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1. Inleiding portfolio opleiding Kindernefrologie 
 
Deze korte handleiding is bedoeld voor opleiders en fellows kindernefrologie. De bedoeling van deze 
handleiding is om u snel wegwijs te maken in het gebruik van het portfolio.  
 
Het doel van het portfolio is om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen die een 
indruk geeft over de voortgang van de fellow in de opleiding. Binnen het portfolio wordt selectief 
materiaal verzameld. De opbouw van het portfolio reflecteert de manier waarop feedback in de 
opleiding wordt gestructureerd.  
 
Aan het begin van de opleiding heeft de fellow een kennismakingsgesprek met de opleider, waarin 
het gebruik van dit portfolio wordt besproken. 
 
Allereerst bevat het portfolio algemene gegevens die een snelle indruk geven van de genoten 
opleiding. 
 
De fellow heeft een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Dit POP wordt in het 
kennismakingsgesprek besproken en wordt per stage besproken met de stage-supervisor of opleider 
in een stage-introductiegesprek. In dit gesprek worden individuele leerdoelen geformuleerd en 
manieren van toetsing afgesproken. Tijdens de stage verzamelt de fellow bewijsmateriaal, zoals 
genoten (na)scholing, gegevens van voordachten en presentaties en resultaten van beoordelingen.  
 
In het voortgangsgesprek wordt aan de hand van het verzamelde materiaal teruggekeken op de 
vooraf gestelde doelen voor deze stage. Tevens wordt aandacht besteed aan het POP.  
Minimaal 2 x per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de opleider en de fellow. 
Eenmaal per jaar is tevens de geschiktheidbeoordeling voor voortzetting van de opleiding . 
 
De specifieke invulling van het portfolio laat ruimte voor lokale aanpassingen. 
 
 



Inhoudsopgave portfolio 
 

A. Algemene informatie 

Algemene gegevens 

Opleidingsschema 

1. Vaste werkzaamheden 

2.Stage informatie 

3. Cursussen, congresbezoek  

4. Onderzoek, presentaties, publicaties, protocollen 

5. Onderwijs- en management 

B. Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) 
 

Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan (POP) 

Hierbij geeft de fellow competentiegebonden weer op welk niveau 
er door hem/haarzelf gefunctioneerd is (verwijzen naar 
bewijsmaterialen) en wat hij/zij wil bereiken in een volgende 
module (stage of tijdsperiode). Hier wordt ook expliciet aandacht 
besteed aan de reflectie op het functioneren in de afgelopen 
periode. 

C. Het voeren van een introductiegesprek per stage 
 

Introductiegesprek Intakegesprek bij aanvang van een stage 

 D. Het voeren van een voortgangsgesprek en geschiktheidbeoordeling 
    

Voortgangsgesprek Gesprek met opleider over voortgang tijdens de opleiding.  

Geschiktheidbeoordeling De fellow wordt ieder jaar in zijn opleiding door de opleider 
beoordeeld of hij geschikt is de opleiding voort te zetten.  

     Bijlagen 

  

 



 
 

A. Algemene gegevens fellow en opleiding 
 
Naam fellow:         ……………………………. 
BIG nr         ……………………………. 
Cluster/ziekenhuis:        ……………………………. 
Duur van fellowship:       van ………….. tot ………. 
Datum van deze versie        ……………………………. 
Periode van deze versie:        van ………….. tot  ……. 
Locatie werkzaamheden:      ……………………………. 
Opleiders:         ……………………………. 
Overige kindernefrologen betrokken bij opleiding:   ……………………………. 
Opleidingsschema zoals ingediend bij CSO bijvoegen    
 
 
1. Vaste werkzaamheden en besprekingen  
         Geschatte frequentie  
-      Poli patiënten overleg      … uur per wk/mnd 
- Grote visite (klinsiche patienten) bespreking nefrologie  … uur per wk/mnd 
- Kinderurologie overleg      … uur per wk/mnd  
- Multidisciplinair overleg dialyse kinderen    … uur per wk/mnd 
- Pathologie bespreking      … uur per wk/mnd 
- Vaatbespreking       … uur per wk/mnd 
-  
-  
- Protocollen bespreking      … uur per wk/mnd  
- Literatuur bespreking      … uur per wk/mnd 
-     
-           
- Landelijke werkgroep……………..     ….maal per jaar 
- Landelijke werkgroep……………..     ….maal per jaar 
-  
- Overleg met internist nefrologie     ….maal per jaar 
- Transitie verleg       ….maal per jaar 
- Andere werkgroepen      ….maal per jaar 
- ………………… 
 
