


Handleiding Mevolution e-portfolio+
voor werken aan kwaliteit in onderwijs en opvang



Het Mevolution e-portfolio+ kan ingezet worden om 
de ontwikkeling van kinderen, van professionals en 
van een organisatie te faciliteren. We leren immers 
allemaal!

Deze handleiding is bedoeld voor leerkrachten, 
schoolleiders, beleidsmedewerkers en bestuurders 
die het e-portfolio+ willen inzetten voor de 
ontwikkeling van de organisatie en de zorg voor 
kwaliteit.

Mogelijkheden Mevolution e-portfolio+



Onze missie

We helpen opvoed- en onderwijsprofessionals
om jonge mensen te laten ontdekken wie ze zijn
en op welke manier ze - vanuithun innerlijke drive –
bij kunnen dragen aan de samenleving.

Met het instrumentarium van Mevolution kunnen leerkrachten onderwijs ontwerpen dat de hele identiteitsontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt 
steeds meer in betekenisvol thematisch of projectmatig onderwijs, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid 
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Dit soort onderwijs (samen leren) ontwerpen vraagt een keten aan samenwerking tussen verschillende lagen, waarbij de Professionele Leergemeenschap het 
uitgangspunt is om samen te leren. Hoe leer je als professionals alleen en samen over je pedagogiek en didactiek? Aan welke ontwikkelthema’s werk je dit 
schooljaar met elkaar en individueel? Hoe leer je als team, of als bestuurlijk netwerk, van en met elkaar? 

De vraagstukken waar een school(bestuur) in deze tijd voor staat, zijn geen vraagstukken waar je over vier jaar één antwoord op hebt en waar je een 
kwaliteitszorgcyclus voor inricht met bij voorbaat SMART-geformuleerde doelen in een PDCA-cyclus. De complexiteit van de uitdagingen is simpelweg te groot. 
Schoolleiders hebben schoolplannen in de kast staan, maar het plan is nog niet af of door voortschrijdend inzicht beginnen de plannen al te wijzigen. Zo liggen 
vele plannen te verstoffen. Op die manier is het geen helpend instrument voor de schoolontwikkeling.

Complexe vraagstukken vragen om een ontwerp-benadering. Wanneer je gaat ontwerpen weet je niet bij voorbaat wat het resultaat is, maar je kunt het wèl
systematisch aanpakken. Dat kan met het model voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL). Met het SOL-model en de werkvormen van overleg en ontmoeting kom 
je als team -of als bestuursnetwerk- in een continue dialoog van feedback, reflectie en verbetering.

Met het Mevolution e-portfolio+ leg je de leerprocessen en de kennis in de organisatie vast, terwijl je het dynamisch houdt: versimpelen om complexiteit aan te 
kunnen.

Missie van Mevolution







Hoofdstuk 1 - Ondersteuning bij een probleem

Hoofdstuk 2 - In- en uitloggen
- Inloggen
- Wachtwoord vergeten
- Uitloggen

Hoofstuk 3 - Home
- Je homepagina

Hoofdstuk 4 - Privacy en toestemming
- Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoofdstuk 5 - Profiel wijzigen
- Wachtwoord wijzigen
- Een profielfoto instellen of wijzigen
- Je naam wijzigen
- Je functie wijzigen
- Je gebruikersnaam / e-mail wijzigen 
- Dark mode thema
- Jouw Mevolution sleutel

Hoofstuk 6 - Mediatheek en de Mediatheek App
- Waarom media zo belangrijk is
- Media delen of verwijderen (inclusief automatisch verwijderen na 100 dagen)
- Media vinden door te filteren
- Media uploaden in de Mediatheek via de app
- Media direct in de Mediatheek uploaden

Hoofdstuk 7 - WaardeRingen
- De bedoeling van WaardeRingen
- Verhalen filteren die gekoppeld zijn aan WaardeRingen
- Een lege persoonlijke WaardeRing bewerken
- Een nieuwe persoonlijke WaardeRing maken 
- Een persoonlijke WaardeRing aanpassen
- Een persoonlijke WaardeRing verwijderen 
- WaardeRingen wel of niet zichtbaar maken op je homepagina (WaardeRingen beheer)

Inhoudsopgave handleiding

Hoofdstuk 8 – Verhalen
- Wat zijn Verhalen?
- Waar moet je over nadenken als je een Verhaal maakt?
- Waar start je een Verhaal?
- Tekst toevoegen en tekst verwerken
- Een hyperlink maken en openen
- Blokken verschuiven en verwijderen in een Verhaal
- Media toevoegen aan een Verhaal en openen
- Feedback vragen en geven op een Verhaal
- Feedback en privacy
- Een Verhaal delen met collega’s (Publiek bepalen)
- Betrokkenen op een Verhaal - en hun rechten - inzien
- Een Verhaal ont-delen/rechten wijzigen
- Een Sjabloon in een Verhaal
- Een Verhaal koppelen aan één of meer waarden (speerpunten) 

uit een Ring
- Van een Verhaal een Bron maken
- Een Verhaal koppelen aan één of meer ontwikkeldoelen
- Vrije tags aan een Verhaal meegeven
- Meerdere Verhalen tegelijk van dezelfde labels (metadata) 

voorzien
- Verhalen terugvinden met filters
- Verhalen terugvinden met snelfilters
- Een Verhaal kopiëren 
- Een Verhaal als favoriet markeren
- Een Verhaal verwijderen

Hoofdstuk 9 - Sjablonen
- De bedoeling van SOL-Sjablonen en het logboek
- Sjablonen aanmaken
- Sjablonen wijzigen
- Sjablonen verwijderen

Hoofdstuk 10 - Feedback dialogen
- Wat houdt het in en hoe kom je er?

Hoofdstuk 11 – Uit dienst en privé account
- Levenlang leren



Hoofdstuk 1 - Ondersteuning bij een probleem

zie ook www.mevolution.nl/support

In Mevolution komen help-filmpjes beschikbaar voor alle 
onderdelen van de applicatie. 

Je vindt ze binnenkort bovenin Mevolution onder de 

Mochten deze handleiding en de help-filmpjes je niet verder 
brengen, of kun je überhaupt niet inloggen, dan is er mogelijk een 
probleem met je apparaat, je netwerk of je internettoegang.

Probeer eens een andere browser* of een ander apparaat. 

Werkt het nog niet? Hoe oud is je apparaat? Staat de laatste versie 
van het besturingssysteem** erop? Vraag indien nodig hulp de ict-
coördinator.

* Een browser is het computerprogramma waarmee je het internet op gaat. Dit kan 
Chrome zijn van Google, of Explorer of Edge van Microsoft. Er zijn vele browsers en 
browsers worden telkens vernieuwd. Mevolution werkt vanaf Internet Explorer 11+, 
Microsoft Edge 16+, Safari 12+, Firefox en Chrome (de laatste twee updaten zichzelf).

** Een besturingssysteem is het systeem dat een computer bestuurt. Een besturings-
systeem is noodzakelijk om met softwareprogramma's te kunnen werken, maar ook 
met hardware die is aangesloten, zoals een muis.

Mevolution werkt op bijna alle computers, laptops, tablets en 
smartphones, mits ze recente browsers* en besturings-
systemen** hebben. 

Voor de werking van de telefoons en tablets worden de volgende 
besturingssystemen ondersteund: iOS 11 en hoger, Android 8 en 
hoger.

Werkt het na het checken van browser en apparaat nog niet?

Is er een goede wifi-verbinding? 
Zijn alle lampjes van het access point*** aan? 
Probeer anders in te loggen op  een vaste computer met vaste 
internetverbinding.

*** Een access point is een draadloos toegangspunt. Het zorgt ervoor dat je een WiFi
verbinding kunt maken.

Werkt het dan nog niet? Dan lijkt er een probleem met de 
software te zijn. Neem contact op met Mevolution, zodat we je 
verder kunnen helpen. Je kunt ons mailen: support@mevolution.nl.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 2 - In- en uitloggen

Inloggen

Open je browser*.

Tik in de adresbalk in:
https://mijn.mevolution.nl

Login in met jouw (werk)e-mailadres en jouw wachtwoord.

Ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op de volgende pagina 
van deze handleiding hoe je een nieuw wachtwoord aanmaakt.

