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Onderzoeken in hoeverre het portfolio van aiossen orthopedie, die een gemoderniseerde competentiegerichte opleiding volgen, voldoet aan het aantal geregistreerde toetsen zoals voorgeschreven in het opleidingsplan Orthopedie.
Nationaal cohortonderzoek.
Van alle aiossen orthopedie die in de periode 2012-2015 hun opleiding hadden afgerond verzamelden we uit het portfolio gegevens over geregistreerde toetsen. We registreerden de aantallen orthopedische standaardbehandelingen
(OSB’s) – waarin de competenties van aiossen voor 70 orthopedische behandelingen worden beoordeeld –, korte
praktijkbegeleiding (KPB’s), ‘critically appraised topics’(CAT’s) en 360-graden-feedbackrondes die in het portfolio
waren vastgelegd. We vergeleken de geregistreerde aantallen met het verplichte minimumaantal toetsen zoals
beschreven in het opleidingsplan.
In de onderzoeksperiode hadden 196 aiossen hun opleiding afgerond. Per aios waren gemiddeld 17,0 OSB’s op niveau
4 of 5 geregistreerd (34% van het vereiste aantal), 13,6 KPB’s (34%), 2,6 CATs (33%) en 0,2 360-graden-feedbackrondes (4%).
In het portfolio van een aios orthopedie was gemiddeld een derde van de in het opleidingsplan voorgeschreven aantal
toetsen (KPB en OSB op niveau 4 of 5) geregistreerd. Deze constatering zal tot verandering moeten leiden in de
wijze van monitoren van de voortgang van aiossen. Onze bevindingen zullen effect hebben op het nieuwe opleidingsplan, dat praktischer en minder complex moet worden. Ook zullen zij invloed hebben op de opleidingsvisitatie: er komt meer nadruk op de controle van de vertrekkende aiossen en op de betrokken opleidingsregio. Wellicht
kan dit onderzoek ook andere wetenschappelijke verenigingen van dienst zijn; zij bevinden zich immers in hetzelfde proces van modernisering.
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De medisch-specialistische vervolgopleidingen zijn de
afgelopen jaren gemoderniseerd om beter te kunnen voldoen aan de eisen die patiënten en maatschappij in toenemende mate aan medisch specialisten stellen.1 Dit
heeft ingrijpende veranderingen gebracht voor zowel
artsen in opleiding tot specialist (aiossen) als opleiders.2
Centraal in het moderne opleiden staat het verwerven
van competenties die gerubriceerd zijn volgens het CanMeds-model (‘CanMeds’ staat voor ‘Canadian medical
education directives for specialists’).3 Daarnaast is de
moderne opleiding ‘uitkomstgeoriënteerd’ in plaats van
‘tijdgeoriënteerd’. Het opleidingsmodel gaat ervan uit dat
iedereen in een ander tempo leert en dat de uitkomst van
het leerproces, het behaalde niveau van de verschillende
competenties, de maatstaf moet zijn.1 Om de ontwikkeling van competentie goed te kunnen volgen zijn
betrouwbare toetsinstrumenten nodig én een zorgvuldige registratie van de resultaten van deze toetsen in een
portfolio.4
De meeste toetsinstrumenten, zoals de korte praktijkbeoordeling (KPB), het ‘critically appraised topic’ (CAT), de
360-graden-feedback en de ‘objective structured assess-
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ment of technical skills’ (OSATS) worden gebruikt bij
een breed spectrum van specialismen. Een voorbeeld van
een vakspecifiek instrument is de ‘orthopedische standaardbehandeling’ (OSB). Dit is een instrument dat de
gehele cyclus van een orthopedisch probleem toetst: de
poliklinische en operatieve fase en de wetenschappelijke
onderbouwing.5 De competentie die de aios laat zien voor
een OSB wordt op 5 niveaus ingedeeld, variërend van het
herkennen van de aandoening of assisteren van een operatie (niveau 1) tot het zelfstandig diagnosticeren, behandelen en opereren (niveau 4) en het superviseren van een
jongere aios die de ingreep uitvoert (niveau 5).6,7 Het
opleidingsplan Orthopedie schrijft een minimum van
50 OSB’s op niveau 4 of 5 voor (70% van de totale lijst
OSB’s die de aios heeft uitgevoerd) bij het afronden van
de opleiding.5
Een portfolio wordt beschouwd als een uitstekend
instrument om de professionele groei van de aios te volgen.4 Een portfolio heeft 3 functies: monitoring en planning, coaching en reflectie, en beoordeling.8,9 In snijdende
specialismen heeft het bijhouden van de operatieve verrichtingen (monitoring en planning) door de aios een
lange traditie; het gebruik van het portfolio voor coaching, reflectie en beoordeling is pas begonnen met de
modernisering van de opleiding.9 Om tot een betrouwbaar oordeel te komen moet het portfolio minimumaantallen toetsen en beoordelingen bevatten.4 Deze minimumaantallen zijn vastgelegd in het opleidingsplan. Wij
onderzochten in hoeverre de portfolio’s van aiossen bij
het afronden van de opleiding voldeden aan deze minimumaantallen, sinds de start van de gemoderniseerde
opleiding orthopedie.