 
2. Werkzaamheden per stage 
 
Stage Polikliniek                   van ………….. tot ………………  dagdelen/wk   
- polikliniek kindernefrologie          
- telefonische spreekuur kindernefrologie       
- speciale poliklinieken (toelichten)        
- interne intercollegiale consulten         
- externe intercollegiale consulten        
- ……………………….. 
 
 
Stage  kliniek                   van …………….. tot ………………  dagdelen/wk   
Toelichting 
 
 
 
 



Participatie nefrologiedienst       ………….. .. dagen per mnd 
 
Nierbiopsie (zie bijlage)      ….. ………… totaal 
Blaaspuncties        ……………… totaal 
Blaascatheterisatie       ……………… totaal 
 
Stage Hemodialyse    van ……….. tot ……………… 
- aantal nieuw gestarte patiënten 
- aantal pat in chronische HD 
- aantal pat in thuisdialyse 
- aantal pat in nachtelijke dialyse 
-  
 
 
Stage Peritoneaal dialyse   van ……….. tot ……………… 
- aantal nieuw gestarte patiënten 
- aantal pat in chronische PD 
- aantal pat met CAPD 
- aantal pat met CCPD = APD 
- aantal PETtesten 
-  
 
 
Stage niertransplantatie 
- aantal patiënten voorbereid op postmortale NT 
- aantal patiënten voorbereid op levende donor NT 
- aantal bijgewoonde niertransplantatie operaties 
- aantal pat met postoperatieve zorg na NT 
- geschat aantal rejectie behandelingen 
- geschat aantal pat met poliklinische follow-up na NT 
- aantal protocollaire nierbiopten 
- overige……………………….. 
 
 
 
 
3. Cursussen, congresbezoek  
 
NIO opleidingsdagen 
- 1e opleidingsdag: Water Zout Zuur:     ………………… 
- 2e opleidingsdag: Hypertensie:     ……………….. 
- 3e opleidingsdag: ………      ……................  
- 4e opleidingsdag: ………      ……................  
- 5e opleidingsdag: Dialyse I (hemodialyse)    ……................  
- 6e opleidingsdag: Dialyse II (peritoneaal dialyse)   ……................  
- 7e opleidingsdag: Acute Nierinsufficientie    ……................  
- 8e opleidingsdag: Kindernefrologie     ………………… 

 
Cursussen: 
- Cursus Nefropathologie, Leiden      ………………… 
- Pediatric Nephrology course, Londen:    ………………… 
- ……………………………………..:     ……………… 
- …….................... …………………     ………………… 
- ……....................   
- …….................... 
 



 
Congressen: 
- ESPN:        …….................... 
- IPNA:        …………………… 
- ASN:        …….................... 
- …………………….       …….................... 
- ……………………. 

 
 
 

4. Onderzoek, presentaties, publicaties, protocollen 
 
Wetenschappelijk Onderzoek: 
- laboratoriumonderzoek:  ……....................................................................................... 

 
- klinisch onderzoek:   ……………………………………………………………………… 

Titel van onderzoek:  ……....................................................................................... 
Inhoud onderzoek:   ……....................................................................................... 

……....................................................................................... 
 
Publicaties / presentaties:  ……...................................................................................... 

 
 
 
 
Presentaties 
- Patiëntendemonstratie 

o  
o  
o  

- Literatuur bespreking 
o  
o  
o  
o  

- Onderzoekspresentatie 
-  refereeravond 

o  
o  
o  

- congres 
o  
o  

-  overig 
o  
o  
o  

 
  
 

Publicaties 
 
- Hoofdstukken boeken   :   ……............................... 
- Artikelen: case reports / resultaten van onderzoek:    …………………………… 
-  
 



Protocollen 
- Lokale protocollen diagnostiek en behandeling   …………………………… 
- Nationale/internationale protocollen:    …….............................. 
-  

 
 
 
 
5. Onderwijs- en management  
 
Gegeven Onderwijs  

 
- onderwijs studenten geneeskunde/co-assistenten 

o        
 …………………………………. 

o        
 …………………………………. 

