pakken.
Geef je buiten les en de beschikking over een kliko? Leeg de kliko bij aanvang van je les en
hang de telefoon tas aan de binnenkant van de kliko als de telefoons niet nodig zijn in de les.
Veilig, droog en zichtbaar wanneer leerlingen de telefoon willen pakken.
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Instructie docentenomgeving
In de docent omgeving volg je eenvoudig de status van het leerproces van je leerlingen. Bekijk de
volgende video voor de eerste kennismaking; https://www.youtube.com/watch?v=k0UOmFXJ_ac

Inloggen
Via de website www.sportfolioapp.nl kan je rechtsboven inloggen met de inloggegevens die je hebt
ontvangen via de mail. Ben je deze kwijt, vraag op dezelfde plek dan een nieuw wachtwoord aan.
LET OP! Het wachtwoord voor het inloggen in de Sportfolio App en de docentenomgeving lopen niet
synchroon. Maak gebruik van de browser Google Chrome voor de optimale gebruikerservaring.

Docentenomgeving
Wanneer je bent ingelogd zie je in het menu aan de bovenkant twee mogelijkheden om aan te
klikken. “Beoordelingen” en “Overzicht matrix” (figuur 1). Daarnaast kan je filteren op naam van de
klas of specifieke leerling (figuur 2).

Beoordelingen
Hier vind je de meest recente beoordelingen. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer je (ter
plekke) wilt zien welke beoordelingen van je leerlingen binnen komen.
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Overzicht matrix
Hier vind je een overzicht van de status van je leerlingen per activiteit. Je kan hier opnieuw een filter
toepassen om alleen de gegevens van de klas te zien waar je de status van wilt bekijken. Bovenaan
de matrix zie je de activiteiten die in de Sportfolio App open staan voor je leerlingen.

Onder de activiteiten zie je links de namen van je leerlingen en een aantal symbolen.
Geen symbool betekent dat de leerling nog niet is begonnen aan de activiteit.
Een open rondje betekent dat de leerling is begonnen aan de activiteit maar deze nog niet
heeft afgerond.
Een groen vinkje betekent dat de activiteit helemaal is doorlopen en afgerond.

Mogelijkheden binnen de matrix
Klik op de naam van een leerling voor een overzicht van de resultaten van deze specifieke
leerling.
Klik op de naam van de activiteit voor een overzicht van de resultaten van leerlingen binnen
deze specifieke activiteit.
Klik op de combinatie van een leerling en activiteit (een open rondje of vinkje) voor specifieke
informatie over de activiteit of activiteit stap.
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Verwijderen van een beoordeling
Wanneer een leerling een foutje heeft gemaakt met een beoordeling (filmpje of tekst) kan je in de
betreffende activiteit en bij betreffende stap de beoordeling verwijderen. Na het verwijderen moet de
leerling eerst de app verversen, zie voor instructie: https://youtu.be/4LuJPke37eo. Hierna is het
mogelijk om desbetreffende stap opnieuw in te vullen.

Feedback geven op een beoordeling
Vanuit de docentenomgeving kan je feedback sturen naar de leerling. De leerling ontvangt dit
bericht als pushbericht in de Sportfolio App (Tenzij de leerling deze functie heeft uitgezet). De leerling
ziet in het berichtencentrum van de Sportfolio App de berichten die binnen zijn gekomen.
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Gebruik Sportfolio App tijdens de buitenles
Tijdens de buiten periode is het mogelijk de Sportfolio App zonder WiFi te gebruiken. Video’s en
beoordelingen kunnen worden ingevoerd in de Sportfolio App. De leerling kan de eigen video terug
kijken en zichzelf beoordelen.
Ondanks deze mooie functionaliteit is het wel belangrijk om rekening te houden met een aantal
aspecten die anders zijn wanneer je buiten bent en je leerlingen geen directe internetverbinding tot
hun beschikking hebben.
Het is aan te raden om uit te zoeken of er mogelijk al een goed werkende internetverbinding is op de
buitensportlocatie. Wil je altijd de beschikbaarheid over werkende WiFi op het sportveld zodat je
nooit tegen onderstaande vraagstukken zult aanlopen? Maak dan gebruik van een eigen 4G WiFi
router. Vanuit de Sportfolio App hebben we succesvol getest in de praktijk met de volgende router
https://www.sportfolioapp.nl/wifi-router-op-locatie/
We zetten belangrijke punten voor je op een rijtje zodat je niet verrast bent als je buiten lesgeeft.

