Toelichting op het Individueel OpleidingsPlan (het IOP)*
Wat is het?
Het individuele opleidingsplan (IOP) van de aios-IGT is een overzicht van het opleidingsniveau van de
aios en het beloop hiervan. Het is geen plan vergelijkbaar met een opleidingsplan. Het is het
vastleggen van afspraken die aios en opleider maken op basis van de voortgang van de aios, de
wensen/mogelijkheden van aios en de opleiding voor zover die afwijken van het lokale
opleidingsplan. Het IOP wordt aan de hand van het opleidingsschema (IOS) geactualiseerd per
opleidingsonderdeel. Het IOP is daarmee een hulpmiddel in het begeleidingsproces en geen doel op
zich!
Hoe werkt het?
Het IOP is aan de start van elk onderdeel van de opleiding tot AIGT een ‘lege’ pagina in het portfolio
die gaandeweg tijdens de opleiding wordt ingevuld. Het IOP wordt door de aios ingevuld met
specifieke leerpunten van de aios, in overleg met de opleider, inclusief afspraken hoe die leerpunten
worden opgepakt en wanneer geëvalueerd. Wanneer afspraken conform het lokale opleidingsplan
zijn dan hoeft dat in het IOP niet nader te worden uitgewerkt. Het IOP van het volgende onderdeel
bouwt voort op wat al geleerd is/nog moet worden geleerd na het vorige onderdeel.
Het (ontwikkelingsgerichte) proces
De aios blikt gestructureerd terug op zijn functioneren van de afgelopen periode. Met name ook op
zijn niveau m.b.t. de 7 verschillende competentiegebieden. Informatie wordt gebruikt uit de
ontwikkeling op bijv. de thema’s (of leerdoelen), gekregen feedback wel/niet vastgelegd in KPB’s,
OSATS, MSF, presentaties, cursussen, etc., wat gedocumenteerd is in het portfolio. De aios maakt
hiervan een analyse en schrijft zijn bevindingen op het IOP formulier.
Voor aanvang van een opleidingsperiode bespreekt de aios zijn IOP met de stagebegeleider/opleider
en maakt op basis hiervan afspraken. Het omvat daarmee de volgende elementen:
• Samenvatting eerder behaalde bekwaamheidsniveaus (thema’s, competenties)
• Schema vaardigheidsniveaus
• Beschrijving te behalen functioneringsniveau van opleidingsactiviteiten (indien afwijkend van
het lokale opleidingsplan)
• Bijzondere wensen, activiteiten, etc.
Aandachtspunten bij het 1ste en de daarop volgende gesprekken:
• Wat waren afspraken uit een vorig gesprek?
• In hoeverre zijn afspraken geëffectueerd?
• Hoe kijkt de aios terug op afgelopen periode?
• Op basis van sterkte/zwakte analyse: nieuwe afspraken maken, gekoppeld aan
opleidingsactiviteiten, tijdpad en vastleggen
Het IOP zal minstens per opleidingsonderdeel worden aangepast, maar indien voortgangsgesprekken
dat indiceren, dient het vaker te gebeuren.
Op de volgende pagina is het proces in een schema vastgelegd.

* Tekst gebaseerd op de tekst van ‘Modernisering Medische Vervolgopleidingen’, voormalig orgaan
van de KNMG
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•Kennismakingsgesprek
•Kennisnemen van opleidingsstructuur en lokaal
leerwerkplan
•IOP voorbereiden door aios ter bespreking met opleider
•Bespreking IOP met opleider; wederzijdse
verwachtingen t.a.v. leerdoelen, activiteiten en toetsing
•IOP insturen naar hoofd opleidingsinstituut
•Na goedkeuring uploaden in portfolio

Aanvang
opleidingsonderdeel

•halverwege onderdeel
•Zie Checklist bespreekonderwerpen:Indien nodig: IOP bijstellen

Eindbeoordelingsgesprek t.b.v.
geschiktheidsbeoordeling;
feedback voor
nieuwe IOP

•NB Zonder geschiktheidsbeoordeling niet door naar volgend
onderdeel
•Zie Checklist bespreekonderwerpenEvaluatie
•Leerpunten voor IOP volgend onderdee;
•Advies: schrijf reflectieverslag

Opleidingsonderdeel
Thema's

Persoonlijke leerdoelen
Gewenste bekwaamheidsniveaus
KBP/OSATS/CAT/360graden
feedback
Cursorisch onderwijs
Simulatieonderwijs enz.

Evaluatie:
Opleidingsonderdeel

Thema's
Persoonlijke leerdoelen
Toetsmomenten
Cursussen
Bekwaamheidsverklaringen
Leerklimaat

Checklist einbeoordelingsgesprek

Voortgangsgesprek
met opleider; IOP
bijstellen?

Checklist voortgangsgesprek

Checklist IOP

Wanneer IOP klaar?

•eerste onderdeel: binnen twee maanden na start als aios
•tweede onderdeel: twee maanden vóór start als aios
•buitenlandperiode: voorbereiding IOP vóór vertrek, klaar binnen
4 weken na start in het buitenland
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Checklist
voortgangsgesprek

Tips volgende
opleidingsonderdeel
Toetsing
Bijstellen IOP