* Een browser is het computerprogramma waarmee je het internet op gaat. Dit kan 
Chrome zijn van Google, of Explorer of Edge van Microsoft. Er zijn vele browsers en 
browsers worden telkens vernieuwd. Mevolution werkt vanaf Internet Explorer 11+, 
Microsoft Edge 16+, Safari 12+, Firefox en Chrome (de laatste twee updaten zichzelf).

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 2 - In- en uitloggen

Wachtwoord vergeten

Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan in het inlogscherm op de 
blauwe tekst:  Wachtwoord vergeten?

Je krijgt dan dit scherm:

Vul je (werk)e-mailadres in 
en klik op Verstuur.

Je krijgt nu een mailtje van Mevolution met de titel 
‘Wachtwoord reset verzoek’. Als je dit mailtje niet krijgt, kijk dan ook 
even in je spambox. Mocht je het mailtje na een uur nog niet 
hebben ontvangen, mail ons dan op support@mevolution.nl.

In het mailtje kun je klikken op een link. Die link brengt je hier:
Je kunt opnieuw je wachtwoord invoeren. Klik daarna op Verstuur.

Als je je wachtwoord hebt ingevoerd krijg je de melding: ‘je 
wachtwoord is succesvol gewijzigd.’ Als je even wacht krijg je 
opnieuw het inlogscherm te zien. Hier kun je nu inloggen met je 
(werk)e-mailadres en je nieuwe wachtwoord.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 2 - In- en uitloggen

Uitloggen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Uitloggen.

Je wordt uitgelogd. 
Je kunt je browser sluiten.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 3 - Home

Je homepagina

Als je bent ingelogd kom je op jouw homepagina.

Dit is jouw homepagina met WaardeRingen en Verhalen waar je 
toegang toe hebt.

Je kunt altijd terug naar home, door op de tekst

te klikken.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 4 – Privacy en toestemming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We vinden het enorm belangrijk dat de persoonsgegevens van 
kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen zoals ouders/ver-
zorgers, op een veilige en zorgvuldige manier opgeslagen en gebruikt 
worden. Daarom zijn we als deelnemer aangesloten bij het Convenant 
Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en maken we gebruik van de 
Model Verwerkersovereenkomst 3.0 die bij het Convenant hoort.

Om een juiste manier van verwerken van gegevens te waarborgen 
hebben we een Verwerkersovereenkomst gesloten met jouw 
schoolbestuur, zodat alle verwerkingen die wij doen zijn 
goedgekeurd.

Veiligheid op het internet blijft desondanks een lastig onderwerp. We 
doen er alles aan om de meest veilige procedures te garanderen, 
maar het internet heeft nou eenmaal risico's. Die risico's die liggen, 
hoe vervelend het ook klinkt, vooral bij de gebruiker; bij jou dus. We 
vragen je dan ook goed na te denken over de manier waarop jij 
bijvoorbeeld foto’s en video’s in Mevolution gebruikt en de risico’s die 
het gebruik van internet met zich mee brengt. We vragen je om het 
privacy statement te lezen en te delen.

We stellen op aanvraag ook een toestemmingsverklaring voor jullie 
beschikbaar. Deze is helemaal AVG-proof. Hij gaat namelijk in op de 
doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens in Mevolution, 
de wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken, over 
bijzondere persoonsgegevens, etc. Voel je natuurlijk vrij om de tekst 
van deze verklaring aan te passen, zodat hij bij jullie en jullie situatie 
past. Eventueel kun je dat doen in overleg met jullie FG.

Terug naar de Inhoudsopgave

https://www.privacyconvenant.nl/
https://www.mevolution.nl/privacyverklaring/


Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Wachtwoord wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Scroll naar beneden, naar ‘Wachtwoord beheer’.
Typ je huidige wachtwoord in en daaronder twee keer je nieuwe 
wachtwoord. 

Klik onderin op

Je krijgt de melding ‘Profiel gewijzigd’. De volgende keer kun je met 
dit nieuwe wachtwoord inloggen.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Een profielfoto instellen of wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Klik onder het cirkeltje op Upload.

Selecteer in de Mediatheek de foto die je wilt gebruiken. Dit doe je 
door een vinkje te zetten in het rondje onder de afbeelding. Klik 
daarna op toevoegen (rechtsboven). Is je Mediatheek leeg? Kijk dan op 
pagina 23-25 van deze handleiding hoe je media kunt toevoegen.

Je profielfoto is geselecteerd. Klik onderin op
Je krijgt de melding ‘Profiel gewijzigd’.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Je naam wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Scroll naar beneden, naar ‘Naam’.
Verander je voor- en/of achternaam (tussenvoegsel kun je bij 
achternaam intypen).

Klik onderin op

Je krijgt de melding ‘Profiel gewijzigd’.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Je functie wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Scroll naar beneden, naar ‘Functie’.
Verander je functie omschrijving.

Klik onderin op

Je krijgt de melding ‘Profiel gewijzigd’.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Je gebruikersnaam / e-mail wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Ga naar het veld Gebruikersnaam / E-mail en vul hier het e-
mailadres in waarmee je vanaf nu wilt inloggen in Mevolution.

LET OP: als je onderin op                            hebt gedrukt wordt je 
DIRECT UITGELOGD.

Je kunt meteen weer inloggen met je nieuwe e-mailadres. 
Het wachtwoord blijft hetzelfde.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Dark mode thema

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Onderin zie je een schuifje ‘dark mode thema’.

Als je dit schuifje aanzet en je klikt op                             dan 
wordt jouw Mevolution in de donkere weergave getoond:

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 5 – Profiel wijzigen

Jouw Mevolution sleutel

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Profiel wijzigen.

Onderin zie je een code. 
Dit is jouw persoonlijke Mevolution sleutel.

Hier hoef je pas iets mee te doen als je een bestuur hebt verlaten 
en op een andere plek weer met Mevolution wilt gaan werken. Met 
deze sleutel kun je namelijk ‘inpluggen’ bij een nieuwe school/ 
bestuur. Je behoudt dan jouw e-portfolio, maar kunt wel bij de 
WaardeRingenvan dat bestuur. 

Wil je ‘inpluggen’ 
bij een nieuwe 
organisatie? Neem 
dan contact op 
met de Mevolution 
beheerder van die 
organisatie.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

In Mevolution spelen de Mediatheek en de Mediatheek app een 
belangrijke rol. We proberen het gebruik van multimedia in 
Verhalen zo eenvoudig mogelijk te maken. Waarom is dat?

Heel simpel:

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Met beelden - zeker videobeelden - leg je het proces vast zoals 
het is. Natuurlijk vanuit een bedoeling, een perspectief en een 
letterlijke hoek waarin de camera staat, maar toch levendiger en 
completer dan een verslag in woorden vaak kan doen.

Het volgen van de ontwikkeling in beelden doet zo veel meer 
recht aan het proces dan het volgen met tekst en cijfers. 

Bovendien geven beelden een mogelijkheid tot feedback. De 
reflectie die daarop kan volgen kan erg sterk zijn. Zo speelt het 
terugkijken van beelden een belangrijke rol in het ontwikkel-
proces.

Waarom media zo belangrijk is

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

Op de homepagina van jouw Mevolution vind je aan de 
rechterkant de Mediatheek:

Hierin staan alle foto’s, video’s, audio bestanden, Word 
documenten, PDF’s, Powerpoints, of andere bestanden die jij 
hebt geüpload of die anderen met jou hebben gedeeld.

Je kunt zelf media delen of verwijderen door één of meer 
bestanden aan te vinken. Dit doe je door een vinkje te zetten in 
het rondje onder de afbeelding(en).  Klik daarna op delen
(rechtsboven) of verwijderen*.

Bij delen: kies uit jouw organisatie één of meer collega’s om de 
geselecteerde media mee te delen. 
Je selecteert personen door ze aan te vinken. Klik vervolgens 
helemaal onderin op

Je krijgt daarna de melding ‘Media succesvol gedeeld’ en keert 
terug naar je homepagina.

Media delen of verwijderen

*LET OP: Media in de Mediatheek die niet wordt gebruikt in 
een Verhaal wordt automatisch na 100 dagen verwijderd. 

Dit doen we om te voorkomen onnodig data voor lange tijd 
op te slaan. Het houdt de Mediatheek schoon.

Dataverkeer en dataopslag kosten bovendien geld. 
Onnodige data is onnodig geld verspillen. Dat is zonde.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

Op de homepagina van jouw Mevolution vind je aan de 
rechterkant de Mediatheek:

Hierin staan alle foto’s, video’s, audio bestanden, Word 
documenten, PDF’s, Powerpoints, of andere bestanden die jij 
hebt geüpload of die anderen met jou hebben gedeeld.

