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Welkom bij Reconcept

Een overzicht van Reconcept Portfolio



Wat kunt u de komende tijd verwachten?

25 - 30 juni

1 juli 

Periode na 1 
juli

Accounts worden op basis van de aangeleverde gegevens aangemaakt door 
Reconcept. Gebruikers krijgen hier automatisch bericht van. 

Officiële livegang nieuw portfolio, AIOS starten met overzetten gegevens uit 
het vorige portfolio.

Gebruik van het nieuwe portfolio door alle klinieken, feedback en vragen via 
www.reconcept.nl/support en support@reconcept.nl 

http://www.reconcept.nl/support
mailto:support@reconcept.nl


Over Reconcept: Een leven lang leren voor medisch professionals

Reconcept Portfolio is een platform voor de persoonlijke ontwikkeling van de medisch 

specialist gedurende diens hele loopbaan. 



Een leven lang leren voor medisch professionals

● Eén omgeving voor ANIOS, AIOS en specialist

● Voor ANIOS: een flexibel portfolio dat helpt voorbereiden voor de opleiding

● Voor AIOS: naadloze aansluiting op het opleidingsplan

● Voor specialisten: koppeling met GAIA (punten en landelijk cursusaanbod)



Opleidingen in Reconcept Portfolio

2017

Longgeneeskunde

KNO

2018

Neurologie

Dermatologie

2019

Klinische Geriatrie

Interne Geneeskunde

2020

Revalidatiegeneeskunde

Psychiatrie

Ziekenhuisgeneeskunde
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AIOS wisselen naadloos tussen specialismen en afdelingen, waardoor het voor supervisoren net zo gemakkelijk is 

om een beoordeling te geven aan een AIOS Revalidatiegeneeskunde, Neurologie, Geriatrie of zelfs aan een ANIOS.



Onboarding van een nieuw portfolio

De onboarding is een eenmalige procedure om het portfolio in gebruik te nemen en bestaat uit 

de volgende stappen:

● Invoeren opleidingsschema: kan later nog aangevuld / aangepast worden

● EPA’s op niveau zetten. Kan later nog aangepast worden

● Overzetten gespreksformulieren uit PE-online

De onboarding wordt klaargezet door de AIOS en geaccordeerd door de opleider

 



Inzicht: toegang tot een portfolio

● Pas nadat de AIOS een (plv) opleider geselecteerd heeft die de onboarding dient te 

accorderen kan de betreffende opleider het portfolio inzien.

● Na het accorderen van de onboarding heeft de afdeling die je portfolio heeft aangemaakt 

automatisch toegang.

●  Overige toegangsregels worden aangemaakt aan de hand van de locaties in je 

opleidingsschema en staan automatisch op inactief.

● Via de sleutel bovenin de zwarte balk kunnen AIOS makkelijk de toegang tot hun portfolio 

per kliniek regelen. 

 

 



De app helpt bij opleiden in de praktijk

● Er is een handige app voor op de werkvloer, waarmee snel 

KPB’s en andere feedback gegeven kan worden.

● De app geeft meteen inzicht in de huidige 

bekwaamheidsniveaus van AIOS

● De app is te downloaden via de App Store of Google Play, zoek 

naar ‘Reconcept Portfolio’



Elke AIOS heeft een eigen portfolio



Opleidingsschema & verkorting

● Het opleidingsschema is opgenomen met ruimte voor stages en onderbrekingen

● Eventuele verkorting kan worden toegekend in voortgangsgesprekken



EPA’s

● KPB’s vinden plaats in de context van één of meer EPA’s. 

● Opgedane ervaring wordt inzichtelijk gemaakt in heldere overzichten.



Rondvraag onder collega’s (OOG-bespreking)

● De opleider kan eenvoudig input vragen van collega-stafleden t.b.v. het bekwaamverklaren

● Reacties zijn alléén zichtbaar voor opleiders



Individueel Opleidingsplan (IOP)

● Leerdoelen vormen een belangrijk onderdeel van het nieuwe IOP 



Individueel Opleidingsplan (IOP)

● Openstaande leerdoelen worden geëvalueerd tijdens voortgangsgesprekken



360-gradenbeoordeling

● De 360-gradenbeoordeling is volledig geïntegreerd tot een geanonimiseerde rapportage



Tijdlijn

● Het is eenvoudig om per stage of per tijdvak inzicht te krijgen in de voortgang.



Dashboard voor opleiders

● Er zijn verschillende handige overzichten speciaal voor opleiders



Overzichten voor opleiders

● In het overzicht Statistieken  is o.a. te zien hoeveel beoordelingen AIOS krijgen, hoe lang  

het laatste voortgangsgesprek geleden is en hoeveel beoordelingen stafleden geven



Overzichten voor opleiders

● In het overzicht bekwaamheidsniveaus staan de bekwaamheidsniveaus van alle AIOS 

voor een specifieke EPA



Meer informatie:

Website:

www.revalidatiegeneeskundeportfolio.nl

Snel hulp in de praktijk:

● Documentatie: klik op de diverse vraagtekens in het portfolio of in de zwarte balk bovenin 

● Via de mail: support@reconcept.nl

● Veel gestelde vragen: www.reconcept.nl/support 

● Via de website: klik op het lichtblauwe icoontje links onderin

https://revalidatiegeneeskundeportfolio.nl
mailto:support@reconcept.nl
http://www.reconcept.nl/support

