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1.		 Inleiding

4

Het portfolio is van oorsprong een grote map waarin schilders, vormgevers en reclamemakers voorbeelden van hun
werk verzamelen om potentiële opdrachtgevers te overtuigen van hun kwaliteiten. In de medisch specialistische
vervolgopleidingen wordt het portfolio door aios gebruikt om bewijsmateriaal van competentie ontwikkeling en
verrichtingen te registreren en te accorderen en om zelfreflectie te stimulerena.
Het ‘moderne’ portfolio is digitaal. Het is een persoonlijke omgeving van de aios met daarin een overzicht
van persoonlijke competenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een ‘standaard’, voorzien van een
persoonlijk stappenplan en toegankelijk voor verschillende doelgroepen (aios, opleider, stagebegeleider, mentor,
etc)b. De standaard (een gebruikelijke term bij het inrichten van e-portfolio’s) is in de medisch specialistische
vervolgopleidingen het landelijke opleidingsplan en de ordening en criteria die daarin zijn opgenomen.
Wetenschappelijke verenigingen zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van hun landelijk opleidingsplan.
Veel verenigingen herzien momenteel (medio 2016) het landelijk opleidingsplan in een reguliere onderhoudscyclus,
maar ook om individualiseren van de opleiding(-sduur) mogelijk te maken. De herziene opleidingsplannen worden
opgebouwd uit ‘bouwstenen’ die de belangrijkste beroepsactiviteiten representeren. Veel wetenschappelijke
verenigingen hanteren daarin inmiddels een ordening van de beroepsinhoud volgens Entrustable Professional
Activities (EPA’s)*. Hiermee is de opleiding opgedeeld in afzonderlijk te toetsen en beoordelen ‘eenheden’.
Dit biedt aanknopingspunten voor het leveren van maatwerk, vooraf vrijstellen, tussentijds bekwaam verklaren,
versnellen en zo nodig verlengen van de opleidingsduur.
Om individualisering van de opleidingsduur in de praktijk te kunnen realiseren is het behulpzaam wanneer het
digitale portfolio de opleider en aios ondersteunt bij de uitvoering van het (landelijk) opleidingsplan en het
opleiden in de dagelijkse praktijk. Het digitale portfolio moet zo zijn ingericht dat het:
1.
2.
3.

aansluit bij de opbouw van het (landelijke) opleidingsplan;
aios ondersteunt bij het registreren en accorderen van leerervaringen en bevestigen van opgedane kennis,
vaardigheden en gedrag, maar ook het reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling;
opleiders ondersteunt bij het volgen, toetsen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren van aios.

Het ligt dan ook voor de hand dat de wetenschappelijke vereniging, als verantwoordelijke voor het opleidingsplan,
de regie neemt over de inrichting van een digitaal portfolio dat het opleidingsproces optimaal ondersteunt.
Maar hoe kom je tot de inrichting van het portfolio en hoe definieer je functionaliteiten die aios en opleider
ondersteunen bij het individualiseren van de opleiding?

Over deze handreiking
Deze handreiking is een vervolg op de ‘Handreiking opleidingsplan gebaseerd op EPA’s’ (Federatie Medisch
Specialisten, 2015) en de ‘Handreiking volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren’ (Federatie Medisch
Specialisten, 2015). Ze is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die bezig is met de (her)inrichting en praktische
inzet van het digitale portfolio in de medisch specialistische vervolgopleidingen.
De handreiking is in het bijzonder nuttig voor wetenschappelijke verenigingen die bezig zijn met het herzien van
hun opleidingsplan. Het is dan noodzakelijk dat ook het digitale portfolio wordt aangepast zodat dit opnieuw
en misschien ook beter aansluit op het nieuwe opleidingsplan en het daarin beschreven opleidingsproces. De
handreiking helpt de ‘werkgroep portfolio’ van de vereniging bij het oppakken van dit vraagstuk.
Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten voor het portfolio op basis van regelging en het opleidingsplan.
Hoofdstuk 3 gaat over toetsen en beoordelen en hoofdstuk 4 over het volgen van de opleiding met het portfolio.
In hoofdstuk 5 staat een stappenplan voor de werkgroep portfolio om van wens tot nieuw of aangepast portfolio
te komen. Hoofdstuk 6 en 7 beschrijven hoe men tot een goed programma van eisen (PvE) voor het portfolio kan
komen.

* EPA´s zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een aios om met beperkte tot
geen supervisie uit te voeren zodra de aios de benodigde competenties heeft verkregen (Ten Cate, O. 2015)
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2.		 Regelgeving en het opleidingsplan
2.1

6

Kaderbesluit CCMS

Het gebruik van een portfolio door opleider en aios is vanaf 2004 verplicht gesteld in het Kaderbesluit CCMS.
In het Kaderbesluit CCMS is het portfolio “een door de aios bijgehouden verzameling van documenten
waarin op systematische wijze de voortgang van de aios wordt gedocumenteerd”. Het portfolio biedt de aios
ondersteuning bij het bewaken van de voortgang van zijn eigen ontwikkeling en helpt hierop te reflecteren.
Zowel de opleider als de aios zijn verplicht er op toe te zien dat een portfolio wordt bij gehouden dat voldoet
aan de opleidingseisenc.

