Veel gestelde vragen Portfolio NIV
Portfolio verwijderd/gedeactiveerd na 6 maanden
Wanneer drie maanden lang niet wordt ingelogd in het portfolio ontvangt de AIOS een waarschuwing
dat het portfolio na totaal zes maanden niet inloggen wordt verwijderd/gedeactiveerd. Dit om te
voorkomen dat portfolio’s onnodig lang actief blijven na afronding van de opleiding. Indien het
portfolio onterecht is gedeactiveerd (AIOS is niet klaar, in buitenland, zwangerschapsverlof etc.), dan
kan hij/zij mailen met het NIV bureau en kunnen de gegevens via een back-up teruggehaald worden
op het moment dat het portfolio weer actief moet worden. De vastgelegde gegevens gaan in ieder
geval niet verloren! Graag pas vragen om activatie op het moment dat het portfolio daadwerkelijk
weer gebruikt gaat worden.
Export portfolio
Na afronding van de (voor)opleiding interne geneeskunde kan een AIOS alle ingevoerde activiteiten
en documenten (in losse pdf’s) vanuit het portfolio downloaden d.m.v. een exporteerfunctie. Bij
voorkeur zo snel mogelijk na beëindiging van de (voor)opleiding. In de handleiding is de werkwijze
opgenomen.

Goedkeuring opleider door pincode
Voor het goedkeuren van een activiteit in het portfolio is een snelle werkwijze mogelijk met een
pincode. Werkwijze: de AIOS kiest in het portfolio de activiteit die moet worden goedgekeurd door de
opleider die naast hem/haar zit en selecteert de optie ‘goedkeuren d.m.v. pincode’. Indien alles goed
is ingevuld kan de opleider de activiteit ter plekke goedkeuren door het intypen van de pincode. De
opleider moet uiteraard wel van tevoren (eenmalig) een pincode ingesteld hebben bij ‘mijn gegevens’.
Waarom heb ik een rood bolletje bij de KPB’s?
Voorbeeld:
Een AIOS die in het tweede jaar van de opleiding zit en 24 KPB’s heeft gedaan: De totale
opleidingsperiode voor deze AIOS loopt van 1-4-2011 t/m 30-4-2020 (3317 dagen). De
opleidingsduur is verlengd, omdat deze is onderbroken voor onderzoek. Er moeten in de totale
opleidingsperiode 60 KPB’s gehaald worden. Hier wordt dus NIET gemonitord of er 12 per jaar
worden behaald, maar 60 voor de gehele opleiding. Het systeem rekent evenredig uit en kijkt hoeveel
tijd is verstreken sinds vandaag (in dit voorbeeld 25-2-2015) tot aan de startdatum van de opleiding,
t.w. 1-4-2011 (1426 dagen). Evenredig gezien moet deze AIOS dan 1426/3317 * 60 KPB’s = 25,7
KPB’s gedaan hebben om op schema te liggen. Er zijn er tot nu toe 24 gedaan, dus het lampje is
rood.

Aanpassen opleidingsschema
Indien er vanwege bijv. zwangerschap, promotie sprake is van verlenging van de opleiding moeten in
het portfolio periodes door de AIOS worden aangepast. Dit om er voor te zorgen dat bijv. KPB’s in de
juiste opleidingsjaren terecht komen.

1. Klik op de button ‘voortgangsgesprekken,
periode wijzigen en regionale eisen’
(zie afbeelding hieronder)

2. Vervolgens op ‘periodes wijzigen’

En vervolgens de periodes aanpassen:

Let op! Dit is geen automatisch systeem! Na aanpassing van één periode moeten de daarop
volgende periodes ook - handmatig - worden aangepast.

