Snel aan de slag met Reconcept Portfolio
Handreiking voor AIOS
Dit is een korte handreiking voor AIOS die gebruik gaan maken van het nieuwe portfolio Interne
Geneeskunde. Ben je in vooropleiding? Dan is deze informatie ook relevant voor jou. Ben je 1 januari
2020 klaar met de opleiding? In dat geval krijg je geen nieuw portfolio meer maar blijf je werken in
PE-online.

Waar vind ik het portfolio?
Nadat je je account in gebruik hebt genomen, kun je inloggen via www.internistenportfolio.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.

Je eigen account in gebruik nemen
Als AIOS krijg je van ons een e-mail met een activatielink. Via deze link kun je je eigen account en
portfolio 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!

Je portfolio inrichten
Je krijgt van ons een portfolio Interne Geneeskunde. Dit moet je eenmalig inrichten voordat je ermee
aan de slag kunt. We noemen dit de onboarding. Dit proces is niet ingewikkeld, maar kost wel wat tijd.
Ga uit van een klein uur.
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 dient te ondertekenen
en zo je portfolio activeert. Dit hoeft niet perse je hoofdopleider te 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.
Let op: we importeren niet alle documenten, bijvoorbeeld geen KPB’s. Je kunt eventueel later
zelf nog documenten uit de export bij ons op de relevante plekken uploaden.
Als de opleider niet aanwezig is kan je de opleider attenderen waarop hij/zij de onboarding later kan
accorderen.
Let op: het oude portfolio van PE-online wordt per 31 december 2019 afgesloten. Maak dus
ruim voor die datum een export van je portfolio en ga aan de slag in je nieuwe Reconcept
Portfolio.

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 website van Nederlandse
Internisten Vereniging op www.internisten.nl.