3.		 Toetsen en beoordelen met het digitaal portfolio
Het digitaal portfolio moet qua inhoud en inrichting aansluiten bij de inhoud en opbouw van het (landelijke)
opleidingsplan. In het (landelijk) opleidingsplan staat in ideale zin beschreven wat de aios moet leren en op welke
manier dat wordt beoordeeld ten behoeve van welk niveau van bekwaamheid. De vertaling naar toetsinstrumenten
die het observeren en beoordelen mogelijk maken van wat de aios op welk niveau beheerst, vindt lokaal plaats,
vaak met gebruikmaking van instrumenten die regionaal of landelijk zijn ontwikkeld. Het bekwaamheidsniveau dat
behaald moet worden, is in het landelijke opleidingsplan uitgedrukt in het supervisie-niveau dat daarbij past.
Hieronder volgt een beschrijving van de kernelementen uit het opleidingsplan die gebruikt worden voor de
inrichting van het digitale portfolio.

Het portfolio in het Kaderbesluit CCMS kent minimaal de volgende verplichte onderdelenc:
• het individueel opleidingsplan;
• documentatie van minimaal de verplichte toetsingen van de competenties: KPB, CAT, kennistoets en toetsen
die eventueel in het specifieke besluit verplicht zijn gesteld;
• verslagen van de voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken;
• een registratie van de door de aios uitgevoerde verplichte opleidingsactiviteiten;
• een of meer overdrachtsdocumenten.

3.1

Inhoud portfolio: bouwstenen opleidingsplan

In het (landelijke) opleidingsplan is vastgelegd welke EPA’s voor een bepaald specialisme zijn gedefinieerd en
moeten worden beoordeeld. Het EPA-overzicht uit het opleidingsplan (figuur 1) vormt, naast het overzicht van de
mogelijk aanvullende opleidings- en profileringsonderdelen, de standaard (ook wel ‘de inhoudsopgave’) voor de
ordening van het digitaal portfolio.

Voor de meeste onderdelen geldt dat de vorm en inhoud daarvan is vrijgelaten en dat deze per specialisme
ingevuld dient te worden door de wetenschappelijke vereniging.

2.2

Het opleidingsplan

In het landelijke opleidingsplan is vastgelegd wat de aios moet leren en welke competenties, vaardigheden,
houding en gedrag hij of zij zich eigen moet maken. In recente opleidingsplannen wordt in toenemende mate
gerefereerd aan de rol van het portfolio in het ondersteunen van het opleidingsproces. Het portfolio vervult
daarbij verschillende functies, met steeds meer nadruk op ontwikkeling en reflectie. Maar met het loslaten
van de vaste opleidingsduur en het individualiseren van de opleiding wordt de informatie in het portfolio hét
‘bewijsmateriaal’ bij het nemen van beslissingen ten aanzien van het verlenen van vrijstelling, het beoordelen
van bekwaamheid en toekennen, of juist níet toekennen, van bekwaamverklaringen. Het portfolio is daarmee
naast een formatief instrument, gericht op de ontwikkeling van het leren, tevens een summatief instrument,
gericht op beoordelen van de aiosd. Dit maakt dat de inrichting van het digitale portfolio de opbouw en inhoud
van het opleidingsplan dient te volgen en ondersteunend moet zijn aan het in opleidingsplan beschreven
opleidingsproces.
Als het portfolio daaraan voldoet, geeft het tijdens de opleiding de mogelijkheid om te volgen en beoordelen op
in het opleidingsplan vastgelegde leeractiviteiten en criteriae. Het portfolio wordt tijdens de opleiding gevuld met
bewijsstukken van wat de aios heeft geleerd. Dat kunnen bewijzen zijn voor welke beroepsactiviteiten adequaat
zijn uitgevoerd en/of competenties die de aios beheerst. Daarmee heeft het portfolio een ondersteunende
functie bij het beoordelingsproces en het faciliteren van de opleiding. Het helpt opleider en aios door het
overzichtelijk samenbrengen van alle documenten met betrekking tot het leerproces in één overzicht. Het
digitale portfolio ondersteunt de opleider en aios optimaal in het opleidingsproces, als het aan de hand van de
beoordelingen over de tijd snel inzicht kan geven in de leerontwikkeling van de aios.

