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Nieuw portfolioplatform voor
Honoursprogramma Gymnasia

Let’s talk about IT

Leerlingen van zelfstandige gymnasia, die aangesloten zijn bij Stichting het Zelfstandig Gymnasium
(SHZG), kunnen deelnemen aan een honoursprogramma. De competenties die de leerlingen tijdens
het programma ontwikkelen, kunnen ze sinds kort onderbouwen op een digitaal portfolio.
Winvision ontwikkelde samen met SHZG het op Office 365 gebaseerde platform. Eind januari is het
portfolioplatform gepresenteerd en inmiddels maken de gymnasiasten er al flink gebruik van.
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Over SHZG

De Stichting het Zelfstandig Gymnasium
(SHZG) is het samenwerkingsverband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland.
Deze scholen werken steeds intensiever
samen aan de kwaliteit van de gymnasiumopleiding, aan het uitwisselen van kennis
over het opleiden van de unieke groep
leerlingen die de gymnasia bevolkt, en aan
het behartigen van de belangen van de
gymnasia in de wereld van het Nederlandse
onderwijs.
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Het Honoursprogramma Gymnasia (HPG)
bestaat zo’n vijf jaar. Van de 38 zelfstandige
gymnasia die aangesloten zijn bij SHZG
bieden 28 het aan hun leerlingen aan.