Om media terug te kunnen vinden kun je gebruik maken van 
het filter: 

Je kunt via de grijze knoppen (snelfilters) kiezen om alleen 
afbeeldingen te tonen, of juist alleen video’s, of alleen 
documenten.

Als je op de blauwe knop klik ontvouwt zich een scherm waar je 
nog gerichter mee kunt filteren, zie hiernaast.

Media vinden door te filteren

Je kunt zoeken op bestandsnaam, en/of je kunt zoeken op periode.

Kies in het kalendertje een begindatum 
(je kunt een jaar en/of maand instellen) 
en klik erop. Deze wordt blauw. 

Kies daarna in het kalendertje een 
einddatum (je kunt eventueel weer een 
ander jaar en/of andere maand kiezen). 
Nu wordt de hele periode blauw. 

Je ziet nu alleen media uit die periode die 
je hebt geselecteerd.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

Zoek in de Apple Appstore of de Google Play Store naar:
‘Mevolution Mediatheek’ en installeer deze app:

Open de app:

Klik op ‘Inloggen’ Vul je e-mailadres 
en wachtwoord in

Klik op 

Media uploaden in de Mediatheek via de app deel 1

Accepteer de toegang tot foto’s, video’s en audio 
op je telefoon, anders kan de app niet werken 

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

Media uploaden in de Mediatheek via de app deel 2

Kies onderin voor foto, 
video of audio en neem 
op door op        te 
drukken.

Je kunt ook bestaande 
foto’s, video’s of audio 
bestanden selecteren 
vanaf je telefoon of 
tablet. Klik hiervoor op 
Bibliotheek (linksonder).

Selecteer uit het 
gewenste album één of 
meer foto’s/video’s.

LET OP: er is een limiet
van 500 MB*.

Klik op Importeren
(rechtsboven).

Klik eventueel nog op 
de foto of video om 
hem een andere 
naam te geven.
Klik daarna op 
opslaan.

Helemaal klaar? 
Klik op Upload

*Waarom is er een limiet van 500 MB? 
We adviseren om korte videofragmenten te maken. Maximaal drie minuten, maar liever korter. Dat dwingt de filmer om tot de essentie te komen. Het kiezen van een fragment is 
een eerste vorm van reflectie. Daarom kunnen video’s maximaal 500 MB groot zijn. Dat komt neer op een lengte van maximaal ongeveer 7,5 minuten bij de standaardinstelling van 
een mobiele telefoon/tablet: 1 minuut video is 65 MB met 1080p HD op 30 fps. Kijk bij de Instellingen van je telefoon/tablet om de videogrootte eventueel aan te passen.

Mocht je WiFi uitvallen, of mocht 
je niet op een plek met WiFi zijn, 
dan kun je het uploaden onder-
breken (je krijgt een melding). 
Je kunt ook doorgaan met 
uploaden, maar dan gaat dat via 
je bundel van mobiele data.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 6 – Mediatheek en de Mediatheek app

Op de homepagina van jouw Mevolution vind je aan de 
rechterkant de Mediatheek:

Hierin staan alle foto’s, video’s, audio bestanden, Word 
documenten, PDF’s, Powerpoints, of andere bestanden die jij 
hebt geüpload of die anderen met jou hebben gedeeld.

Mocht je niet met de app vanaf je telefoon of tablet een 
bestand in je Mediatheek willen zetten (vaak foto’s of video’s), 
maar juist vanaf de harde schijf van je computer of een 
clouddienst waar je via je computer bij kan (bijvoorbeeld 
Google Classroom), dan kan dat door in de Mediatheek op         
te drukken.

Je komt dan in de Verkenner van je computer of van je Google 
Chromebook. Vanaf hier kun je één of meer bestanden 
selecteren en openen. 

De bestanden worden geüpload in je Mediatheek.
LET OP: er is een limiet van 500 MB*.

Media direct in de Mediatheek uploaden

*Waarom is er een limiet van 500 MB? 
We adviseren om korte videofragmenten te maken. Maximaal drie minuten, maar 
liever korter. Dat dwingt de filmer om tot de essentie te komen. Het kiezen van een 
fragment is een eerste vorm van reflectie. Daarom kunnen video’s maximaal 500 MB 
groot zijn. 
Dat komt neer op een lengte van maximaal ongeveer 7,5 minuten bij de standaard-
instelling van apparaat: 1 minuut video is 65 MB met 1080p HD op 30 fps. Kijk bij de 
Instellingen van je apparaat om de videogrootte eventueel aan te passen.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen
De bedoeling van WaardeRingen
In Mevolution zijn er drie type WaardeRingen:
- Een persoonlijke ring (individuele gebruiker)
- Een kindcentrumring (school of stafbureau)
- Een organisatiering (bestuur)

De persoonlijke ring
De bedoeling van de persoonlijke ring is dat je als gebruiker hier je 
eigen ontwikkelthema’s in kwijt kunt. In het geval van volwassenen 
ziet niemand deze ring. Je kunt meer dan één eigen ring hebben.

Je kunt je persoonlijke ring(en) aan-
maken, aanpassen en verwijderen. 
Zie uitleg vanaf pagina 28. 

Verhalen die je maakt kun je koppelen 
aan deze ring, bijvoorbeeld als een 
Verhaal uit het jaarplan ook te 
maken heeft met één van jouw 
eigen ontwikkelthema’s.

Ook kun je als gebruiker besluiten zelf 
werk te maken  van één of meer van jouw 
ontwikkelthema’s. Je kunt dan specifieke 
Verhalen maken voor jouw ring en koppelen aan jouw thema.

Terug naar de Inhoudsopgave

De kindcentrumring (schoolring)
De bedoeling van de kindcentrumring (schoolring) is helder 
maken: Aan welke schoolontwikkelthema’s werken wij (jaarplan)?

Daarnaast kun je de ring gebruiken voor de kernwaarden van 
jouw school/stafbureau.

De organisatiering (bestuursring)
In de organisatiering staan de strategische doelen van het 
schoolbestuur. 

Vervolgens kunnen er door alle leerkrachten en andere 
gebruikers (staf) van het schoolbestuur Verhalen aan de waarden 
uit de ring gekoppeld worden. Hierin staan voorbeelden uit de 
praktijk (foto’s en video’s). 

Op bestuursniveau kan er met schoolleiders, netwerken, 
werkgroepen, projectgroepen, etc. op gezette tijden gereflecteerd 
worden.

De organisatiering wordt gemaakt en beheerd door de 
Mevolution beheerder(s) van het bestuur. 



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen
Verhalen filteren die gekoppeld zijn aan WaardeRingen

In Mevolution draait het om het delen van Verhalen. Om Verhalen 
meer context te geven kun je Verhalen onder andere koppelen 
aan een Waarde van een WaardeRing. Hoe je dat doet lees je op 
pagina 47.

Om Verhalen van jezelf en Verhalen die met jou gedeeld zijn terug 
te vinden gebruik je een zogenaamd filter. In een filter kun je één 
of meer ‘labels’ (tags) kiezen om een selectie maken uit alle 
Verhalen.

Als je alle Verhalen wilt zien van een bepaalde waarde kun je in de 
buitenring van een WaardeRing op een Waarde klikken, bijvoor-
beeld op Open zoals in de WaardeRing hieronder. Hierdoor filter 
je onmiddellijk alle Verhalen waaraan die Waarde gekoppeld is. Je 
ziet dus alleen die Verhalen die dat ‘label’ (tag) hebben.

LET OP: Als je in het midden van de WaardeRing klikt gebeurt er iets 
anders. Dan verschijnt de WaardeRing groot in beeld en kun je de ring via 
het potloodje aanpassen, als je daar rechten toe hebt, zie vanaf pagina 26.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen
Een lege persoonlijke WaardeRing bewerken

Op de homepagina van jouw Mevolution staan verschillende 
WaardeRingen. Bij het starten met Mevolution is jouw 
persoonlijke ring blanco. Wanneer je deze wilt aanpassen, klik je 
op de blanco ring. 

De WaardeRing verschijnt nu groot in beeld. Aan de linkerkant van 
de cirkel staat een potloodje. Klik op het potloodje     . 