Figuur 1: Voorbeeld EPA’s uit het opleidingsplan

In het opleidingsplan is beschreven welke CanMEDS-competenties het meest relevant zijn om een EPA op
adequate wijze uit te voeren. Daarmee biedt het opleidingsplan twee dimensies om de leervordering van de aios
op te volgen:
• de mate van beheersing van beroepsactiviteiten (EPA’s; de inhoud van het werk)
• de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten (de CanMEDS-competenties; de kenmerken van de lerende zelf)
Zo geeft het opleidingsplan de informatie die nodig is om het dashboard van het portfolio samen te stellen (zie
hoofdstuk 4). Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van de koppeling tussen EPA en (meest relevante) CanMEDS.

3.2

Toetsinstrumenten in het digitaal portfolio

In de EPA-beschrijvingen (figuur 2) in het opleidingsplan staat beschreven welke kennis, vaardigheden, houdingen
en gedrag nodig zijn om de EPA te kunnen uitvoeren. De mate waarin een aios een beroepsactiviteit beheerst,
wordt in de praktijk geobserveerd met toetsinstrumenten (bijvoorbeeld KPB, CBD, OSAT, kennistoets, etc.) die bij
betreffende EPA geschikt zijn en in de EPA-beschrijving benoemd.
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In het opleidingsplan zijn kaders, randvoorwaarden, criteria en normen opgenomen over wanneer een aios in
aanmerking kan komen voor een bekwaamverklaring. Naast in de toetsinstrumenten zijn deze veelal terug te
vinden in de toetsmatrix of in EPA-beschrijvingen. Bij de kruisjes in de toetsmatrix in figuur 3 is dan bijvoorbeeld
het minimale aantal toetsmomenten of het specifieke onderwerp benoemd. Voorbeelden van criteria en normen
zijn:
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• Een norm voor een minimaal aantal uitgevoerde verrichtingen
• Een norm voor een minimaal aantal KPB’s, OSATS of soortgelijk (door opleider geaccordeerd op een bepaald
niveau)
• Voorwaardelijk behaalde cursussen
• Voorwaardelijk behaald bekwaamheidsniveau voor een bepaalde EPA voordat een andere EPA kan worden
behaald
• Etc.
Deze kaders, randvoorwaarden, criteria en normen dienen overgenomen te worden als indicatoren voor voldaan/
niet-voldaan in het digitaal portfolio. Het zijn de parameters voor opleiders en de opleidingsgroep bij het afgeven
van bekwaamverklaringen.

Figuur 2: De onderdelen van een EPA-beschrijving
Deze toetsinstrumenten moeten zo concreet mogelijk uitgewerkt worden in beoordelingsformulieren (zie
als voorbeeld het concept KPB-formulier voor de EPA ‘Dienst’ van de Interne Geneeskunde in bijlage 1) die
opgenomen kunnen worden in het digitale portfolio. Zo weten zowel de observator als de aios waar zij op
moeten letten (als geheugensteuntje), biedt het digitale portfolio de mogelijkheid om de beoordeling vast te
leggen en kwalitatieve feedback te ondersteunen en kan overzichtelijk gerapporteerd worden ten behoeve van
opleidingsgesprekken.

3.3

Koppeling inhoud en beoordeling: toetsmatrix

In de beschrijving van de EPA is vastgelegd met welk(e) toetsinstrument(en) kan worden bepaald of deze op
het beoogde eindniveau is behaald. Daarmee is als het ware een ‘toolbox’ van toetsinstrumenten bepaald
ten behoeve van bekwaamverklaring. Het overzicht van alle EPA’s met bijbehorende toetsinstrumenten wordt
veelal weergegeven in de vorm van een toetsmatrix (zie figuur 3). Zo kan in één oogopslag worden gezien hoe
de toetsing van de opleiding eruitziet en welk ‘bewijsmateriaal’ door de aios voor het portfolio kan worden
verzameld in de opmaat naar bekwaamverklaringf.
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x
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x

x

x
x
x
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Figuur 3: Voorbeeld toetsmatrix
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4.		 Ontwikkeling van de aios volgen in het digitale portfolio
Het succesvol uitvoeren van een EPA doet een beroep op de bekwaamheid om een combinatie van
verschillende competenties gelijktijdig in te zetten. Wanneer in het opleidingsplan de competenties gekoppeld zijn
aan de EPA’s èn deze zijn door vertaald naar de toets- en beoordelingsinstrumenten (door bijvoorbeeld concrete
gedragsindicatoren in KPB-formulieren te formuleren) kan ook de ontwikkeling van competenties in het digitaal
portfolio worden weergegeven.

4.1

De competentieontwikkeling per EPA kan overzichtelijk worden weergegeven op de in het opleidingsplan
gedefinieerde schaal (figuur 6).
Aandachtspunt: competenties worden in de context van een specifieke EPA beoordeeld. Dit betekent dat
beoordelingen van één competentie (bijv. communicatie) in verschillende contexten (verschillende EPA’s)
niet zonder meer bij elkaar opgeteld (en gemiddeld) kunnen worden.

