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Het Reconcept NIV-portfolio

Een korte introductie
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Wat kun je de komende tijd verwachten?

• Juni 2019: 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 2019: officiële start van het nieuwe portfolio.

• Na 1 juli 2019: houd je portfolio actueel en vraag om beoordelingen!

• 31 december 2019: het oude portfolio van PE-online wordt definitief afgesloten.



Onboarding: 

startpunt van je

nieuwe

portfolio. 



De onboarding van je nieuwe portfolio

We zetten kort op een rijtje wat hierin aan bod komt:

• Het invullen van je opleidingsschema: in het opleidingsschema geef je aan wanneer je waar zit. Op basis van dit schema 

kun je in de toekomst eenvoudig toegang verlenen aan de juiste personen, zonder dat individueel te hoeven doen.

• Je hoofdopleider kiezen: je kunt aangeven wie je hoofdopleider is, zodat deze altijd toegang heeft tot je portfolio.

• Een opleider kiezen: kies een opleider die eenmalig deze onboarding ondertekent en zo je portfolio activeert. Dit hoeft 

niet perse je hoofdopleider zijn maar kan ook je lokale opleider of differentiatieopleider zijn.

• Bekwaamheidsniveaus instellen: je kunt je EPA’s in samenspraak met je opleider instellen op je huidige niveau. Zelfs als 

je nog niet eerder met EPA’s gewerkt hebt, is dit relevant.

• Je oude portfolio importeren: als je eerder al in PE-online gewerkt hebt, kun je een export daarvan uploaden in je 

nieuwe portfolio. Wij bewaren deze voor je, maar we halen ook de belangrijkste formulieren daaruit en zetten die op 

logische plekken in je nieuwe portfolio.



De 

samenvattingspagina

is het beginpunt van 

je portfolio en geeft

direct inzicht



Navigatie via 

navigatiemenu

links



Lees meer

informatie via het 

vraagteken boven in



Nieuw: 

Entrustable

Professional 

Activities (EPA’s) 



Geef een afdeling

toegang tot je 

portfolio via de 

sleutel bovenin
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Mochten er vragen zijn over het gebruik van het portfolio dan kunt u per mail contact opnemen met Reconcept via 
support@reconcept.nl. Ook is er een website met veel gestelde vragen https://www.reconcept.nl/support/. 

Voor vragen over de opleiding, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering kan contact opgenomen worden met Nicolet in 
‘t Anker (anker@internisten.nl of 030 2823 226). De commissie Portfolio zal met Reconcept in gesprek blijven over eventuele 
verbeteringen.
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