Opzet Oordeel OpleidingsGroep (OOG)-bespreking Revalidatiegeneeskunde
Uitgangspunten:
1. Elke aios heeft 2x / jaar een voortgangsgesprek, voor eerstejaars aios is dit 4x/jaar. Bij
onvoldoende groei, bijzondere ontwikkelingen of (dreigend) disfunctioneren worden vaker
voortgangsgesprekken gepland. Tweemaal per jaar betreft het een OOG-bespreking waarbij
(ook) het bekwaamheidsniveau van één of meerdere EPA’s centraal staat.
2. Een OOG-bespreking ter verwerving van een bekwaamheidsverklaring wordt door de aios
zelf aangevraagd indien (binnen afzienbare tijd) het behalen van een EPA op niveau 4
verwacht wordt. De aios kan een OOG-bespreking (bekwaam verklaring) via het e-portfolio
aanvragen. De OOG wordt in overleg met minimaal 3 geselecteerde stagebegeleiders
minimaal 2 maanden tevoren gepland en vindt plaats 1-2 weken voor het aios
voortgangsgesprek.
3. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de OOG-bespreking ontvangen de geselecteerde
stagebegeleiders een vragenlijst voor het aanleveren van gestructureerde input via het eportfolio. Dit kan de opleider uitzetten bij de opleidingsgroep.
4. De conclusie van de OOG is gebaseerd op een mondelinge bespreking van minimaal 2
stagebegeleiders, gebaseerd op de door hen zelfstandig ingevulde OOG-formulieren en
vereiste input van de aios (overzicht EPA’s en overige e-portfolio informatie).
5. De aios zelf is niet aanwezig bij de OOG-bespreking.
6. Aanbeveling: organiseer OOG op vaste tijdstippen, duur 15 min per aios
Voorbereiding en uitvoering OOG-bespreking
Om de aios zo goed mogelijk te kunnen beoordelen wordt minimaal 2 weken voor de geplande OOGbespreking input gevraagd van de stagebegeleiders c.q. supervisoren waar de aios in de maanden
daarvoor mee heeft samengewerkt. Deze stafleden wordt gevraagd om zelfstandig een OOGformulier in te vullen via een rondvraag in het e-portfolio. Het is belangrijk dat dit door elke
respondent onafhankelijk wordt gedaan. De aios zorgt dat minimaal 2 weken voor de OOG in het
portfolio beschikbaar zijn: KPB’s, 360° Feedback, IOP, EBD, overzicht EPA’s, en door aios zelf ingevuld
OOG-formulier (gestructureerde zelfreflectie). Deze input wordt door de (plv) opleider cq
stagebegeleider samengevat en gepresenteerd tijdens de OOG. De OOG-samenvatting vormt de
basis voor de terugkoppeling in het aios voortgangsgesprek.
Na de OOG-bespreking
De OOG-samenvatting wordt in het voortgangsgesprek besproken en aan de aios gegeven om toe te
voegen aan het portfolio. De aios, (plv) opleider en stagebegeleider komen daarop samen met de
mentor tot een plan van aanpak (bijstelling IOP). Dit bevat ook de uitwerking van een EPAbekwaamheidsverklaring.
Formulieren e-portfolio
In het e-portfolio zijn verschillende formulieren opgenomen voor de voorbereiding van de OOGbespreking:
- Voor aios: aanvraagformulier bekwaamverklaring van een EPA, generieke activiteit of
verrichting
- Voor opleider en staflid:
o invulformulier bekwaamverklaring van een EPA, generieke activiteit of verrichting.
o Rondvraag formulier om input op te vragen bij leden van de opleidingsgroep
Voor nadere informatie: https://revalidatiegeneeskunde.nl/nieuw-opleidingsplan-beter-bewegingconcept