Ontwikkeling volgen op EPA-niveau

In de medisch specialistische vervolgopleidingen met een op EPA’s gebaseerd curriculum kan de ontwikkeling
van de aios op het niveau van de EPA’s worden gevolgd. Hiervoor is in veel opleidingsplannen de nominale
ontwikkeling van de aios beschreven. Die geeft aan welk bekwaamheidsniveau wanneer behaald dient te zijn.
In het digitaal portfolio wil je dit nominale ontwikkelingsproces als ‘spiegelinformatie’ kunnen vastleggen, zodat
je de werkelijke ontwikkeling van de individuele aios hiertegen kan afzetten. De ontwikkeling in bekwaamheid
op EPA’s kan gevolgd worden op een schaal met vijf supervisieniveaus (of een andere in het opleidingsplan
gedefinieerde schaal). Dit maakt het mogelijk om middels een ‘stoplicht’ te visualiseren hoe de aios zicht
ontwikkelt: bijvoorbeeld naar beheersingsniveau (voldaan (groen), in ontwikkeling (oranje), knelpunt (rood)) of
naar ontwikkelingstempo (loopt voor op schema (groen), loopt op schema (oranje), of loopt achter (rood)).
De pagina in het e-portfolio waarop de stoplichten per EPA worden getoond, wordt het ‘dashboard’ genoemd
(figuur 4).

Figuur 6: Dashboard Ontwikkeling op competentie-niveau met spinnenweben staafdiagrammen

Figuur 4: Dashboard Ontwikkeling op EPA-niveau met stoplichten
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Tijdens de opleiding doet de aios in zijn eigen tempo nieuwe kennis en ervaring op. Zo groeit hij in
zelfstandigheid. De aios verzamelt bewijsmateriaal en laat zijn opleider steeds zien op welke vlakken hij zich
verder ontwikkeld heeft. Gedurende de opleiding wil de opleider en de opleidingsgroep de ontwikkeling van de
aios kunnen volgen, bij voorkeur in concrete en transparante (tussen)resultaten.

x

x

x

x

x
x

x
x

Figuur 5: EPA-competentiematrix:
samenhang competenties en EPA’s

4.3

Van dashboard naar actie

Het dashboard van het portfolio geeft snel inzicht in hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van de aios. Is
deze ontwikkeling conform, boven of onder verwachting. Het portfolio moet vervolgens de mogelijkheid bieden
om snel ‘in te zoomen’ op de beoordelingen die ten grondslag liggen aan de betreffende gegevens. In deze
beoordelingen is naast een harde score op de indicatoren vaak ruimte voor een kwalitatieve toelichting (proza) op
wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. De beste feedback bestaat uit een combinatie van scores op de
indicatoren en een kwalitatieve toelichting.
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6. 		 Opstellen programma van eisen (PvE) (Stap 3)

5. 		 Stappenplan digitaal portfolio
1. Uitgangspunten opleidingsplan vaststellen
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2a. Evalueren huidig portfolio
en/of
2b. Inventariseren eisen en wensen gebruikers met opleiders, stagebegeleiders en
aios
3. Opstellen programma van eisen (PvE)

(gebruik informatie uit hoofdstuk 6 van deze handreiking)

4. Bepalen randvoorwaarden

Het digitaal portfolio moet qua functionaliteiten ondersteuning bieden aan opleider en aios bij het plannen, volgen
en beoordelen van de ontwikkeling van de aios. Wat opleiders en aios verwachten van het digitaal portfolio kan het
beste in een programma van eisen (PvE) uitgewerkt worden. Een PvE is een geschreven verzameling van eisen en
wensen. Doel van het PvE is om vooraf alle eisen en wensen te expliciteren en de randvoorwaarden te definiëren.
Het PvE kan dienen als basis voor een offerte- en ontwikkeltraject. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je tot een goede
uitwerking van het PvE voor het portfolio komt.

6.1

Omdat de inhoud, opbouw en de aanpak van het opleidingsproces per specialisme verschilt ziet ieder portfolio
er anders uit. Uiteraard zijn er ook veel overeenkomsten en kunnen specialismen veel van elkaars aanpak leren.
De volgende stappen helpen bij het beschrijven en realiseren van de gewenste functionaliteiten van het digitaal
portfolio:
a.

(gebruik informatie uit hoofdstuk 7 van deze handreiking)

Vervolg met huidige aanbieder:

Vervolg met potentiële aanbieders:

5. Bespreken PvE met huidige
aanbieder

5. Bespreken PvE met potentiële
aanbieder(s)

6. Bespreken wijzigingsvoorstellen

6a. Beoordelen pitch en voorstel/offerte
aanbieder(s)

(toetsen aan randvoorwaarden uit stap 4)

(toetsen aan randvoorwaarden uit stap 4.)