Vervolgens kun je de titel aanpassen, de waarden invullen (jouw 
ontwikkelthema’s), de kleuren aanpassen en een beschrijving 
geven van een ontwikkelthema. Deze beschrijving kan je invoeren 
door op het i-tje te klikken achter de waarde:    . Dit geeft je 
gelegenheid iets meer kwijt te kunnen over je ontwikkelthema: 
Waar gaat het over? Waarom wil je dit?

Ook kun je een foto in de cirkel plaatsen (binnenring). Om dit te 
doen klik je achter ‘binnenring’ op het camera-icoontje. Dit brengt 
je bij jouw Mediatheek. Zie vanaf pagina 20.

Ten slotte kun je een achtergrondfoto achter jouw ring plaatsen. 
Om dit te doen klik je achter ‘achtergrond’ op het camera-icoontje. 
Dit brengt je bij jouw Mediatheek. Zie vanaf pagina 20.

Om de aanpassing van de WaardeRing te voltooien, klik op 
opslaan. De aangepaste WaardeRing staat nu op je Mevolution 
homepagina.

* Uiteindelijk kun je maximaal tien waarden toevoegen. 

*

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen

Een nieuwe persoonlijke WaardeRing maken

Op de homepagina van jouw Mevolution vind je links bovenin, 
naast de WaardeRingen, een plusje            

Wanneer je op dit plusje klikt, kun je een (nieuwe) persoonlijke 
WaardeRing gaan ontwerpen. Je komt terecht op de WaardeRing
ontwerppagina. Vervolgens kun je de titel van jouw ring invullen, 
bijvoorbeeld ‘mijn ontwikkeling dit schooljaar’. Je kunt de 
waarden* invullen (jouw ontwikkelthema’s), de kleuren aanpassen 
en een beschrijving geven van een ontwikkelthema. Deze 
beschrijving kan je invoeren door op het i-tje te klikken achter de 
waarde:    . Dit geeft je gelegenheid iets meer kwijt te kunnen over 
je ontwikkelthema: Waar gaat het over? Waarom wil je dit?

Ook kun je een foto in de cirkel plaatsen (binnenring). Om dit te 
doen klik je achter ‘binnenring’ op het camera-icoontje. Dit brengt 
je bij jouw Mediatheek. Zie vanaf pagina 20.

Ten slotte kun je een achtergrondfoto achter jouw ring plaatsen. 
Om dit te doen klik je achter ‘achtergrond’ op het camera-icoontje. 
Dit brengt je bij jouw Mediatheek. Zie vanaf pagina 20.

Om de aanpassing van de WaardeRing te voltooien, klik op 
opslaan. De aangepaste WaardeRing staat nu op je Mevolution 
homepagina.

* Je kunt maximaal tien waarden toevoegen. 

*

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen

Een persoonlijke WaardeRing aanpassen

Op de homepagina van jouw Mevolution staan verschillende 
WaardeRingen, waaronder één of meer persoonlijke 
WaardeRing(en). Als je een persoonlijke ring wilt aanpassen, klik 
je in het midden van de WaardeRing zelf. 

De WaardeRing verschijnt nu groot in beeld. Aan de linkerkant 
van de cirkel staat een potloodje. Klik op het potloodje 

Vervolgens kun je de titel aanpassen, de kleuren, de waarden, 
de beschrijvingen van de waarden (de i-tjes) of de foto’s. 

Om de aanpassing van de WaardeRing te voltooien, klik op 
opslaan. De aangepaste WaardeRing staat nu op je Mevolution
homepagina. 

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen

Een persoonlijke WaardeRing verwijderen

Op de homepagina van jouw Mevolution staan verschillende 
WaardeRingen, waaronder één of meer persoonlijke 
WaardeRing(en). Als je een persoonlijke ring wilt verwijderen, 
klik je in het midden van de WaardeRing zelf.

De WaardeRing verschijnt nu groot in beeld. Aan de linkerkant 
van de cirkel staat een potloodje. Klik op het potloodje 

Vervolgens scroll je een klein beetje naar beneden en klik je op 
verwijderen: 

Het volgende bericht verschijnt dan in beeld:

Dit betekent dat de Verhalen die gekoppeld zijn aan waarden 
van deze persoonlijke ring gewoon blijven bestaan, maar dat de 
waarde die je onderin dat Verhaal ziet staan (het ‘labeltje’) 
verdwijnt.

Ben je daarmee akkoord? Klik dan op verwijderen in het 
bericht. De WaardeRing is nu verwijderd.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 7 - WaardeRingen

WaardeRingen wel of niet zichtbaar maken op je homepagina

WaardeRingen Beheer

Op de homepagina van jouw Mevolution staan verschillende 
WaardeRingen. Misschien wil je die niet allemaal zien. Je kunt 
de zichtbaarheid van WaardeRingen in- en uitschakelen.

Dit kun je doen door het ‘hamburgermenu’ rechtsboven in 
beeld te openen:

Vervolgens klik je op ‘WaardeRingen Beheer’

Hier kun je aangeven welke Ringen je graag op je homepagina 
ziet staan.

Als het schuifje naar rechts staat, en hij is blauw, dan is de 
WaardeRing zichtbaar op je homepagina.

Als het schuifje naar links staat, en hij is wit, dan is de 
WaardeRing niet zichtbaar op je homepagina.

wel zichtbaar 

wel zichtbaar 

wel zichtbaar 

niet zichtbaar 

niet zichtbaar 
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Hoofdstuk 8 - Verhalen

Wat zijn Verhalen?
Verhalen zijn de kern van Mevolution. In Verhalen vindt de 
communicatie over leren en ontwikkeling tussen leerkrachten, 
schoolleiders en staf/bestuur plaats. 

Het ultieme doel van Mevolution is dat Verhalen uiteindelijk 
multimediale weergaven worden van ontwerpprocessen. Daarin 
wordt zichtbaar wat het team dacht en deed in alle vier de fases 
van Sociaal Ontwerpend Leren. Ook zie je in Verhalen de 
tussentijdse feedback, feed up en feed forward, van het team aan 
zichzelf, van de schoolleider/ leidinggevende en natuurlijk van 
andere leerkrachten. 

Vervolgens kan er reflectie plaatsvinden. En zo kan er worden 
‘gespiraLeerd’.

Naast dit ultieme doel kunnen Verhalen ook andere doelen 
dienen. Een Verhaal kan ook heel goed een kennisbron zijn, een 
presentatie om een resultaat te delen of een manier van 
informatie overdracht. 

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 8 - Verhalen

Waar moet je over nadenken als je een Verhaal maakt?
In een Verhaal omschrijf je samen (met multimedia) een ontwerp-
proces. Dit doe je om zelf van te leren en om anderen mee te 
nemen in jullie leerproces. 

De vraagstukken waar een school(bestuur) in deze tijd voor staat zijn 
namelijk geen vraagstukken waar je over vier jaar één antwoord op 
hebt en waar je een kwaliteitszorgcyclus voor inricht met bij 
voorbaat SMART-geformuleerde doelen in een PDCA-cyclus. 
De complexiteit van de uitdagingen is simpelweg te groot. 

Grote vraagstukken vragen om een ontwerp-benadering. Wanneer 
je gaat ontwerpen weet je niet bij voorbaat wat het resultaat is, maar 
je kunt het wèl systematisch aanpakken. 

Als je een Verhaal begint om een ontwerp-proces zichtbaar te 
maken, dan kies je een SOL Sjabloon. Als je met een 
Ontwikkelthema aan de slag gaat, kies dan voor SOL: Jaarplan 
ontwikkelthema.

Als jij het Verhaal begint ben jij de beheerder. Is het jouw 
ontwikkelthema? M.a.w.: kan jij er op aangesproken worden? Dan is 
het goed. Als dat niet zo is, maak dan een collega beheerder en zorg 
dat hij/zij jou vervolgens schrijfrechten geeft (of kijkrechten, of jou 
zelfs verwijderd). Je leest vanaf pagina 42 hoe je dat doet.

Terug naar de Inhoudsopgave

Om met en van elkaar te leren is het natuurlijk belangrijk dat je een 
Verhaal deelt met de directe betrokken. Je leest op pagina 42 en 43
hoe je dat doet.

Koppel het Verhaal aan het betreffende Ontwikkelthema uit jullie 
Ring én het liefst ook meteen aan een speerpunt. Hoe je dat doet 
lees je op pagina 47.

Daarnaast wil je waarschijnlijk  -vroeger of later- het Verhaal delen 
met indirect betrokkenen, zodat je met de hele organisatie tot 
leren komt. Als dat aan de hand is, maak dan van je Verhaal een 
bron. Op pagina 48 lees je hoe je dat doet.

