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Doel portfolio fellowship: Overzicht geven van behaalde resultaten van het fellowship
Portfolio overzicht
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 en reflectie op 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
2: Innovatie, implementatie en coördinatie
3: Kwaliteitszorg
4: Onderwijs en onderzoek
5: Beleid
c. Competentiematrix
Gestructureerd overzicht van de behaalde niveaus voor verschillende
competenties (zie H4 portfolio)
Startniveau
Beoogd eindniveau Behaald eindniveau
EPA 1
EPA 2
2. EPA overzicht
Bespreking van de verschillende EPAs, met leerproces en hoe deze onderbouwd is met
beoordelingsformulieren (verwijzend naar Bijlage 2).
3. Stages en projecten
a. Samenvatting met behaalde resultaat - project/stage 1
b. Samenvatting met behaalde resultaat - project/stage 2
c. etc.
d. ..
4. Overleggen notulen
a. Voortgangsgesprekken
Verslag van alle evaluatiegesprekken (volgens format)
b. Fellowship bijeenkomsten
Samenvatting van belangrijkste punten uit de fellowbijeenkomsten, wat haalt de
fellow hier voor zichzelf uit?
5. Wetenschap en beroeps verdiepende activiteiten
a. Scholing: Cursussen / congressen / onderwijs
Overzicht van gevolgde scholing.
b. Publicaties
Korte beschrijving bijdrage fellow
c. Presentaties op congressen
Overzicht titels van gegeven presentatie + doelgroep

:
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6. Begeleiden en opleiden
a. Stages begeleid met resultaat
Korte beschrijving
b. Collega’s begeleid met resultaat
Korte beschrijving
c. Presentaties/onderwijs gegeven
Overzicht titels van gegeven presentatie + doelgroep
Bijlagen:
1. Eindversie IOP
2. Beoordelingsdocumenten
a. KKBs
b. OSATS
c. 360 graden feedback
3. Printscreen geregistreerde activiteiten in kwaliteitsregister
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