6b. Selectie en contracteren aanbieder
7. Ontwikkelen/aanpassen portfolio

7. Ontwikkelen portfolio

8. Testen en accorderen
9. Informeren en opleiden van gebruikers
10. Livegang aangepast/nieuw portfolio
11. Evaluatie en onderhoud

Stappen 3 en 4 uit bovenstaand stappenplan worden verder uitgewerkt in de hoofdstukken 6 en 7 van deze
handreiking.

Functionaliteiten bepalen: analyseer het opleidingsproces

b.
c.

Maak een overzicht van wat opleider, stagebegeleider en aios doen in de opleiding met betrekking tot leren,
werken, begeleiden en beoordelen (m.a.w. beschrijf het opleidingsproces in activiteiten)
Beschrijf de activiteiten (in processtappen, wie doet wat en produceert welke informatie)
Inventariseer welke ondersteuning gebruikers verwachten (eisen/wensen) van het digitale portfolio per
activiteit in het opleidingsproces

Stap a: Beschrijf het opleidingsproces
Het opleidingsproces van de medisch specialistische vervolgopleidingen ziet er in hoofdlijnen, conform het
Kaderbesluit CCMS, uit zoals in figuur 7. In deze figuur is het generieke opleidingsproces geschetst, met een
overzicht van de belangrijkste activiteiten van opleider, stagebegeleider en aios in het opleidingsproces. Het
opleidingsproces voor een specifiek specialisme kan er in de praktijk, op onderdelen, anders uit zien. Het is
belangrijk om het opleidingsproces en de activiteiten goed in beeld te brengen. Deze kun je dan als gezamenlijk
vertrekpunt gebruiken voor het definiëren van de gewenste ondersteuning door het digitaal portfolio. Figuur 7 kan
hiervoor als basis helpen.
Het opleidingsproces in figuur 7 bestaat uit drie delen. In het midden van de plaat staat een overzicht van
de opleiding, met daarin het sollicitatiegesprek, het introductiegesprek met de opleider, de inhoudelijke
stages, de periodieke (verplichte) voortgangsgesprekken, de jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling en het
eindbeoordelingsgesprek (C-formulier en registratie in het register). Het bovenste deel laat het opleiden in de
praktijk zien, tijdens de stage, met de daarbij behorende begeleidings(-gesprek)cyclus. Er zijn drie fasen in de
stageperiode onderscheiden: introductiegesprek stage, stage uitvoeren (leren en werken) en het eindgesprek
stage. Het onderste deel laat het begeleidingsproces daaromheen zien. Dit is het proces van opleider en aios
waarbij het gaat om het volgen en het beoordelen van de ontwikkeling en de bekwaamheid. Onder iedere stap zijn
de activiteiten van de opleider, stagebegeleider en aios weergegeven. Voor het inrichten van het digitaal portfolio
is de informatie die wordt ‘vastgelegd’ natuurlijk specifiek van belang. Het resultaat van stap a is een overzicht
van wat opleider, stagebegeleider en aios doen in de opleiding met betrekking tot leren, werken, begeleiden en
beoordelen.

Stap b: Van wat naar hoe
Het opleidingsproces (stap a) geeft overzicht van wat de belangrijkste opleidingsactiviteiten zijn. Hoe die
opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd en of het portfolio daarbij een rol speelt is specialisme-specifiek. Hoe
invulling wordt gegeven aan bijvoorbeeld ‘toetsen’ en ‘bekwaam verklaren’ verschilt per specialisme. Het is daarom
belangrijk om een nadere uitwerking van de belangrijkste opleidingsactiviteiten, die ondersteund dienen te
worden met het portfolio, te maken met daarin een beschrijving van hoe het portfolio de opleider en aios daarbij
ondersteunt.
Bijvoorbeeld bij het introductiegesprek en de voorbereiding daarop: “de aios wil ondersteund worden bij het
vastleggen van bewijsmateriaal van eerder verworven competenties (EVC) in een raamwerk van EPA’s. Zodat hij,
met een toelichting op het bewijsmateriaal, vrijstelling kan aanvragen voor specifieke (onderdelen van) EPA’s. In
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GENERIEK PROCES OPLEIDEN
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de voorbereiding op het introductiegesprek willen opleiders graag gerichte en onderbouwde aanvragen voor
vrijstelling kunnen beoordelen. Zij willen aanvragen in het EPA raamwerk kunnen beoordelen en van advies kunnen
voorzien.”