Nadenken over vindbaarheid
Mevolution werkt niet met mapjes, maar met ‘labels’ (metadata). Om 
Verhalen vindbaar te maken (lees hierover meer vanaf pagina 52) 
moet je daarom goed nadenken over de informatie die je aan het 
Verhaal meegeeft. Als het goed is heb je het Verhaal al ‘gelabeld’ met 
Waarden (Ontwikkelthema en speerpunten uit de Ringen). 
Daarnaast kun je dit doen:
1. Denk erover na om je e-mailadres en telefoonnummer te 

vermelden, indien mensen uit de organisatie vragen zouden 
willen stellen.

2. Koppel zo veel mogelijk ‘vrije tags’. Op pagina 50 lees je hoe je 
dat doet. Denk na over welke termen anderen zouden kunnen 
gebruiken om jouw Verhaal te vinden.



Hoofdstuk 8 - Verhalen
Waar start je een Verhaal (     )?

In Mevolution kun je een Verhaal op drie plekken starten:

1. Bovenin naast de zin ‘Wat voeg jij toe vandaag?’;
2. Op je homepagina onder de tab ‘Verhalen’;
3. In ‘Mijn Verhalen’ onder het hamburgermenu;

Een Verhaal dat je start is altijd eerst privé, waar je het Verhaal ook 
aanmaakt. Pas als je een Verhaal naar iemand stuurt ter feedback, of 
het Verhaal met een andere gebruiker deelt, wordt het voor anderen 
zichtbaar. De gedachte hierachter (het ontwerpprincipe) is dat je in 
Mevolution altijd eerst veilig kan werken en proberen, zonder dat 
iemand iets kan zien.

Meestal start je een Verhaal via optie 1 of 2 hierboven (en in enkele 
gevallen via optie 3). Er gebeurt in alle drie de gevallen hetzelfde: het 
Verhaal is nog voor niemand zichtbaar. Het Verhaal is voor jou
zichtbaar op één plek: je homepagina.

Nadat je een Verhaal bent gestart krijg je een vraag over een Sjabloon. 
Hierover lees je meer op pagina 58.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 8 - Verhalen
Tekst toevoegen en tekst verwerken

Met de werkbalk kun je:

B:                             tekst vetgedrukt maken

i:                               tekst schuingedrukt maken

Twee schakels:      een link maken van de geselecteerde tekst naar een   
andere webpagina, zie ook pagina 37.

A:                              de tekst een andere kleur geven. 

Let op, wil je meteen typen in die kleur? Maak dan 1                
letter de goede kleur, laat die letter als geselecteerd             
staan (dus met een grijze achtergrond) en typ gewoon 
door. Al jouw tekst is dan in de geselecteerde kleur.

Normal:                   van de tekst een kop 2 of 3 maken (of weer normaal)
“:                               “van de tekst een quote maken”

Tekst toevoegen aan een Verhaal gaat als volgt:

Klik eerst op de plusknop in het Verhaal                en dan op het 
potloodje:

Er verschijnt een tekstveld. Klik met je cursor op het tekstveld, 
zodat een knipperend balkje verschijnt:

|

Nu kun je beginnen met typen.

Als je de tekst wilt opmaken (tekstverwerken) moet je het woord of 
de zin(nen) die je wilt opmaken selecteren. Er verschijnt vervolgens 
een werkbalk in beeld:

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 8 - Verhalen
Een hyperlink maken en openen

Links in een Verhaal maken
Als je in een tekst een hyperlink wilt maken naar een andere 
webpagina, bijvoorbeeld naar een filmpje op YouTube, een bron op 
het internet of een ander Verhaal in Mevolution, dan moet je het 
woord - of de zin(nen) - waarvan je een link wilt maken selecteren. 

Er verschijnt vervolgens een werkbalk in beeld:

Als je in de werkbalk de twee schakels aanklikt krijg je een 
invoerveld te zien waar je een link kunt plakken of typen. 

Vergeet niet https:// ervoor te zetten!

Als je de link hebt geplakt of getypt, druk dan op ENTER. De link 
is actief.

Links in een Verhaal openen via Kijkmodus
Een link in een Verhaal waar je schrijfrechten op hebt kun je 
pas openen als je het Verhaal in de Kijkmodus zet. Zie hiervoor 
het schuifje helemaal bovenin:

Tot die tijd kun je namelijk de link bewerken, maar kun je er niet 
op klikken om hem te openen.

Als je kijkrechten op een Verhaal hebt staat de kijkmodus 
automatisch aan.

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 8 - Verhalen
Media toevoegen aan een Verhaal en openen

Als je in een Verhaal media wilt toevoegen klik dan eerst op de 
plusknop in het Verhaal                en dan op media toevoegen:

Je komt in de Mediatheek terecht (vanaf pagina 20). 

Zet een groen vinkje in de rondjes onder de media die je wilt 
toevoegen aan het Verhaal:

Klik rechtsboven op Toevoegen aan Verhaal:

De media staat nu in het Verhaal op de plek waar je op             drukte.

Je kunt de media openen door erop te klikken. Foto’s en video’s 
verschijnen groot in beeld. Andere media worden gedownload, of 
openen zich in een nieuw tabblad of venster in de browser. 

Soms blokkeert je browser het openen van media. Kijk dan bij de 
browserinstellingen of vraagt het aan de ict’er.
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Hoofdstuk 8 - Verhalen
Blokken verschuiven en verwijderen in een Verhaal

Een Verhaal kun je uit meerdere blokken opbouwen. Een blok ont-
staat als je op            klikt en vervolgens kiest voor tekst toevoegen, of 
media.

Een blok heeft altijd een ‘schuivertje’ naast zich:         .

Met dit schuivertje kun je een blok oppakken en verplaatsen in het 
Verhaal naar boven of naar beneden, bijvoorbeeld als je de volgorde 
van tekst en plaatjes wilt omdraaien.

Ook kun je blokken verplaatsen als je een Sjabloon hebt ingevoegd. 
Zie pagina 46. 

Rechtsboven bij een blok staat ook altijd een prullenbak:           . 
Hiermee kun je het blok verwijderen:

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 8 - Verhalen

Feedback vragen en geven op een Verhaal
Als Verhalen de kern van Mevolution zijn, dan is feedback op 
Verhalen de motor achter de kracht van de Verhalen. Reflecteren 
op je leerproces doe je immers op basis van feedback.

Je kunt in Mevolution feedback vragen op je Verhaal aan alle 
gebruikers binnen je bestuur. 

Feedback vragen en geven (!) kan op twee manieren:

1. Klik op de plusknop in het Verhaal                en dan op het 
bloempje

2. Klik op de Deelknop onderin het Verhaal              en dan op het 
laatste icoontje in de rij

Typ in de zoekbalk de naam van degene die je zoekt. Klik op de 
persoon die je bedoelt:

Die persoon is nu geselecteerd: de naam staat boven het witte 
tekstveld. Klik vervolgens in het grote witte veld en typ de feedback 
die je wilt geven of de feedbackvraag die je wilt stellen.

Bij optie 2 kun je meerdere mensen zoeken en selecteren. Die kun 
je dan dezelfde feedbackvraag stellen. Wil je verschillende mensen 
verschillende feedbackvragen stellen, kies dan voor optie 2 en druk 
tussendoor telkens op                            . Het totaal aan feedback-
verzoeken wordt pas verzonden als je op de Deelknop drukt:            
Eventueel kun je feedbackverzoeken nog wijzigen met het 
potloodje:                
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Hoofdstuk 8 - Verhalen

Feedback en privacy
Ook bij feedback is privacy van belang. Je kunt er daarom voor 
kiezen om feedback op privé te zetten als je het geeft of vraagt:

De feedback is dan alleen te zien voor jou en degene van wie je de 
feedback krijgt/degene aan wie je de feedback geeft.

Ook in een later stadium kun je feedback alsnog op privé zetten.

In Mevolution krijgt feedback een plaats onder de Verhalen. Als je 
feedback hebt gevraagd aan anderen kunnen zij jouw Verhaal wel 
zien, maar er niet in werken (ze hebben kijkrechten).

Feedback wordt weergegeven als dialoog onder het Verhaal (chat-
achtig). Bij elke feedbackdialoog staat het schuifje voor privé er 
weer:

In een uiterst geval kun je feedback die je hebt gekregen (de 
feedback is dan van jou) weggooien. Dat kan met het prullenbakje.

