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Verzamelen bewijsmaterialen voor EPA

Via INVOER kan de AIOS werkplekbeoordelingen en andere formulieren invoeren en koppelen aan 
een of meerdere EPA’s. Op deze manier kan hij in zijn portfolio bewijsmaterialen verzamelen voor elke 
EPA. Een beoordelaar heeft tevens de mogelijkheid om beoordelingen in te voeren in het portfolio 
van de AIOS.

Tevens kan de AIOS in het menu INVOER een EPA bekwaamheid aanvragen. 
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Algemeen EPA-overzicht 

In het menu ‘VOORTGANG -> EPA’s’ kan men de voortgang monitoren middels een algemeen en een 
gedetailleerd EPA-overzicht.

Het overzicht hierboven betreft het algemene EPA-overzicht, waar de bekwaamheid per EPA per 
supervisieniveau wordt getoond. Een groen bolletje geeft aan dat de AIOS bekwaam is verklaard, een 
oranje bolletje geeft aan dat de aanvraag nog in behandeling is en een rood bolletje geeft aan dat de 
bekwaamheid is afgekeurd. 

Door op de naam van de EPA te klikken, komt men in het gedetailleerde EPA-overzicht terecht.
Door op een bolletje te klikken, wordt de betreffende bekwaamheidsaanvraag getoond.
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Gedetailleerd 
EPA-overzicht

Door op de naam van de 
EPA te klikken in het 
algemene EPA-overzicht 
(‘VOORTGANG  EPA’s’) , 
wordt een gedetailleerde 
voortgangspagina 
getoond. Hier kan o.a. 
bekeken worden welke 
formulieren in het 
portfolio zijn ingevoerd 
en gekoppeld zijn aan 
betreffende EPA.    

AIOS-account



Via het menu ‘INVOER’ kan de AIOS een EPA 
bekwaamheid aanvragen. De EPA en het 
supervisieniveau worden geselecteerd en de 
AIOS dient een argumentatie voor aanvraag te 
geven. Nadat hij op ‘Aanvragen’ klikt, wordt de 
aanvraag zichtbaar voor personen die 
portfoliotoegang hebben tot de AIOS zijn 
portfolio.  Deze personen kunnen de aanvraag 
afhandelen.
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Hier worden openstaande 
formulieren en EPA 
bekwaamheidsaanvragen 
getoond. Door op 
‘Bekijken’ te klikken, kan 
men deze zaken 
beoordelen.
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Dashboard

Hier worden – indien van toepassing – de AIOS 
getoond die portfoliotoegang hebben verleend aan 
de beoordelaar. Door op de naam te klikken, kan het 
portfolio van de AIOS ingezien worden.



EPA bekwaamheidsaanvraag beoordelen Op het Dashboard van het 
beoordelaarsaccount 
worden openstaande EPA 
bekwaamheidsaanvragen 
getoond. Door op ‘Inzien’ 
te klikken, kan men de 
bekwaamheidsaanvraag 
afhandelen. 

De openstaande 
beoordelingen en 
bekwaamheidsaanvragen 
zijn daarnaast in te zien via 
het menu ‘BEOORDELEN’.
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Beoordelen EPA 
bekwaamheidsaanvraag

Door op ‘Inzien’ te klikken achter de 
openstaande bekwaamheidsaanvraag op 
het Dashboard, wordt de aanvraag 
geopend. De opleider kan feedback 
invoeren en de aanvraag goed- of 
afkeuren. 
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