 
- cursorisch onderwijs arts assistenten kindergeneeskunde 

o        
 …………………………………. 

o        
 …………………………………. 
 

- onderwijs verpleegkundigen 
o        

 …………………………………. 
o        

 …………………………………. 
       

- Overig onderwijs……. 
o        

 …………………………………. 
o        

 …………………………………. 
 

 
Managementtaken: 

 
- ………………………………………. 

o        
 …………………………………. 

o        
 …………………………………. 

 
Medische taken / handelingen / verrichtingen 
 



 
B.  Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) 
 
Doel 
Concrete beschrijving van (persoonlijke) leerdoelen. 
 
Wanneer 
De fellow vult dit in voor het kennismakingsgesprek en maakt dit POP up to date voor ieder stage-
introductiegesprek.  Het wordt eveneens besproken bij ieder voortgangsgesprek. 
 
Werkwijze 
De fellow beoordeelt zijn eigen functioneren. Daarbij wordt de informatie gebruikt van de thema’s, de 
toetsmomenten gedurende die periode en bewijsmaterialen dat is vergaard in de afgelopen periode 
(gevolgde cursussen, gegeven presentaties e.d.). De fellow analyseert deze gegevens en schrijft zijn 
bevindingen op in het POP formulier.  
 
Aandachtspunten 
- Wat waren de afspraken bij het vorige gesprek? 
- In hoeverre zijn de afspraken geëffectueerd? 
- Hoe kijkt de fellow nu terug op de afgelopen 3-6 maanden. 
- Welke sterkte-zwakte analyse wordt nu gegeven en op basis van welk bewijs (b.v. worden alle 

competenties in de analyse betrokken; worden uitspraken gedaan die voortvloeien uit de 
verzamelde bewijsmaterialen; worden activiteiten genoemd die bijdragen tot het verbeteren van 
het functioneren voor wat betreft de “zwakke” punten dan wel het verder ontwikkelen van de 
“sterke” punten). 

- Welke afspraken dienen gemaakt te worden tot het volgende voortgangsgesprek. 
- Maak de afspraken zo specifiek mogelijk, haalbaar binnen een bepaalde tijdsperiode en 

toetsbaar. 



 

  Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 1 

Datum  

Hierbij wordt kort ingegaan wat er met de afspraken uit het vorige voortgangsgesprek / 
geschiktheidbeoordeling is gebeurd plus verwijzingen naar beschikbaar bewijs. 

 

Ten aanzien van de competenties merkt de fellow het volgende op (met verwijzingen naar bewijs). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle verzamelde bewijs. 

Medisch Handelen (algemeen) 
 
 

Medisch Handelen (specifiek) 
 
 

Communicatie 
 
 

Samenwerking 
 
 

Kennis en wetenschap 
 
 

Maatschappelijk handelen 
 
 

Organisatie 
 
 

Professionaliteit 
 
 

Conclusie 
 
 

 
1 Hierbij kijkt de fellow terug op zijn functioneren m.b.t. de diverse competenties en betrekt daarbij alle bewijsmaterialen die 
van toepassing zijn in de te bespreken periode zoals presentaties, vaardigheidstoetsen, 3600 feedback, cursussen. Ook 
bespreekt de fellow hoe er met de afspraken vastgelegd in het vorige voortgangsgesprek is omgegaan. 



 
C. Het voeren van een introductiegesprek per stage 
 
Doel 
Afspraken te maken tussen fellow en opleider of stage-supervisor over wederzijdse verwachtingen 
ten aanzien van het functioneren tijdens de stage. 
 
Wanneer 
Bij de start van een nieuwe module of stage. 
 