Terug naar de Inhoudsopgave



Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal delen met collega’s (Publiek bepalen) deel 1

Onder de knop ‘Bovenschools netwerk’ zitten al je collega’s van 
het bestuur (ook de collega’s van je school). Onder de knop van 
je eigen school zitten alleen je directe collega’s van jouw school 
of het stafbureau.

Je deelt een Verhaal door onderin op de deelknop te klikken. 
Vergeet niet je Verhaal een titel te geven.

Je krijgt een pop-up met verschillende opties. Je kiest voor ‘Bepaal 
je publiek’. Klik op dat rondje.

Terug naar de Inhoudsopgave



Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal delen met collega’s (Publiek bepalen) deel 2
Als je op de blauwe knop hebt gedrukt (ofwel ‘Bovenschools netwerk’, 

ofwel ‘jouw school’) krijg je daarna een pop-up.

Hier kun je een vinkje zetten voor de namen van de personen met 
wie je het Verhaal wilt delen:

Vervolgens kies je welke rechten je elke persoon wilt geven. Er 
zijn 3 soorten rechten.

1. Beheerrechten: dit geeft de persoon het recht om alles met het 
Verhaal te doen, inclusief het publiek bepalen. Hij kan jou dus ook 
van het Verhaal af halen. Let op: Samen in een Verhaal schrijven/ 
het Verhaal bewerken kan tegelijkertijd.

2. Schrijfrechten: dit geeft de persoon het recht om het Verhaal 
aan te passen. Hij kan tekst en media toevoegen en Sjablonen 
invoegen, verwijderen of aanpassen. Hij kan ook feedback vragen 
of geven op het Verhaal. Hij kan tags aan het Verhaal hangen, 
zoals waarden, ontwikkeldoelen of vrije tags. Hij kan het Verhaal 
kopiëren. Ten slotte kan hij het Verhaal uit zijn eigen portfolio 
verwijderen, maar niet uit het jouwe.
Hij kan echter geen publiek bepalen. Dus hij kan het Verhaal niet 
met anderen delen en ook niet jou van het Verhaal af halen.

3. Kijkrechten: dit geeft de persoon het recht om het Verhaal te 
bekijken. Hij kan niks toevoegen of aanpassen en geen feedback 
geven of vragen. Hij kan het Verhaal niet kopiëren. Hij kan het 
Verhaal ook niet uit zijn portfolio verwijderen.

Kies welke rechten je elke persoon wilt geven.
Heb je de collega’s met wie je het Verhaal wilt delen aangevinkt 
en de - voor die situatie - passende rechten gegeven? Scroll dan 
helemaal naar beneden en druk op: 

Je komt weer terug in de ‘Deelflow’. Druk op Deel. 

Het Verhaal is nu in de portfolio’s van je collega(‘s) terecht 
gekomen met de juiste rechten.
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Hoofdstuk 8 - Verhalen

Betrokkenen op een Verhaal - en hun rechten - inzien
Helemaal bovenin een Verhaal aan de rechterkant is zichtbaar 
gemaakt wie er actief betrokken is op een Verhaal. Onder de 
naam en functie van de Betrokkene zie je welke rechten hij/zij 
heeft op het Verhaal:

Wat de verschillende soorten rechten betekenen wordt uitgelegd 
op pagina 43.

Terug naar de Inhoudsopgave



Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal ont-delen/rechten wijzigen

Het kan voorkomen dat je een Verhaal niet langer wilt delen 
met één of meer mensen.

Als je het Verhaal met niemand meer wilt delen klik je eerst op 
de Deelknop (stap 1):

Je krijgt een pop-up met verschillende opties. Je kiest voor 
‘Bepaal je publiek’. Klik op dat rondje (stap 2).

Je ziet nu een rode knop “Publiek verwijderen en Verhaal 
opslaan” (stap 3):

Klik op deze rode knop en klik daarna weer op                (stap 4).

Als je slechts één of enkele mensen de toegang tot het Verhaal wilt 
ontnemen doe dan stap 1 en 2 van hiernaast, maar druk niet op 
de rode knop. In plaats daarvan klik je op de blauwe knop die je bij 
de persoon/personen brengt die je wilt verwijderen. Zoek de 
persoon/personen die je wilt verwijderen en zet het vinkje in het 
vierkantje voor hun naam uit.

Scroll daarna naar beneden en druk op                          . Je komt 
weer terug in de ‘Deelflow’. Druk nu op Deel.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Sjabloon in een Verhaal
Als je een Verhaal wilt maken met een bepaalde structuur kun je in het 
Verhaal een Sjabloon plaatsen. Het maken en aanpassen van Sjablonen 
wordt toegelicht op pagina 59 en pagina 60.

Je kunt een Sjabloon kiezen direct aan het begin, als je een Verhaal 
start. 

Je kunt ook in een later stadium een Sjabloon aan het Verhaal toe-
voegen. Dit doe je door in het Verhaal op de plusknop te klikken:
en dan te kiezen voor ‘Sjabloon aanpassen’:

Vervolgens kies je een Sjabloon. 
Het Sjabloon dat je kiest 
verschijnt direct in je Verhaal.

Wil je een ander Sjabloon? Of wil je het Sjabloon verwijderen?

Ga dan opnieuw naar ‘Sjabloon aanpassen’: 

Kies nu voor ‘Verwijder huidig Sjabloon:

Het Sjabloon wordt direct verwijderd uit je Verhaal. 

Je kunt daarna weer een ander Sjabloon toevoegen aan je Verhaal.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal koppelen aan één of meer waarden uit één of meer Ringen

Op een overzichtspagina kun je bij een Verhaal zien welke Waarde(n) 
er aan gekoppeld zijn, door onderin op het plusje te klikken. 

Om een Verhaal te koppelen aan één of meer Waarden uit één of meer 
WaardeRingen klik je eerst op de Deelknop onderin het Verhaal:

Klik daarna op: Selecteer WaardeRing:

Kies de Ring met jouw Ontwikkelthema’s. En klik daarna één of meer 
Waarden aan waar dit Verhaal bij past. Doe hetzelfde voor de ring met 
speerpunten.

Sluit af door weer op de Deelknop te klikken

Onderin zie je de Waarde(n) staan:

Terug naar de Inhoudsopgave



Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Van een Verhaal een Bron maken
Een Bronbestand voor collega’s

De kenmerken van een Bron zijn:
- Meteen beschikbaar voor een bepaalde groep;
- De Bron kan bekeken worden, maar niet worden aangepast, tenzij 

de Bron expliciet wordt gedeeld met collega’s (zie pagina 42).

Een Bronbestand voor collega’s maak je door een Waarde uit een 
WaardeRing aan het Verhaal toe te voegen. 

Klik eerst op de Deelknop:

Klik op: Selecteer de Ring met de speerpunten.

Kies één of meer passende waarde(n) (speerpunten) uit die Ring.

Klik weer op Deel:             . Ga vervolgens naar je homepagina.

Zoek het Verhaal op en klik op de drie puntjes:
Kies dan voor: Aanmerken als bron

Het Verhaal is nu zichtbaar geworden 
voor alle collega’s. Collega’s kunnen 
het Verhaal openen en lezen, maar ze
kunnen er niet in werken, tenzij ze 
expliciet die rechten hebben. Zie pagina 
42.

Wil je niet langer dat het Verhaal een bron is. Klik dan opnieuw op de 
drie puntjes en klik vervolgens op: Bron verwijderen. Collega’s kunnen 
het Verhaal dan niet meer zien.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Om een Verhaal te koppelen aan één of meer Ontwikkeldoelen uit een 
Ontwikkellijn klik je eerst op de Deelknop onderin het Verhaal:

Klik daarna op: Ontwikkeldoel(en) toevoegen

Kies de naam van de Ontwikkellijn waar het Ontwikkeldoel op staat die 
je aan dit Verhaal wilt koppelen. Kies de juiste sublijn. 

Klik daarna het ontwikkeldoel op het juiste
niveau aan. Dit proces kun je herhalen voor
verschillende Ontwikkeldoelen als je dat wilt.

Sluit af door weer op de         te klikken.

Een Verhaal koppelen aan één of meer Ontwikkeldoelen

Het gekoppelde Ontwikkeldoel komt onderin het Verhaal te staan. Via 
het i-tje kun je inzien wat de inhoud van het doel is.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

In Mevolution kun je een Verhaal ook een vrije tag mee geven. Dat is 
een blauw label waarin je vrij bent om een term in te voeren. Denk  
bijvoorbeeld aan #werkgroepA, #personeel, #gesprekscyclus, of wat je 
maar kunt verzinnen. 