U
I
T
V
O
E
R
E
N

Een ander voorbeeld is het tussengesprek stage en het vaststellen van het bekwaamheidsniveau: “Daar wil de
stagebegeleider, samen met de opleidingsgroep, in één overzicht de afgenomen KPB’s, de wel/niet behaalde
kennistoetsen en overige bij de EPA vereiste toetsinstrumenten en het huidige bekwaamheidsniveau zien
staan. Met daarbij de mogelijkheid om een onderbouwd voorstel te kunnen doen (aan de opleider) om het
bekwaamheidsniveau aan te passen.”
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Figuur 7: Generiek proces opleiden
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6.2

Functionaliteiten bepalen: generiek Programma van Eisen

Ondanks dat de inhoud, aanpak en het opleidingsproces per specialisme verschillen, blijken er in de praktijk ook
veel overeenkomsten te zijn. Op basis van het doorlopen van bovenstaande stappen en onderzoek bij meerdere
opleidingen, heeft project RIO een set van generieke functionaliteiten voor het digitale portfolio opgesteld. Daarin
zijn generiek geformuleerde eisen en wensen opgenomen voor het volgen, toetsen, beoordelen en bekwaam
verklaren. Deze eisen kunnen door ieder specialisme als basis (ter inspiratie) gebruikt worden bij de uitwerking van
het eigen programma van eisen. Dit generieke PvE stelt eisen aan de functie (1), het volgen van de ontwikkeling
(stagespecifiek en opleidingsbreed (2), toetsen en beoordelen (3) en bekwaam verklaren (4):

enz..

JAAR 1

Stap c: Gebruikerseisen en -wensen inventariseren
Opleiders en aios zijn de uiteindelijke gebruikers van het portfolio. Toets en inventariseer daarom met en bij hen
welke ondersteuning zij bij hun belangrijkste activiteiten in het opleidingsproces verwachten (eisen/wensen) van
het digitale portfolio.
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Generiek Programma van Eisen
1) De functie van het portfolio
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• Het digitaal portfolio ondersteunt aios, opleider en stagebegeleider in het opleidingsproces.
• Het digitaal portfolio ondersteunt de workflow van aios, opleider en stagebegeleider.
• Het digitaal portfolio is ondersteunend aan de gesprekscyclus tussen aios en opleider, en aios
en stagebegeleider.
• Het digitaal portfolio is zo ingericht dat de opbouw en inhoud van het (EPA-gericht) opleidingsplan
wordt gevolgd en dat het voldoet aan de eisen vanuit het opleidingsplan.
• Het digitaal portfolio is zo opgezet dat er minimaal aan de regelgeving wordt voldaan.
• Het digitaal portfolio is altijd en overal beschikbaar.
• Het digitaal portfolio is toegankelijk en te gebruiken op zowel vaste als mobiele devices: computers,
tablets, telefoon (figuur 8)

Opleidingsbreed:
• In het digitaal portfolio is in één oogopslag de voortgang binnen de opleiding van de aios zichtbaar:
------

Het digitaal portfolio faciliteert het vastleggen van normen t.a.v. toetsen, beoordelen en bekwaam
verklaren.
Het digitaal portfolio laat op een overzichtelijke wijze de in totaal te behalen EPA’s en de bijbehorende
supervisieniveaus zien ten opzichte van de in het opleidingsplan gestelde norm.
Het digitaal portfolio maakt de relatie tussen de EPA’s en de CanMEDS competenties zichtbaar als deze
relatie in het opleidingsplan en de toetsing- en beoordelingsinstrumenten is gelegd.
Het digitaal portfolio laat in een oogopslag de lijst met te behalen opleidingsonderdelen en de status
van de aios op deze onderdelen zien ten opzichte van de norm en planning.
Het digitaal portfolio geeft een overzicht van en inzicht in de verslagen van de voortgangsgesprekken
(introductie- en voortgangsgesprek, jaarlijkse geschiktheids- en eindbeoordeling) tussen aios en
opleider.

• Het digitaal portfolio bevat documentatie van het verplichte individuele opleidingsplan (IOP) en het
individueel opleidingsschema (IOS).
• Het digitaal portfolio ondersteunt de overdracht van de aios van het ene naar het andere ziekenhuis en
maakt dit inzichtelijk voor de opleider.

Figuur 8: KPB-beoordeling op een mobiele telefoon

2) Volgen van de ontwikkeling
Stagespecifiek:
• Het digitaal portfolio geeft per EPA een overzicht van (het aantal) en inzicht in (score) de ingevulde
toetsing- en beoordelingsinstrumenten (figuur 9).
• Het digitaal portfolio geeft een overzicht van en inzicht in de verslagen van de voortgangsgesprekken
(introductie-, voortgangs-, eindgesprek) tussen aios en stagebegeleider.
• Het digitaal portfolio bevat documentatie van de verplichte toetsing- en beoordelingsinstrumenten
(CAT, KPB’s, OSATS etc.).

Figuur 9: Voorbeeld EPA-dashboard met overzicht van toetsinstrumenten

17

3) Toetsen en beoordelen
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• Het digitaal portfolio faciliteert het vastleggen van bewijsmateriaal voor het beoordelen van EVC ten
behoeve van de vrijstellingsprocedure (introductiegesprek).
• Het digitaal portfolio bevat alle toetsing- en beoordelingsinstrumenten uit het opleidingsplan.
• Het digitaal portfolio laat per EPA de toetsing- en beoordelingsinstrumenten (CAT, KPB’s, OSATS etc.) zien.
• Het digitaal portfolio faciliteert het afnemen, invullen, accorderen en vastleggen van toetsing- en
beoordelingsinstrumenten (figuur 10).
• Het digitaal portfolio faciliteert het vastleggen van bewijsmateriaal van behaalde/gevolgde opleidingsonderdelen.
• Het digitaal portfolio faciliteert zelfreflectie van de aios op zijn/haar ontwikkeling en maakt dit tevens
zichtbaar voor zowel de aios als de opleider.