Methoden
Sinds de start van de gemoderniseerde opleiding orthopedie maken alle aiossen gebruik van hetzelfde digitale
portfolio (bron: www.vrest.com). Om het gebruik van het
portfolio te kunnen volgen worden centraal gegevens
verzameld over aantallen geregistreerde toetsen. Deze
gegevens zijn geanonimiseerd en daarom niet te herleiden op individuele aiossen of op klinieken. Voor dit
onderzoek verzamelden wij aantallen geregistreerde
toetsen (KPB’s, CATs, 360-graden-feedback en OSB’s) uit
het portfolio van alle aiossen die in de periode 2012-2015
in Nederland hun opleiding orthopedie afrondden.
Tijdens het onderzoek bestond de opleiding orthopedie
voor alle aiossen uit 2 jaar vooropleiding algemene heelkunde en 4 jaar orthopedie. De vereiste aantallen toetsen
zoals vastgelegd in het opleidingsplan Orthopedie gaan
uit van deze verhouding.5 Verder waren aiossen die in
2012 de opleiding afrondden niet verplicht te voldoen
aan het minimale aantal toetsen; dit was een overgangsregeling voor 5e- en 6e-jaars aiossen.5
Van de geregisterde aantallen werden de gemiddelden en
standaarddeviaties (SD) bepaald; deze vergeleken wij met
de minimaal vereiste aantallen. We berekenden deze
gemiddelden zowel over de gehele studieperiode (20122015) als over de periode waarin alle aiossen verplicht
waren tot registratie van de minimumaantallen toetsen
in het portfolio (2013-2015).

TABEL 1 Aantal toetsen per aios bij afronding van de opleiding orthopedie, gemeten over de jaren 2012-2015 (in totaal 196 aiossen)
toets

aantal aiossen
KPB
CAT
360°-feedback
OSB totaal
OSB niveau 4-5‡

gemiddeld aantal per aios per jaar
2012*

2013

2014

2015

49
7,6
1,2
0
25,0
15,0

50
12,4
2,6
0
35,7
18,8

49
17,4
3,7
0,3
40,2
17,1

48
17,0
3,0
0,6
36,9
17,1

gemiddelde
(SD)

voorgeschreven
aantal toetsen

%†

13,6 (4,6)
2,6 (1,1)
0,2 (0,3)
34,5 (6,6)
17,0 (1,6)

40
8
5
–
50

34
33
4
–
34

KPB = korte praktijkbeoordeling; CAT = ‘critically appraised topic’; OSB = orthopedische standaard behandeling.
* Voor de aiossen die in 2012 de opleiding orthopedie afrondden bestond een overgangsregeling; zij werden niet verplicht te voldoen aan het minimaal vereiste
aantal toetsen.
† Dit percentage is het percentage van het voorgeschreven aantal toetsen dat bij afronding van de opleiding was afgelegd.
‡ Bij het afronden van de opleiding is het aantal OSB’s op niveau 4 en 5 (aios handelt zelfstandig of superviseert) relevant, omdat alleen dit aantal meetelt in de
bekwaamheidsbeoordeling.
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toets

aantal aiossen
OSB niveau 4-5†; n
%‡
KPB; n
%‡

ROGO*
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TABEL 2 Gemiddeld aantal toetsen per aios bij afronding van de opleiding orthopedie, gemeten over de jaren 2012-2015 (in totaal 196 aiossen)
en uitgesplitst naar regionale opleidingsgroep orthopedie
gemiddelde (SD)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

