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Doel portfolio fellowship 

Overzicht geven van behaalde resultaten van het fellowship  

Portfolio overzicht 

Ten minste de volgende onderdelen worden in het portfolio beschreven. 

1. Samenvatting fellowship (maximaal 3 pagina’s) 

a. Doelstelling fellowship 

Definieer de doelstelling van het fellowship, met onder andere de klinische 

relevantie (max. 100 woorden) 

b. Resultaatgebieden 

Korte beschrijving van de behaalde resultaten van het fellowship terugkijkend op 

de geformuleerde doelstelling van het fellowship (uit IOP) en volgens 

onderstaande resultaatgebieden, waarbij verwijzend naar hoofdstukken in 

portfolio.  

1: Diagnose en behandeling (zie bijv. H3 portfolio) 

2: Innovatie, implementatie en coördinatie (zie bijv. H3 en H8 portfolio) 

3: Kwaliteitszorg (zie bijv. H3, H6 en H8 portfolio) 

4: Onderwijs en onderzoek (zie bijv. H6 , H7 en H8 portfolio) 

5: Beleid (zie bijv. H3 en H8 portfolio) 

c. Competentiematrix 

Gestructureerd overzicht van de behaalde niveaus voor verschillende 

competenties (zie H4 portfolio) 

2. IOP (individueel opleidingsplan) 

a. Versie start fellowship 

b. Na evaluatie 6 maanden 

c. Na evaluatie 12 maanden 

d. Na evaluatie 18 maanden 

e. Eind versie IOP 

3. Stages en projecten 

a. Samenvatting met behaalde resultaat - project/stage 1 

b. Samenvatting met behaalde resultaat - project/stage 2 

c. etc. 

d. .. 

4. Beoordelingen 

a. Overzicht beoordelingen/feedback 

Geef in een overzicht aan hoeveel en welke OSATS/KKB en 360 feedback er zijn 

behaald en voor welke (voorbehouden)handelingen of competenties.  

b. OSATS 

Voeg alle ingevulde OSATS hier toe, per handeling chronologisch.  
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c. 360 graden feedback 

Voeg alle ingevulde 360 graden feedback formulieren hier aan toe, per 

competentie chronologisch 

d. KKB 

Voeg alle ingevulde KKB formulieren hier toe, per handeling chronologisch.  

5. Overleggen notulen 

a. Voortgangsgesprekken 

Korte beschrijving van het de behaalde resultaten per periode die worden 

besproken in de verschillende voortgangsgesprekken. Ook nieuw geformuleerde 

doelstellingen voor de daarop volgende periode worden genoteerd.  

b. Fellowship bijeenkomsten onder leiding van Pieter Wijnsma 

Persoonlijke verslaglegging van de fellowbijeenkomsten, wat haalt de fellow hier 

voor zichzelf uit? 

6. Scholing 

a. Cursussen 

Deelname certificaten & samenvatting inhoud cursus 

b. Onderwijs 

Samenvatting geleerde & relevant voor fellowship 

7. Wetenschap 

a. Publicaties 

Korte beschrijving bijdrage fellow 

b. Presentaties op congressen 

Overzicht titels van gegeven presentatie + doelgroep 

c. Overzicht congresbezoeken  

Deelname certificaat & beschrijving congres 

8. Begeleiden en opleiden 

a. Stages begeleid met resultaat 

Korte beschrijving 

b. Collega’s begeleid met resultaat 

Korte beschrijving 

c. Presentaties gegeven 

Overzicht titels van gegeven presentatie + doelgroep 

 

 

 