4) Bekwaam verklaren
• Het digitaal portfolio faciliteert de opleider/stagebegeleider bij het delen van bewijsmateriaal met de
opleidingsgroep.
• Het digitaal portfolio faciliteert de opleider/stagebegeleider bij het vastleggen van het besluit en de
onderbouwing ten aanzien van het supervisieniveau (figuur 11).
• Het digitaal portfolio faciliteert de opleider/stagebegeleider bij het vastleggen van de bekwaamverklaring
(C-formulier) en de onderbouwing.

Figuur 10: Voorbeeld KPB-beoordeling EPA Dienst op mobiele telefoon
Figuur 11: Voorbeeld onderbouwing van bekwaamverklaring in het portfolio
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7.		 Bepalen randvoorwaarden (Stap 4)
Naast het definiëren van de gewenste functionaliteiten van het portfolio is het PvE de plek om ook de overige
randvoorwaarden te beschrijven die relevant zijn voor de wetenschappelijke vereniging, opleiders en aios.
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Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen waarover randvoorwaarden kunnen worden geformuleerd:

Eigenaarschap
Wie is eigenaar van het portfolio systeem (de online software)? Wie is eigenaar van de beoordelingsformulieren?
Wie is eigenaar van de ingevulde beoordelingsformulieren en informatie die in het portfolio wordt vastgelegd?
Hoe wordt dit eigenaarschap ingevuld?

Service Level Agreement (SLA)
In een service-level agreement (SLA) staan de afspraken tussen de aanbieder en de afnemer van het portfolio. Er
wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze
later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Onderwerpen
die o.a. in een SLA beschreven kunnen worden: de functionaliteit van de dienst, de functies, de openstellingstijden
helpdesk, gebruikersondersteuning en opleidingen, prestatie-eisen zoals beschikbaarheid, responsetijd bij
incidenten, probleemherstel en onderhoud, calamiteitenregeling, etc.

Gebruikerstevredenheid, verbeter- en onderhoudscyclus
Flexibiliteit
Welke mate van flexibiliteit wordt er van het portfolio verwacht? Wil men beoordelingsformulieren flexibel kunnen
aanmaken en aanpassen? Wil men standaardteksten in het portfolio kunnen beheren en aanpassen (bijvoorbeeld
toelichtende teksten en de handleidingen)

Wordt er een periodieke gebruikerstevredenheidsmeting gehouden? Door wie en hoe? Is er een periodieke
verbeter- en onderhoudscyclus die gevolgd wordt?

Financiering en betaling
Gebruikersinterface, uitstraling en vormgeving
Welke randvoorwaarden zijn er ten aanzien van de verschillende schermen in het portfolio? Welke look & feel
moet het portfolio hebben? Welke ervaring wil men de gebruikers geven? Is de huisstijl en/of de website van de
vereniging daarbij relevant?

Door wie wordt (de ontwikkeling van) het portfolio gefinancierd? Wie betaalt voor het portfolio? Enkele varianten
zijn: de wetenschappelijke vereniging (via het lidmaatschapsgeld), de aios, het ziekenhuis waar de aios is
aangesteld uit de beschikbaarheidsbijdrage.

Devices (pc, laptop, tablet, telefoon)
Op welke devices wil men het portfolio kunnen gebruiken? Welke delen van het portfolio specifiek op tablets en
telefoons en welke delen specifiek op pc’s en laptops?

Content en content management
Welke type content (inhoud) kunnen en mogen opgenomen worden in het portfolio? Wel/geen gebruik van
video? Hoe wil men deze content kunnen wijzigen en beheren? Is er een minimum of maximum opslagcapaciteit
gewenst?

Zoekmachine
Beschikt het portfolio over een zoekmachine? Wat verwacht men van de zoekmachine? Welke inhoud doorzoekt
de zoekmachine?

Exporteren van content

Geraadpleegde bronnen:

Moet de inhoud van het portfolio geëxporteerd kunnen worden? Bijvoorbeeld bij het beëindigen van de
opleiding? In welk formaat moet er geëxporteerd kunnen worden (bijvoorbeeld PDF)? Is een export conform de
NEN 2035 norm (Nederlandse standaard voor het uitwisselen van e-portfolio's) gewenst?

a. Challis, M. (1999). AMEE Medical Education Guide No. 11 (revised): Portfolio-based learning and assessment in medical
education. Med Teach 1999; 21(4):370–386.