30
23
46
16
40

20
14
28
15
38

29
9
18
8
20

18
10
20
10
25

25
15
30
12
30

22
8
16
11
28

24
34
68
19
48

28
26
52
18
45

17,0 (9,3)
34
13,6 (4,0)
34

ROGO = regionale opleidingsgroep orthopedie; KPB = korte praktijkbeoordeling; OSB = orthopedische standaard behandeling.
* Standaarddeviatie
† Bij het afronden van de opleiding telt alleen het aantal OSB’s op niveau 4 en 5 (aios handelt zelfstandig of superviseert) mee in de bekwaamheidsbeoordeling.
‡ Dit percentage is het aantal afgelegde toetsen bij afronding uitgedrukt als percentage van het voorgeschreven aantal toetsen.

Resultaten
Van 2012-2015 rondden in totaal 196 aiossen orthopedie
hun opleiding af. De aantallen in het portfolio geregistreerde toetsen en de minimumeisen staan weergegeven
in tabel 1. De aantallen aiossen, OSB’s op niveau 4 of 5 en
KPB’s per regionale opleidingsgroep orthopedie staan
weergegeven in tabel 2. We zagen een grote spreiding
tussen de verschillende regionale opleidingsgroepen in
het aantal KPB’s en het aantal OSB’s dat bij afronding van
de opleiding was afgelegd op niveau 4 of 5.

Beschouwing
Ons onderzoek toont aan dat in de gemoderniseerde
opleiding orthopedie de registratie in het portfolio ruim
achterloopt bij het aanvankelijk door de opleiders orthopedie geaccordeerde aantal. Van het minimaal vereiste
aantal OSB’s werd slechts 34% op het vereiste niveau
afgerond, van het vereiste aantal KPB’s werd gemiddeld
34% behaald, van de CAT’s 33% en van de 360-gradenfeedbackrondes slechts 4%.
Hoewel we een grote spreiding vonden tussen de opleidingsregio’s, voldeed geen enkele regio aan de minimumeisen. Dit is zorgelijk, omdat onderzoek heeft aangetoond
dat een minimaal aantal toetsen nodig is om tot een
betrouwbaar oordeel over de competentie van de aios te
komen.4 Dit roept de vraag op of de toetsing van de aios
werkelijk tekortschiet, of dat de registratie ervan in het
portfolio onvoldoende gebeurt. Hoewel we die vraag niet
met zekerheid kunnen beantwoorden lijkt het aannemelijk dat het vooral om tekortschietende registratie gaat,
omdat het gebruik van een portfolio door veel aiossen en

opleiders als een bureaucratische en enigszins zinloze
exercitie wordt beschouwd.8,10,11
Portfolio als onderdeel van competentiegericht opleiden

Het portfolio werd geïntroduceerd als onderdeel van het
competentiegerichte opleiden en heeft een tweeledig
doel: het stimuleren van reflectie en het registreren van
vooruitgang.9 Een belangrijk kenmerk van het competentiegerichte opleiden is een verschuiving van de focus
van ‘aangenomen bekwaamheid’ naar ‘aangetoonde
bekwaamheid’.12
In de voormalige opleiding werd de bekwaamheid van de
aios getoetst op basis van het ‘onderbuikgevoel’ van de
opleider.13 Deze toetsing van bekwaamheid op basis van
vertrouwen is niet per se onbetrouwbaar, als deze maar
voldoet aan de voorwaarden dat meerdere opleiders de
aios beoordelen en dat deze globale beoordeling aangevuld wordt met meerdere instrumenten.14 Daarom achten wij het onwaarschijnlijk dat de huidige opleiding
slechte medisch specialisten opleidt, ondanks de onderregistratie van toetsen in het portfolio. De kracht van het
portfolio als summatief toetsinstrument zit in het aantoonbaar maken van de bekwaamheid van de aios door te
laten zien wat de huidige competenties zijn en hoe de aios
geleidelijk groeit naar zelfstandig functioneren.15
Opvallend is de grote spreiding van de aantallen geregistreerde toetsen tussen de verschillende regionale opleidingsgroepen orthopedie (zie tabel 2). In de 3 opleidingsgroepen met het grootste aantal OSB’s werden ook de
meeste KPB’s geregistreerd. Dit suggereert dat, ondanks
een uniform nationaal opleidingsplan en een portfolio
dat door alle klinieken gebruikt wordt, regionale opleidingsgroepen hieraan verschillend uitvoering geven.
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Toekomstig onderzoek zou gericht kunnen zijn op het
identificeren van de factoren die succesvol portfoliogebruik en compliantie met het opleidingsplan bepalen.
Oorzaken van tekortschietende registratie

