
Uw eigen account ingebruiknemen

Bijdragen aan de portfolio’s van AIOS

De opleiding Neurologie gaat gebruikmaken van het nieuwe Reconcept e-portfolio. Om de overgang zo goed mogelijk te laten 

verlopen, is een aantal bondige instructies beschikbaar gesteld. Dit document helpt de opleider op weg om met zijn kliniek van 

start te gaan met het ingebruiknemen van het nieuwe e-portfolio.

Als lid van de opleidingsgroep krijgt u van de opleider een e-mail met een link, waarmee u het e-portfolio in gebruik kunt nemen. 

U wordt gevraagd om een wachtwoord te kiezen, en vervolgens een aantal persoonsgegevens in te voeren. Een belangrijk 

onderdeel is het kiezen van een persoonlijke pincode. De pincode wordt door het systeem heen gebruikt om 

(beoordelingens)formulieren goed te keuren.

U bent nu klaar om het e-portfolio te gebruiken

In het systeem is het principieel zo dat de AIOS de controle heeft over zijn e-portfolio. Dat betekent dat de AIOS het laatste woord 

heeft over wie mag meekijken. De AIOS hoeft u echter niet persoonlijk toegang te verlenen. Wanneer hij toegang verleent aan uw 

ziekenhuis, kunt u het portfolio automatisch (beperkt) inzien.

Als lid van de opleidingsgroep heeft u beperkte toegang. Dat wil zeggen dat u wel samengevatte data kunt zien, zoals gemiddelde 

competentiescores, een overzicht van KBA-niveaus etcetera, maar niet alle formulieren kunt inzien die tot dat resultaat geleid 

hebben. U kunt uitsluitend formulieren inzien waar u zelf als supervisor bent aangemerkt.

Zodra een AIOS een formulier toevoegt waar u als supervisor bent aangemerkt, krijgt u daarvan per e-mail een melding.

Alle AIOS waarvan u het portfolio mag inzien worden op uw ‘dashboard’ weergegeven.

OVER DIT DOCUMENT
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Voor het ingebruiknemen door de AIOS is een uitgebreid document opgesteld dat hen helpt de nodige gegevens te verzamelen. 

Dit document bevat uitleg over de opzet van het nieuwe opleiden. Voor meer achtergrondinformatie kunt u dit ook lezen.

In dit document wordt stap voor stap ingegaan op de rol van leden van de opleidingsgroep in het nieuwe e-portfolio.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen verwijzen we u in eerste instantie naar de opleider op uw afdeling of de Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie.

Voor alle technische vragen is de helpdesk van Reconcept beschikbaar via support@reconcept.nl.

Verder stellen wij het op prijs om uw feedback te ontvangen vanuit het e-portfolio. Dat kan eenvoudig en snel door linksonder op 

het tekstballonnetje te klikken.
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