
 

Borging vertrouwelijkheid praktijkdocumenten /portfolio’s 
 
In principe is alles van de praktijkdocumenten die studenten indienen ten behoeve van de 
beoordeling van de beroepservaring en wat de coördinator beroepservaring, de hoofden van 
de opleidingen, de secretariaat medewerker die de coördinator ondersteunt en de praktijk 
beoordelaars kunnen inzien vertrouwelijk. Dit wordt aan de betreffende medewerkers en 
beoordelaars ook nadrukkelijk verteld.  
 
Als een student en/of werkgever extra de nadruk op de vertrouwelijkheid 
wil leggen adviseren we om dat duidelijk op het portfolio of bij specifieke projecten in het 
portfolio aan te geven, dan wordt daar extra op gelet. 
 
Studenten zijn ook verplicht om bij het indienen van de praktijkdocumenten een door de 
werkgever ondertekende verklaring in te dienen waarin de werkgever verklaart dat het werk 
dat in de praktijkdocumenten getoond wordt door de student verricht is en voor de 
beoordeling gebruikt mag worden. 
 
Het kan ook zijn dat de projecten waar een student aan werkt zo vertrouwelijk zijn dat ze 
niet getoond mogen worden of dat zelfs niet vermeld mag worden dat een werkgever aan 
een dergelijk project werkt. Dat is dan meestal contractueel tussen opdrachtgever 
en werkgever vastgelegd. Indien de student geen of te weinig ander relevant werk kan tonen 
dan deelt de student voor de beoordeling van de beroepservaring dit aan de Academie 
mee en benaderen we in overleg met / via de student de werkgever om te bespreken hoe we 
de gevraagde informatie kunnen verkrijgen. Dat kan bijvoorbeeld doormiddel van een 
persoonlijk gesprek met of een schriftelijke rapportage door een leidinggevende waarin de 
prestaties en vorderingen van een student duidelijk worden, zonder dat inhoudelijk over de 
projecten gesproken wordt. De Academie doet dat alleen in uitzonderlijke gevallen wanneer 
het echt niet anders kan. Belangrijk is om te weten dat de Academie niet geïnteresseerd is in 
de projecten zelf maar wil weten wat voor werkzaamheden de student heeft verricht, hoe 
zich dat verhoudt tot het buitenschools curriculum en wat de vorderingen van een student 
zijn. 
 
Ten behoeve van de mondelinge beoordeling tonen de studenten het werk dat in het 
betreffende studiejaar verricht is aan twee beoordelaars. Het werk wordt door de student 
toegelicht en met de beoordelaars besproken. De Academie van Bouwkunst wil bevorderen 
dat studenten bij elkaars beoordeling aanwezig zijn en van elkaar kunnen leren. Indien het 
getoonde werk vertrouwelijk is kan de student aangeven dat het niet wenselijk is dat naast 
de beoordelaars anderen bij de beoordeling aanwezig zijn. De beoordelaars kunnen de 
beoordeling voorbereiden door het inzien van de digitaal verstrekte praktijkdocumenten (cv, 
reflectieverslag en portfolio).  
 
Deze documenten kunnen alleen ingezien worden door de coördinator beroepservaring, de 
secretariaat medewerker die de praktijk ondersteunt (om te controleren of de ingediende 
documenten compleet zijn), de hoofden van de opleidingen en  de beoordelaars (alleen van 
de studenten die ze beoordelen). Op deze manier kunnen we waarborgen dat een beperkt 
aantal mensen die de vertrouwelijkheid in acht nemen kennis neemt van het door de student 
verrichte werk. 