Aandachtspunten introductiegesprek 
- Wat waren de sterke en zwakke punten van de fellow in de voorafgaande stages. 
- Wat zijn de leerdoelen van de fellow in deze stage. 
- Wat kan de fellow leren in deze stage. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan medisch 

handelen, maar ook aan andere competenties als communicatie, samenwerking en organisatie. 
- Afspraken over welke thema’s worden getoetst. 
- Afspraken over het gebruik van beoordelingsinstrumenten tijdens de stage. 
- Tijdstip van eerstkomend voortgangsgesprek 
- Alle gebruikte formulieren van de introductiegesprekken dienen te worden opgenomen in het 

portfolio. 
 



 
 
 
 

 
2 Het kan zijn dat supervisor en opleider dezelfde persoon zijn. 

Stage Introductie formulier Portfolio  

Naam fellow  Naam Supervisor of Opleider2  

Afdeling/Stage  Ziekenhuis  

Periode  Datum gesprek  

 

Verbeterpunten uit vorige stage  
Leerdoelen bij komende  
 Stage 

Te toetsen taken binnen deze stage Hoe te toetsen 

 Algemeen  
 
 
 
 
  

Algemene taken:  
 
 

 
  
 

 Stage gebonden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage gebonden taken: 
 
 
 
 

 
 
 

Overig: 
 

Overig: 
 
 
 
 

Overig: 
 

Overig: 
 

Opmerkingen 
 
 
 
 



D. Het voeren van een voortgangsgesprek en geschiktheidbeoordeling 
 
Doel 
Fellow en opleider bespreken het functioneren van de fellow in de afgelopen periode en meer specifiek: de voortgang en het niveau van de verschillende 
competenties die de fellow ontwikkelt. Het voortgangsgesprek kan beschouwd worden als een tussentijdse evaluatie gericht op specifieke leermomenten voor 
de komende periode. Bij de geschiktheidbeoordeling wordt door de opleider een oordeel uitgesproken over de geschiktheid van de fellow als toekomstig 
kindernefroloog.  
 
Wanneer 
Het voortgangsgesprek vindt elke 6 maanden plaats met de opleider of supervisor. De fellow wordt ieder jaar in zijn opleiding door de opleider beoordeeld of 
hij geschikt is de opleiding voort te zetten (geschiktheidbeoordeling). Dat is een unilateraal oordeel. Op deze momenten kan de opleiding van de fellow 
tussentijds worden gestaakt.  
 
Werkwijze 
Fellow en opleider bereiden beide het voortgangsgesprek voor.  
De opleider vraagt na bij leden opleidingsteam en andere werkers gezondheidszorg hoe de betreffende fellow functioneert. 
 
De fellow levert uiterlijk 1 week van tevoren de volgende stukken bij de opleider in: 
1 Agendapunten voortgangsgesprek 
2 Portfolio waarin: 

a Up to date algemene gegevens opleiding en fellow 
b Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
c Informatie m.b.t. relevante activiteiten op één of meerdere competentiegebieden 
d Reflectie op eigen functioneren op basis van voorafgaande informatie 

 
Aandachtspunten voortgangsgesprek / geschiktheidbeoordeling 
- Identificeren sterke en zwakke punten 
- Vastleggen op welke wijze zwakke punten kunnen worden verbeterd 
- Vastleggen hoe deze verbetering getoetst wordt 
- Bespreken leerklimaat voor de fellow 
- Alle verslagen dienen te worden opgenomen in het portfolio 
- Een onvoldoende oordeel dient in het dossier dat de opleider van de fellow heeft opgenomen te worden 
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Prototype formulier voortgangsgesprek 

Naam fellow  Naam Opleider  

Afdeling/Stage  Ziekenhuis  

Periode  Datum gesprek  

 

Competenties  opmerkingen  acties 
Hoe toetsen of acties 
succesvol zijn? 

Medisch handelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Communicatie  
Samenwerking 
Professionaliteit 
Organisatie 
Maatschappelijk handelen 
Kennis en wetenschap 

 
 

 

  

Geschikheidsbeoordeling eenmaal per jaar: 

 
 
 
 
 
Vervolg opmerkingen: achterzijde formulier 

 
 


