
Snel aan de slag met Reconcept Portfolio 
Handreiking voor de opleider 

In deze handreiking zetten we kort op een rijtje wat je als opleider kunt doen om met de hele afdeling 
goed van start te gaan met het nieuwe Reconcept Portfolio. 

Wat kan ik de komende tijd verwachten? 

● Juni 2020 : de AIOS en betrokken stafleden krijgen van Reconcept een account. Iedereen kan 
alvast aan de slag gaan met het nieuwe portfolio. AIOS die voor 1-1-2020 hun opleiding afronden, 
blijven het oude portfolio gebruiken. 

● 1 juli 2020 : officiële start van het nieuwe portfolio. Motiveer alle AIOS en stafleden deze maand 
om de eerste stappen te doorlopen.  

● Na 1 juli 2020: stimuleer een positief opleidingsklimaat door AIOS en stafleden te wijzen op het 
gemak van de app en hun pincode.  

Je eigen account in gebruik nemen 

Als opleider krijg je van ons een e-mail met een activatielink. Via deze link kun je je eigen account 
gemakkelijk in gebruik nemen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: 
 
● Een wachtwoord kiezen . Het wachtwoord gebruik je om in te loggen op nieuwe apparaten. Je 

hoeft niet elke keer opnieuw in te loggen. 
● Een pincode kiezen . De pincode gebruik je als digitale ‘handtekening’ om formulieren akkoord te 

verklaren en als extra veiligheidsmaatregel. Onthoud je pincode goed! 

Waar vind ik het portfolio? 

Nadat je je account in gebruik hebt genomen, kun je inloggen via portfolio.reconcept.nl  
 
Er is ook een app beschikbaar voor Reconcept Portfolio. Daarin kunnen AIOS snel opgedane ervaring 
registreren en KPB’s verzamelen op de werkvloer. Opleiders en stafleden kunnen in de app in één 
oogopslag zien wat de bekwaamheidsniveaus van verschillende AIOS zijn. 
 
De app is te gebruiken op iOS (iPhone) en Android apparaten. Je vindt de app door te zoeken op 
Reconcept Portfolio . 
 

Let op : je kunt pas inloggen in de app nadat je je account hebt geactiveerd via de activatielink. 

 

 

 

https://portfolio.reconcept.nl/


Portfolio van AIOS activeren 

AIOS krijgen van ons een nieuw portfolio. Als ze dit in gebruik nemen dienen ze een aantal 
basisgegevens invullen, de zogenaamde onboardingprocedure. Omdat het werken met EPA’s nieuw 
is, dienen de EPA’s eenmalig op een niveau gezet worden. De AIOS doorloopt deze stappen eerst zelf, 
waarna je de gegevens als opleider kort kunt doorlopen en het portfolio direct kunt activeren. 

Stafleden 

Bij de lancering van het nieuwe portfolio zorgen wij dat ook de betrokken stafleden een account 
krijgen. Dit doen we op basis van de gegevens die elke kliniek ons heeft aangeleverd. 
 

Het is belangrijk dat ook alle stafleden hun account in gebruik nemen en hun eigen pincode 
onthouden. Door middel van de pincode kunnen zij namelijk heel snel op de smartphone van de 
AIOS een KPB invullen, zonder dat ze daarvoor zelf hoeven in te loggen. 

Gebruikers aan de afdeling toevoegen 

Bij de start van het portfolio hebben wij alle accounts op de afdeling aangemaakt op basis van de 
aangeleverde gegevens. Als je in de toekomst meer gebruikers aan je afdeling wilt toevoegen, dan kun 
je dat zelf doen op basis van hun BIG-nummer en e-mailadres. 
 
Ga hiervoor naar Gebruikersbeheer - > Gebruikers op deze afdeling en klik op de groene knop 
‘Gebruiker toevoegen’ 
 

Ondersteunend medewerkers kunnen het volledige gebruikersbeheer van de afdeling met hun 
eigen account doen. Deze instructies staan ook beschreven in de handleiding voor 
ondersteunend medewerkers. 

Overige vragen 

Als je vragen hebt over het gebruik van Reconcept Portfolio helpen we je graag. Er is een website met 
veelgestelde vragen te vinden op www.reconcept.nl/support. Je kunt ons ook direct bereiken op 
support@reconcept.nl. 
 
Voor inhoudelijke vragen over de opleiding verwijzen we je door naar de wetenschappelijke 
vereniging.  

 

http://www.reconcept.nl/support
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