Inloggen
Voor het inloggen in de Sportfolio App heb je een werkende internetverbinding nodig (WiFi of 3G
/4G). Zodra eenmaal ingelogd kan de leerling ook zonder WiFi aan de slag.
Wanneer de leerling niet is verbonden met het internet, kan de leerling niet inloggen. De leerling
wordt uitgelogd als de app wordt verwijderd van de telefoon of dat de telefoon is uitgevallen en
opnieuw moet worden opgestart.
Oplossing
Je kan als docent op je eigen telefoon een hotspot aanmaken waardoor de leerling kort even de
beschikking heeft van internet en kan inloggen.
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Alleen WiFi gebruiken
Aangezien de data van de leerling het “nieuwe” zakgeld is van tegenwoordig en het de bedoeling is
dat de leerling met plezier gebruik kan maken van de Sportfolio App. Kan de leerling ervoor kiezen
om de app alleen gegevens te laten versturen wanneer hij/zij op dat moment is verbonden met WiFi.
Op deze manier zal de persoonlijke data bundel nooit worden aangesproken (met uitzondering van
inloggen).
Oplossing
Zie hier de te nemen stappen in de Sportfolio App om deze instelling aan te passen.

Video's en beoordelingen uploaden
Wanneer er geen werkende internetverbinding is, blijven vinkjes in de Sportfolio App blauw gekleurd.
Dit betekend dat de video’s en beoordelingen nog niet zijn verzonden naar de docentenomgeving.
Wanneer de leerling de Sportfolio App later nog eens opent met een goede internetverbinding, dan
worden deze data automatisch verzonden naar de docentenomgeving.
Oplossing
Wil je direct de beoordelingen van je leerlingen binnenkrijgen? Maak dan een hotspot van je telefoon
of maak gebruik van een WiFi kastje. In de meeste gevallen kan je maximaal 10 gebruikers aan op je
eigen hotspot en is het goed te weten dat dit mogelijk wel een impact heeft op de duur van je batterij.

www.sportfolioapp.nl

Pagina 12

Rubrics
In de Sportfolio App zijn de rubrics geïntegreerd in de Sportfolio App. Deze rubrics worden via het
online platform www.rubricsmaken.nl opgehaald. Het mooie is dat je als vakgroep de leerling altijd
kan laten werken met de nieuwste versie van de rubric. De rubrics worden niet in de app
weergegeven als er geen internetverbinding is.
Oplossing
Neem een aantal versies van je rubrics uitgeprint (geplastificeerd) mee naar je les. Je leerlingen
kunnen in groepjes een rubric bekijken.

Opslag
De Sportfolio App heeft minimale opslagruimte nodig op de telefoon van de leerling. Heeft de
leerling de maximale opslag capaciteit op de telefoon bereikt dan zal de Sportfolio App aangeven
dat er geen ruimte is. Er worden geen beoordelingen of video’s opgeslagen op de telefoon, er wordt
wel op een niet zichtbare locatie voor de leerling een cache opgeslagen die ervoor zorgt dat de
video wordt verstuurd wanneer er een werkende internetverbinding tot stand komt. Voor deze cache
is minimale ruimte nodig.
Oplossing
De leerling kan bij zijn instellingen zien welke apps de meeste ruimte in beslag nemen. Door het
verwijderen van data (video’s of foto’s) uit een specifieke app of door apps te verwijderen die niet
nodig zijn, kan de nodige ruimte weer ontstaan op de telefoon van de leerling.
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