Om een Verhaal één of meer vrije tags te geven klik je eerst op de 
Deelknop onderin het Verhaal:

Klik daarna op #Tag je Verhaal

Je kunt een vrije tag invoeren in het invoerveld. Je hoeft er geen # voor 
te zetten. Deze wordt automatisch toegevoegd. Druk op ENTER na elke 
tag. Je ziet jouw tags verschijnen onder ‘Overzicht gekoppelde #tags. 

Je kunt natuurlijk ook tags uit de lijst kiezen. Dit 
Zijn tags die iemand anders in jouw organisatie 
heeft gebruikt. 
Sluit af door weer op         te klikken.

Vrije tags aan een Verhaal meegeven
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Op een overzichtspagina heb je de mogelijkheid om meerdere Verhalen 
tegelijkertijd van dezelfde label(s) te voorzien. Je hoeft dan niet alle 
Verhalen één voor één te openen.

Meerdere Verhalen tegelijk van dezelfde labels voorzien doe je door eerst 
de betreffende Verhalen op je overzichtspagina te selecteren. Klik op het 
rondje onder de betreffende Verhalen:

Rechts bovenin het Verhalen-gedeelte van je overzichtspagina 
zie je nu het aantal Verhalen dat je hebt aangevinkt achter het woord 
Deel:

In dit voorbeeld zijn er drie Verhalen aangevinkt. Als je op deze blauwe 
knop Deel (3) klikt krijg je de bekende opties om Verhalen te labelen 
(meta dateren). De labels die één of meer Verhalen die jij aanvinkte al 
hebben zie je aangegeven staan. Je kunt hier voor alledrie de Verhalen 
tegelijk de labels aanpassen. 

Alleen feedback werkt hier niet. Die functie werkt alleen bij een enkel 
Verhaal. Je kunt deze optie dus ook gebruiken voor een enkel Verhaal. 
Dat is een snellere route dan eerst het Verhaal te openen.

Als je klaar bent met het instellen van alle labels voor alle Verhalen klik op

Meerdere Verhalen tegelijk van dezelfde labels (metadata) voorzien
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Verhalen terugvinden met filters deel 1
Mevolution Verhalen werken niet met mapjes of met hiërarchieën. Alle 
Verhalen staan op je homepagina. Daarom is het belangrijk om de 
verschillende opties om een Verhaal te labelen goed te benutten. Denk 
hierbij aan Waarden, Ontwikkeldoelen, vrije tags, Publiek bepalen.

Het terugvinden van Verhalen in Mevolution werkt met een zogenaamd 
FILTER. Door meer filters in te stellen wordt de selectie van Verhalen 
die zich toont kleiner. Zo kom je bij het Verhaal, of de Verhalen, die je 
zoekt.

Je opent het filter door onder Verhalen op de blauwe knop te klikken:

Je kunt op verschillende manieren filteren, ook tegelijk.

Wil je filteren op Waarde, klik dan op 
‘Selecteer WaardeRing’. Kies de juiste ring 
en klik vervolgens op de juiste Waarde. 
Hierdoor filter je onmiddellijk alle Verhalen waaraan die Waarde 
gekoppeld is. Je ziet dus alleen die Verhalen die dat ‘label’ hebben.

Er is nog een tweede manier om te filteren op Waarde. Klik in de 
buitenring van een WaardeRing op een Waarde, bijvoorbeeld op Open
zoals in de WaardeRing hieronder. 

Hierdoor filter je ook onmiddellijk alle Verhalen 
waaraan die Waarde gekoppeld is. Je ziet dus alleen 
die Verhalen die dat ‘label’ (tag) Open hebben.

Ter informatie: Als je in het midden van de WaardeRing klikt 
gebeurt er iets anders. Dan verschijnt de WaardeRing groot in 
beeld en kun je de ring via het potloodje aanpassen, als je 
daar rechten toe hebt.

Wil je filteren op Ontwikkeldoel? Klik dan op ‘Selecteer Ontwikkellijn’. 
Selecteer het doel, of meerdere doelen, uit de juiste (sub)lijnen. 

Wil je filteren op vrije tag? Begin dan te typen in het veld ‘Zoek een tag’. 
Je krijgt vanzelf suggesties. Klik op de juiste tag.

Wil je een filter weer WEGHALEN? Klik dan op 
het x naast het label in de filterbalk. Dit geldt 
voor Waarden, Ontwikkeldoelen en vrije tags. 

Je kunt ook de gehele filterbalk sluiten door rechts bovenin op het X te 
klikken. Dan worden alle filters weggehaald. Alle Verhalen worden weer 
getoond.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Verhalen terugvinden met filters deel 2
Soms zoek je een Verhaal met bepaalde Betrokkenen. Zulke Verhalen 
kun je terugvinden door te klikken bij ‘Zoek een persoon’.

In de pop-up kun je één of meerdere personen 
aanvinken. Je ziet op de achtergrond meteen de 
Verhalen gefilterd worden. Je kunt personen ook 
weer uitvinken. Klik op het X rechts bovenin de 
pop-up als je klaar bent met personen aanvinken.

Ten slotte kun je Verhalen filteren uit een 
bepaalde periode. Klik dan op Zoek op datum / 
periode. Je ziet hier de periode 3 juni 2020 t/m 23 
september 2021.

Je krijgt een kalendertje te zien. Met de < en > 
knoppen kun je naar een eerdere of een latere 
maand springen. Je kunt ook een jaar en/of een 
maand kiezen met V.

Klik de eerste dag aan van de periode die je wilt 
selecteren. Die wordt blauw. Kies in het juiste 
jaar en de juiste maand de laatste dag van de 
periode die je wilt selecteren. Klik die dag aan. 
De geselecteerde periode wordt blauw.

LET OP: Wil je de filters weer WEGHALEN? Je kunt de gehele filterbalk 
sluiten door rechts bovenin op het X te klikken. Dan worden alle filters 
weggehaald. Alle Verhalen worden weer getoond.
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Verhalen terugvinden met snelfilters
In Mevolution staan ook enkele snelfilters ingesteld. Dat zijn de grijze
knoppen die in één keer een selectie maken van Verhalen op je 
overzichtspagina op basis van:

- Alle Verhalen van jou privé. Dit zijn de Verhalen die je (nog) met 
niemand hebt gedeeld;

- Alle Verhalen die je hebt gedeeld;

- Alle Verhalen (kortom geen Opdrachten, Logboeken of Bronnen);
- Alle Opdrachten;
- Alle Logboeken;
- Alle Bronnen. 

Terug naar de Inhoudsopgave



Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal kopiëren 
Op een overzichtspagina kun je een Verhaal eenvoudig kopiëren. Dit 
doe je door bij een Verhaal rechtsboven op de drie puntjes te klikken: 

Je krijgt een aantal opties, waaronder ‘Kopiëren’. Klik dit aan. Er komt 
een kopie van het Verhaal voorop te staan op je overzichtspagina. Dit 
Verhaal heeft dezelfde titel als het origineel met het woord ‘Kopie’ er 
achter. 

In de kopie zijn alle Betrokkenen van het Verhaal afgehaald. Jij bent de 
enige beheerder en niemand ziet de kopie. 
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Wanneer je één of meer Verhalen apart wilt bewaren, 
bijvoorbeeld omdat je ze nog wilt bespreken met een kind, 
ouders of een collega - of omdat je ze erg mooi vindt - dan 
kun je ze opslaan in mijn favorieten.

Om een Verhaal jouw favoriet te maken, klik je op je 
homepagina bij een Verhaal rechtsboven op de drie 
puntjes: 

Je krijgt een aantal opties, waaronder ‘Bewaar in 
favorieten’. Klik dit aan. Het Verhaal staat nu bij jouw 
favorieten.

Om jouw favorieten te bekijken klik je in het 
hamburgermenu op Mijn favorieten. 

Hier staan de Verhalen die je hebt opgeslagen als favoriet. 

Wanneer je meerdere verhalen in favoriet hebt staan, kun 
je met de filterfunctie (zie pagina 52-53) je specifieke 
verhaal zoeken.

Wil je het verhaal uit je favorieten 
verwijderen? Klik dan rechtsboven je 
verhaal op de drie puntjes

en klik: Verwijder uit favorieten. 

