Utrecht, 19 oktober 2015

Geachte heer/mevrouw,

Namens de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), zijn wij als werkgroep, bestaande uit
AIOS en reumatologen, aangesteld met als doel het ontwikkelen van een e-portfolio. In de dagelijkse
praktijk gebruiken wij het portfolio om onze competentieontwikkeling en kennisvermeerdering ten
tijden van onze opleiding tot medisch specialist te monitoren. Deze elektronische variant moet de
huidige papieren variant vervangen om ons zodoende beter inzicht te geven in onze leercurve.
Om dit elektronische portfolio te realiseren zijn wij op zoek naar U als bedrijf met expertise op het
gebied van het bouwen van e-portfolio’s. Wij hebben een programma van eisen ontwikkeld, waarin
enkele kernpunten van cruciaal belang zijn (zie bijlage). In dezelfde bijlagen vindt u ook een
aanvinklijst waarop u kunt aangeven aan welke eisen/wensen u kunt voldoen.
Om een raming van de kosten te kunnen maken vragen wij u aan te geven wat de ontwikkel- en
onderhoudskosten van dit e-portfolio zullen zijn. Gaarne beide separaat weergeven.
Wij hopen eind januari een testversie te kunnen laten zien op de januari vergadering van de NVR. We
streven ernaar de definitieve versie voor 1 April 2016 te kunnen presenteren. In het kader van dit
tijdspad verwachten wij dat u eind november a.s. een presentatie kunt geven van uw weergave van
ons programma van eisen t.a.v. het e-portfolio. Dan zijn er nog ongeveer twee maanden over voor
het bouwen van de testversie, en nadien nog 2 maanden voor de definitieve versie en fine-tuning
wat betreft verdere vormgeving. Graag zouden wij u willen vragen kritisch te kijken naar ons
voorstel. We zien uit naar uw reactie.
Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met Dr. T. van Lieshout,
twanvanlieshout@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep e-porfolio reumatologie,

Twan van Lieshout,
Pascal de Jong,
Marieke Dekkers,
Marjolein Kleibeuker

Bijlage 1; Programma van eisen elektronisch portfolio, inclusief kernpunten
Bijlage 2; Aanvinklijst programma van eisen
Bijlage 3 Opleidingsplan reumatologie en huidig papieren portfolio