Het tekortschieten van de registratie van toetsen en
beoordelingen in het portfolio kan verschillende oorzaken hebben.9 Ten eerste is het formeel gezien de taak van
de opleider om het portfolio op volledigheid te controleren en consequenties te verbinden aan onvolledigheid.
Ons onderzoek laat zien dat dit onvoldoende gebeurt.
Het is evident dat het ontbreken van een formele controle
op de volledigheid van het portfolio aanleiding geeft tot
minder gebruik van het portfolio bij het volgen van de
ontwikkeling van de aios.16
Daarnaast is het mogelijk dat de aios te weinig de verantwoordelijkheid neemt voor het bijhouden van het eigen
portfolio, waarbij deze de kans laat liggen om te reflecteren op de eigen ontwikkeling. De oorzaak hiervan kan
liggen in beperkte controle door opleiders of in beperkte
motivatie van de aios om het portfolio als leerinstrument
te gebruiken. Om het gebruik van een portfolio succesvol
te laten zijn, is het essentieel een opleider toe te wijzen
die als mentor het gebruik van het portfolio ondersteunt.
Bij chirurgische aiossen nam het gebruik van het portfolio van minder dan 50% toe tot 100% toe na aanwijzing
van een mentor die maandelijks feedback gaf op het portfolio.17 Hoewel het ontbreken van controle op volledigheid van het portfolio aanleiding kan geven tot minder
gebruik ervan, moet het ook daadwerkelijk ingezet worden tijdens voortgangsgesprekken met de aios (formatieve feedback).4,16
De resultaten van ons onderzoek zullen een direct effect
hebben op de opleidingsvisitaties. Er zal een focus zijn op
volledigheid van portfolio’s van vertrekkende aiossen.
Daarnaast kunnen regionale visitaties in de toekomst
wellicht een oplossing zijn voor de kwetsbare positie
waarin een kliniek die gevisiteerd wordt zich momenteel
bevindt. De regio wordt dan in zijn geheel beoordeeld,
wat mogelijk tot meer transparantie zal leiden.
Andere factoren die het bijhouden en gebruik van een
portfolio kunnen bevorderen zijn: integratie van het
portfoliogebruik in de werkstructuur, een gebruiksvriendelijk platform en een goede introductie van het portfolio
voor nieuwe gebruikers.4,8,9 Daarom adviseren wij een lid
van de opleidingsgroep verantwoordelijk te maken voor
feedback en controle op het portfolio. Naast een rol als
mentor zou deze opleider ook in de opleidingskliniek
problemen bij de implementatie van het minimumaantal
toetsen moeten bespreken met de aios- en opleidersgroep.

4

De ‘Orthopedische standaardbehandeling’

Een andere oorzaak voor het tekortschieten van de registratie van toetsen kan gerelateerd zijn aan de inhoud van
de toetsen. De OSB vormt de kern van het orthopedisch
curriculum en heeft het karakter van een ‘entrustable
professional activity’ (EPA).7,14 Daarom bedoelt men een
professionele taak die toevertrouwd wordt aan een voldoende competente aios. EPA’s werden geïntroduceerd
om de kloof te overbruggen tussen de theorie van het
competentiegerichte opleiden en de dagelijkse klinische
praktijk;7,18 zij winnen de laatste jaren aan populariteit.14,19,20
Het identificeren en beschrijven van EPA’s voor een
opleiding is een complex proces. Zowel het aantal EPA’s
(niet te veel, niet te weinig) als de omvang van elke EPA
(niet te breed, niet te smal) moet zorgvuldig afgestemd
worden op de beroepspraktijk om de aios het vertrouwen
te geven dat hij of zij erkend wordt in de toenemende
verantwoordelijkheid, passend bij de fase van de opleiding.21 Het aantal professionele taken dat samen een EPA
vormt moet daarom voldoende groot zijn, zodat de toevertrouwde verantwoordelijkheid en vereiste bekwaamheid een voldoende grote stap voor de aios betekenen.
Als vuistregel wordt een maximum geadviseerd van
10 beslismomenten per jaar in het kader van een EPA.14
Uit deze inzichten over de effectiviteit van de EPA als
opleidingsinstrument volgen enkele aanbevelingen over
de rol van de OSB’s. Ten eerste is de lijst met 70 OSB’s
waarschijnlijk te omvangrijk en de opleidingseis van
50 OSB’s op niveau 4-5 te hoog. Ten tweede is de basislijst
OSB’s thematisch opgebouwd met een beperkte
omschrijving van individuele OSB’s, waarbij de vraagt
rijst of bij een omvangrijke lijst (70 OSB’s) de individuele
OSB’s niet te kort omschreven zijn.
Een voorbeeld is de OSB ‘heupfractuur’ (te vinden als
supplement bij dit artikel op www.ntvg.nl/D630). Dit is
een zeer breed thema dat verschillende behandelingen
kent. Om in termen van een EPA te blijven: er kan in deze
OSB geen discrete taak toevertrouwd worden aan de
aios.14 Een vernieuwd opleidingsplan zou daarom een
beperkter aantal beter omschreven OSB’s moeten bevatten en vooraf moeten gaan aan een gestructureerde ontwikkeling van EPA’s.22 De ervaring van andere opleidingen leert dat bij de samenstelling van EPA’s inbreng
wenselijk is van zowel aiossen, opleiders en bestuursleden
van de wetenschappelijke vereniging als onderwijskundigen.23,24
Sterke en zwakke punten van het onderzoek