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal als favoriet markeren
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Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.
Let op: het blijft 1 Verhaal, dus het origineel is nu van jullie 
samen.

Hoofdstuk 8 - Verhalen

Een Verhaal verwijderen
Op een overzichtspagina kun je een Verhaal eenvoudig verwijderen. Dit 
doe je door bij een Verhaal rechtsboven op de drie puntjes te klikken: 

Je krijgt een aantal opties, waaronder ‘Verwijderen’. Klik dit aan. Je 
krijgt de vraag of je dit Verhaal echt wilt verwijderen. Klik op ‘Ja’ als je 
het zeker weet. Je kunt het Verhaal daarna niet meer terughalen!

LET OP: Anderen die op hetzelfde Verhaal schrijfrechten hebben 
behouden het Verhaal. 

Het ontwerpprincipe hierachter is dat iedereen die schrijfrechten heeft 
bijdraagt en dus eigenaarschap heeft. Eenieder kan het Verhaal voor 
zichzelf verwijderen, maar niet voor de ander(en). 
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Hoofdstuk 9 - Sjablonen

De bedoeling van SOL-sjablonen
In elke Mevolution omgeving staan standaard een aantal Sjablonen klaar. 
Dit zijn de Sjablonen voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL). Dit is de visie 
van waaruit wij bij Mevolution werken. 

Deze Sjablonen ondersteunen je bij het doorlopen en vastleggen van een 
ontwikkelproces vanuit een ‘probleem-oplos-model’ (problem solving).

Iets nieuws leren is immers als een oplossing zoeken terwijl je niet precies 
weet wat het probleem is. Je weet vaak nog niet wat je kan leren of hoe je 
het kan aanpakken. Sociaal Ontwerpend Leren helpt je dan om een 
goed ontwerpproces te doorlopen. Het liefst met hulp van anderen. Door 
een goed ontwerpproces te doorlopen is de kans veel groter dat je ook een 
goed resultaat krijgt: dat je hebt geleerd wat je je voorgenomen had om te 
leren.

Er is een SOL-Sjabloon voor Open opdrachten voor kinderen. Hiermee 
worden kinderen ondersteund met vragen om hun eigen ontwikkelproces 
te doorlopen. Er is ook een zogenaamd Logboek. Dit is een speciaal SOL-
Sjabloon waarin leerkrachten ondersteund worden in hun (gezamenlijke) 
onderwijsontwerp, waar zij vervolgens ze ook gezamenlijk op reflecteren 
en weer van leren. Daarnaast is er een Persoonlijke en Professionele 
ontwikkeling-Sjabloon van SOL. Hiermee wordt je als individuele 
professional ondersteund met vragen over jouw eigen, persoonlijke 
ontwikkeling. 

Ten slotte is er een SOL Jaarplan Ontwikkelthema Sjabloon. Met deze 
Sjablonen wordt in de organisatie samengewerkt aan samen leren en 
kwaliteitszorg.
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Hoofdstuk 9 - Sjablonen

Een sjabloon aanmaken
Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Sjablonen.

Vervolgens kun je een nieuw sjabloon aanmaken, door op het plusje te 
klikken ‘Start nieuw sjabloon’.

Geef je sjabloon een hoofdtitel en klik vervolgens weer op het plusje om 
een sjabloonkopje toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt dan in 
beeld.

Geef het sjabloonkopje een titel en een kleur. Voor de kleur: klik op het 
witte vierkantje. Met de balk onderin kom je bij verschillende kleuren. Je 
kunt op jouw kleur klikken in het palet. Als je tevreden bent klik dan buiten 
het kleurenschema op het wit. Je springt terug naar het invoerscherm. 
Voeg dan nog een beschrijving van het Sjabloonkopje toe. De beschrijving 
kan lang of kort zijn. Klik op opslaan. 

Het sjabloonkopje verschijnt in het sjabloon. Zie het voorbeeld hiernaast. 
Om nog een sjabloonkopje toe te voegen klik je op het plusje eronder. 
De beschrijving die je hebt getypt, is te vinden onder de

Jouw Sjabloon is te gebruiken door collega’s VAN JOUW SCHOOL. Voor een 
Sjabloon voor de hele organisatie (bestuur) kan een beheerder op 
bestuursniveau Sjablonen aanmaken. 

Terug naar de Inhoudsopgave



Hoofdstuk 9 - Sjablonen

Een sjabloon wijzigen

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Sjablonen.

Klik op het sjabloon dat je wilt wijzigen. Vervolgens kun je direct de 
hoofdtitel aanpassen. Om het sjabloonkopje, de titel, het 
kleurgebruik of de beschrijving aan te passen, klik op het 
potloodje

Nu kan je kan het sjabloonkopje qua tekst, kleur en beschrijving 
aanpassen.

Klik op opslaan. 

Het sjabloon is aangepast.

Wil je een sjabloonkopje verwijderen? 
Klik dan op de prullenbak achter het 
sjabloonkopje. 

Je kan dan vervolgens weer een nieuw 
sjabloonkopje maken. 
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Hoofdstuk 9 - Sjablonen

Een sjabloon verwijderen
Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven.

Klik op Sjablonen.

Kies het Sjabloon uit dat je wilt verwijderen en klik met de 
linkermuisknop op de drie puntjes bovenin het gemaakte 
Sjabloon 

Daar kun je kiezen voor de opties: kopiëren en verwijderen. 

Om het Sjabloon te verwijderen, klik je op verwijderen. Er 
verschijnt dan de volgende tekst: Weet je zeker dat je dit 
Sjabloon wilt verwijderen?

Klik op ja. Nu is het Sjabloon verwijderd. 

Je hebt niet altijd de rechten om Sjablonen te verwijderen. 
Mocht je een Sjabloon niet kunnen verwijderen, dan liggen de 
rechten daarvoor bij de beheerder van de school of het 
bestuur.
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Hoofdstuk 10 – Feedback dialogen

Wat houdt het in? En hoe kom je er?

Open het ‘hamburgermenu’ rechtsboven,             en klik op 
Feedback dialogen.

of klik bovenin je scherm op: 

Er opent zich nu een venster met linksboven drie opties: 
‘alles’, ‘aan mij gevraagd’ en ‘door mij gevraagd’.

Wanneer je klikt op ‘aan mij gevraagd’ krijg je te zien wie er 
aan jouw feedback heeft gevraagd én aan jou feedback 
heeft gegeven. 

Klik je op ‘door mij gevraagd’ dan kan je zien aan wie jij 
feedback hebt gevraagd én gegeven. Wanneer je alles wilt 
weergeven, klik je op ‘alles’. 

Om naar de feedbackdialoog te komen, klik je op het citaat. 
Je wordt dan doorverwezen naar een Verhaal van jezelf of 
van iemand anders. Scroll vervolgens helemaal naar 
beneden. Daar zie je de feedback staan in een vorm van een 
chat-gesprek.  Om te reageren, schrijf je in het witte vlak 
jouw tekst en klik je vervolgens op verzenden. Nu heb je op 
je collega gereageerd. 
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Hoofdstuk 11 – Uit dienst en privé account

Levenlang leren
Elk schooljaar verlaat een aantal collega’s jullie bestuur. Dat betekent 
niet dat ze stoppen met leren. Collega’s hebben daarom de optie om hun 
eigen e-portfolio mee te nemen.

Mevolution biedt de gelegenheid om een gebruiker 'los te koppelen' van 
het bestuur, met behoud van zijn eigen Ring, zijn eigen Verhalen en de 
Verhalen waar hij bij betrokken was. We zetten het school-account dan 
om naar een privé-account, met een privé-emailadres. Hiervoor sluiten 
we een contract af met de gebruiker. De gebruiker kan nieuwe Verhalen 
toevoegen, aan zijn Ring werken en gebruik blijven maken van de app. 
Hij kan niet meer bij de personen van het bestuur, de Ringen van het 
bestuur, de Ontwikkellijnen of de tags.

Aan het gebruikmaken van een privé-account zijn kosten verbonden.
Als jullie willen kunnen we jullie een informatiepakket sturen over een 
privé-account, het ‘in- en uitpluggen’ en het voortzetten van het e-
portfolio dat je kunt delen met collega’s. Wil je dit? Mail ons: 
support@mevolution.nl
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Handleiding Mevolution e-portfolio+ 

doorgenomen, maar toch nog vragen?

Neem contact met ons op: support@mevolution.nl

Terug naar de Inhoudsopgave