Koppeling met andere systemen

b. Ten Cate, O., Chen, H.C., Hoff, R.G., Peters, H., Bok, H., & Van der Schaaf, M. (2015). Curriculum development for the
workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99, Medical Teacher. 2015

Zijn er koppelingen met andere systemen gewenst?
c. Kaderbesluit Centraal College Medische Specialismen (CCMS). CGS. 2015

Veiligheid, autorisatie en beveiliging
Hoe wordt de toegang tot het portfolio beveiligd zodat alleen de eigenaar van het portfolio toegang
heeft? Hoe worden (verschillende) gebruikers (aios, opleiders, supervisor) geautoriseerd? Wie beheert de
toegangsbeveiliging? Hoe krijgt de opleider toegang tot de inhoud van het portfolio van de aios?

d. Van der Helm, H.M.J., Scheenstra, R., Den Rooyen, C. (2010). Van schoenendoos naar software systeem: hulp bij het kiezen
van een digitaal portfolio. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. 2010
e. Busari, J.O., Dirksen-de Tombe, L.G.J.M. & Jippes, E. (2010). Achtergronden bij de Richtlijn Gebruik portfolio in de
vervolgopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. 2010; 29: 154.
f. Driessen, E., Scheele, F. (2013). What is wrong with assessment in postgraduate training? Lessons from clinical practice and
educational research. Medical Teacher. 2013; 35: 569–574
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Bijlage: Voorbeeld concept KPB-formulier EPA “Dienst” 		
			
Interne Geneeskunde (2016)
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Onderstaand KPB-formulier is ontwikkeld door de Interne Geneeskunde ten behoeve van het beoordelen van
aios tijdens de EPA Dienst. In dit beoordelingsformulier er zijn benodigde competenties geoperationaliseerd naar
concreet observeerbare gedragingen. De gekleurde blokjes komen overeen met de CanMEDS-competenties
(zie de figuur van de aangepaste CanMEDS-bloem van de Interne Geneeskunde, Opleidingsplan Intellect, 2015).
Dit is een conceptversie die als voorbeeld dient. Er is mogelijk een nieuwe aangepaste versie van dit formulier
ontwikkeld.

KPB-formulier te gebruiken voor EPA DIENST
KPB-context:

Naam AIOS:
Supervisor:
Datum:

KPB-context:

 KPB directe observatie opvang patiënt op de SEH
 KPB directe observatie beoordeling dienst gerelateerd werken
op de verpleegafdeling
 KPB patiëntenoverdracht
 KPB dienstoverdracht

Naam AIOS:
Supervisor:
Datum:

Systematisch werken met
kennis van zaken:

M

S

C

Informatie filteren en
aggregeren

M
S
Ma

Ma

Wat kan beter?

C

Onderhandelen

C

S
S
S

Wat kan beter?

Wat kan beter?

O

Overdragen

C

Wat is er goed?

Wat is er goed?

omgaan met verpleging

C

Wat is er goed?

Wat is er goed?

Omgaan met onzekerheid,
‘fouten’, vragen supervisie

R

Wat is er goed?

Wat kan beter?

Zorg ‘doseren’

C

Wat is er goed?

Wat kan beter?

Passend gebruik van
middelen, voorzieningen

M

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Werken onder druk

O

Wat is er goed?

Wat is er goed?
Wat kan beter?
Wat is er goed?

O

Totaal Conclusie
supervisor:

Wat kan beter?
[proza]

Observatiepunten: z.o.z.
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Systematisch werken met
kennis van zaken:

M
KPB-formulier te gebruiken voor EPA DIENST

 KPB directe observatie opvang patiënt op de SEH
 KPB directe observatie beoordeling dienst gerelateerd werken
op de verpleegafdeling
 KPB patiëntenoverdracht
 KPB dienstoverdracht

S

C

Informatie filteren en
aggregeren

M
S
Ma

Ma

Wat kan beter?

C

Onderhandelen

C

S
S
S

Wat kan beter?

Wat kan beter?

O

Overdragen

C

Wat is er goed?

Wat is er goed?

omgaan met verpleging

C

Wat is er goed?

Wat is er goed?

Omgaan met onzekerheid,
‘fouten’, vragen supervisie

R

Wat is er goed?

Wat kan beter?

Zorg ‘doseren’

C

Wat is er goed?

Wat kan beter?

Passend gebruik van
middelen, voorzieningen

M

Wat kan beter?

Wat kan beter?

Werken onder druk

O

Wat is er goed?

Wat is er goed?
Wat kan beter?
Wat is er goed?

O

Totaal Conclusie
supervisor:

Wat kan beter?
[proza]

Observatiepunten: z.o.z.

Deze handreiking is geschreven vanuit het federatieproject Individualisering
Opleidingsduur.
Wil je meer weten over de individualisering van de opleidingsduur
en de gevolgen daarvan voor onderwijs, toezicht en bedrijfsvoering?
Kijk dan op www.medischevervolgopleidingen.nl
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