“EEN E-PORTFOLIO MOET GEEN DIGITALE ORDNER ZIJN”
Goed zicht op de ontwikkeling van elke aios is essentieel voor een opleidingsduur op maat.
Een gebruiksvriendelijk e-portfolio is daarbij onmisbaar, vindt ook reumatoloog Twan van
Lieshout. Vanuit het concilium is hij betrokken bij de ontwikkeling van een e-portfolio voor
reumatologie. Met hulp van het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO). “Het
kiezen van een passend ICT-pakket is een vak op zich. En als dokters hebben we daar vaak
maar weinig verstand van.”

“Een e-portfolio moet voor ons een duidelijke meerwaarde hebben
ten opzichte van het papieren portfolio. We willen geen digitale
ordner. Ons streven is een handzaam, overzichtelijk systeem, waarin
de aios met plezier zijn ontwikkeling bijhoudt en dat snel een indruk
kan geven van waar de aios staat.

Programma van eisen
Samen met Tom Olsthoorn van het project RIO hebben we een programma van eisen opgesteld
voor het e-portfolio. Deze eisen zijn gebaseerd op ons papieren portfolio en op de EPA’s* die we
onlangs in ons opleidingsplan hebben geformuleerd.
Cruciaal is dat een e-portfolio de ontwikkeling van de aios moet kunnen volgen. Dat klinkt
simpel, maar dat is het niet. Eén van de uitdagingen bij een e-portfolio is voorkomen dat het een
ellenlange vinklijst wordt. Tegelijkertijd wil je voldoende input verzamelen om overzichten te
kunnen genereren, waarmee je het competentieverloop inzichtelijk en transparant kunt krijgen.
CanMEDS
We worstelen nog een beetje met de CanMEDS-competenties. Op dit moment bekijken we of
we die als het ware secundair aan de EPA’s kunnen maken: we willen helder maken welke
CanMEDS-competenties bij welke EPA’s aan bod komen, zonder dat ze afzonderlijk afgevinkt
moeten worden.
Olsthoorn heeft ons ook geholpen om een keuze te maken voor de ontwikkelaar van ons eportfolio. Aanvankelijk leek het voor de hand te liggen om dezelfde ontwikkelaar te kiezen als
interne geneeskunde, omdat daar onze vooropleiding begint. Maar met onze eisen zijn we toch
bij een andere ontwikkelaar uitgekomen.
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Vertrouwen
Mijn tip is dan ook: probeer met een open vizier naar alle ontwikkelaars te kijken. Ze hebben
allemaal hun voor- en nadelen. Waar het vooral om gaat: vertrouwen. Denken ze mee, reageren
ze snel, heb je het gevoel dat ze ook na oplevering direct beschikbaar zijn als er problemen
opduiken? Ik heb het gevoel dat wij daarin de juiste keuze hebben gemaakt.”

Dit interview is gehouden vanuit het project Individualisering Opleidingsduur. Dit project is onderdeel van het
samenwerkingsverband ‘Specialistenopleiding op Maat’ (SOM) en wordt geïnitieerd vanuit de Federatie Medisch
Specialisten.
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