Een sterk punt van ons onderzoek is het gebruik van een
nationaal cohort van aiossen die hetzelfde portfolio
gebruikten. Daarnaast is dit het eerste onderzoek dat de
mate van registratie in het portfolio van aiossen in
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▼ Leerpunten ▼
Nederland onderzocht. De belangrijkste beperking van
onze studie is dat we geen gegevens hebben over welke
factoren de tekortschietende registratie bepalen. Een
ander zwak punt is dat aiossen die gedurende 2012 hun
opleiding afrondden, niet verplicht waren te voldoen aan
de minimumeisen. Ook als de gegevens uit dit jaar niet
worden meegeteld, is er echter een duidelijke onderregistratie.

Conclusie
Het portfoliogebruik van aiossen orthopedie schiet
tekort. Dit kan de educatieve waarde van het portfolio
beperken. Hoewel de registratie tekortschiet, is het waarschijnlijk dat aiossen tijdens hun dagelijkse werk wel
getoetst worden door hun opleiders, zoals dat vóór de
modernisering van de opleiding ook al gebeurde.
De huidige kwaliteitscontrole, uitgevoerd door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, zal tot verandering
in het monitoren van de voortgang van aiossen moeten
leiden. Zo zal het nieuwe opleidingsplan Orthopedie
minder complex en praktischer worden. Ook zal tijdens
opleidingsvisitaties meer nadruk gelegd worden op controle van vertrekkende aiossen en ook op beoordeling
van de opleidingsregio als geheel.
Tot slot zijn diversie maatregelen denkbaar ter verbetering van het portfoliogebruik: de verantwoordelijkheid
van de aios voor zijn portfolio kan worden gestimuleerd
door het aanwijzen van een mentor, de inhoud van specifieke toetsinstrumenten dient te worden herzien, en het
gebruiksgemak van het portfolio kan geoptimaliseerd
worden.
Of het tekortschieten van de registratie ook bij andere
opleidingen speelt, zal bevestigd moeten worden met
verder onderzoek. Wel denken we dat onze informatie
voor andere wetenschappelijke verenigingen van belang
kan zijn. Zij bevinden zich immers in hetzelfde proces
van implementatie van competentiegericht opleiden.

ONDERZOEK

• Bij de modernisering van de medisch-specialistische
opleiding zijn verschillende toetsinstrumenten
geïntroduceerd, waarvan de scores worden vastgelegd in
een portfolio.
• De registratie van toetsen en bekwaamheidsbeoordelingen in het portfolio maakt de bekwaamheid van aiossen
aantoonbaar.
• De registratie van toetsen en bekwaamheidsbeoordelingen in het portfolio is laag.
• Volledigheid van het portfolio is belangrijk om de
professionele groei van de aios te kunnen volgen.
• Een mentor kan aiossen stimuleren het portfolio goed bij
te houden, maar ook integratie van het portfolio in de
dagelijkse werkstructuur kan de toepassing ervan
verbeteren.
• Het verdient aanbeveling om ook bij andere opleiding dan
die tot orthopedisch chirurg de registratie van toetsen in
een portfolio te onderzoeken.
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