FAQ
ELOZ IV en Reconcept in relatie tot de SRC-ZF
Voorwoord:
Reconcept is ontwikkeld als elektronisch portfolio voor de AIOS (en het opleidingsteam). Het is niet
ontwikkeld om te communiceren met de SRC-ZF om te voldoen aan het Besluit Opleidingseisen
Ziekenhuisfarmacie (BOZf) en de uitvoeringsreglementen van de SRC-ZF.
De SRC-ZF heeft wel als doelstelling om bureaucratie terug te dringen waar mogelijk. Derhalve zal
een aantal in te sturen documenten komen te vervallen en wordt verwezen naar onderdelen van
Reconcept.
De SRC-ZF gaat niet over de functionaliteit in Reconcept of de technische werking ervan.

Hieronder volgt een aantal FAQ’s over het gebruik van Reconcept in relatie tot de SRC-ZF.

AIOS:
Aanvang van de opleiding
1. Hoe en wanneer krijg ik toegang tot Reconcept?
Portfolio's kunnen voor AIOS of ANIOS worden aangemaakt door de (plv.) opleiders /
ondersteuners van alle opleidingsinstellingen. (Waar het portfolio wordt aangemaakt vindt
ook de facturering plaats). Wanneer dit gebeurt is volledig aan de opleidingsinstelling. Door
dit voor de aanmelding bij de SRC-ZF te doen, kan de SRC-ZF het opleidingsschema bij de
aanmelding bekijken.
2. Hoe meld ik me aan voor de opleiding, wat moet ik dan opsturen en hoe doe ik dat?
Je meldt je aan bij de SRC-ZF via email: registratiezf@knmp.nl. Op de website van de KNMP is
op de formulierenpagina onder SRC-ZF Formulieren in een tabel een overzicht opgenomen
van in te sturen stukken. (ELOZ IV) https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-encommissies/specialisten-registratie-commissie-ziekenhuisfarmacie-0
Zorg dat je aan de SRC-ZF toegang tot je portfolio verleent (vanaf het moment van je
aanvraag tot het moment van ontvangst van het besluit van de SRC-ZF).

Documenten tijdens de opleiding, ELOZ III en ELOZ IV
3. Waar kan ik vinden wat ik wanneer aan de SRC-ZF moet opsturen en hoe ik dat moet doen?
Op de website van de KNMP is op de formulierenpagina onder SRC-ZF Formulieren in een
tabel een overzicht opgenomen van in te sturen documenten. (Er is een aparte versie voor
ELOZ III en voor ELOZ IV)
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0

4. Hoe laat ik de SRC-ZF weten dat ik iets wil agenderen, bijv. mijn jaarevaluatie,
differentiatieplan etc.?
Stuur altijd een e-mail aan registratiezf@knmp.nl als je wilt dat de SRC-ZF de voortgang van
je opleiding en/of een ingediend plan of goedkeuringsverzoek in behandeling neemt. Doe dat
ten minste 14 dagen voorafgaand aan de vergadering. Zorg dat je aan de SRC-ZF toegang tot
je portfolio verleent (vanaf het moment van je aanvraag tot het moment van ontvangst van
het besluit van de SRC-ZF).
Zijn er verschillende versies van formulieren (zoals aanmelding individueel differentiatieplan)
voor ELOZ III en ELOZ IV?
5. Zijn er verschillende versies van formulieren (zoals aanmelding individueel differentiatieplan)
voor ELOZ III en ELOZ IV?
Ja, op de website van de KNMP is op de formulierenpagina onder SRC-ZF Formulieren in een
tabel een overzicht opgenomen van in te sturen documenten. Er is een aparte versie voor
ELOZ III en voor ELOZ IV.
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0
6. Komen er ook formulieren te vervallen in ELOZ IV?
Ja, de formulieren voor
• opleidingsplan 1e jaar,
• opleidingsplan 2e/3e jaar,
• beoordeling 1e jaar
• evaluatie 2e/3e/4e jaar
komen voor ELOZ IV te vervallen, omdat Reconcept hierin voorziet. Je vult je
opleidingsschema met je opleider in in Reconcept. Daarnaast kan aan de hand van o.a. de
EPA’s worden vastgesteld hoe de voortgang van de opleiding is. Als je je jaarevaluatie en/of je
opleidingsplan wilt laten beoordelen door de SRC-ZF, moet je dit wel per e-mail aangeven bij
de SRC-ZF (registratiezf@knmp.nl). Eventuele bijlagen zoals een differentiatieplan of verzoek
tot deeltijdopleiding e.d. stuur je met je email mee. Zet uiteraard je portfolio open voor de
SRC-ZF.
Zie ook de tabel met het overzicht van in te sturen documenten:
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0
7. Blijven kwartaalevaluaties bestaan nu we Reconcept hebben?
Ja, kwartaalevaluaties blijven bestaan. Voeg deze in het eerste opleidingsjaar toe aan
Reconcept, zodat de SRC-ZF deze bij de bespreking van de 1e jaarsevaluatie kan inzien.
De SRC-ZF maakt gebruik van een samenvattingspagina in Reconcept die leidend is voor de
beoordeling van de voortgang van de opleiding.
8. Hoe stuur ik een individueel opleidingsplan naar de SRC-ZF op in ELOZ IV? Is het voldoende
om alleen mijn opleidingsschema in Reconcept in te vullen?
Individuele opleidingsplannen komen in ELOZ IV te vervallen. Het is voldoende om je
opleidingsschema in Reconcept in te vullen. Stuur wel een email aan de SRC-ZF
(registratiezf@knmp.nl) als je wilt dat de SRC-ZF het opleidingsschema bekijkt bij je
aanmelding voor de opleiding of bij de evaluatie van je 1e of 2e opleidingsjaar.
9. Hoe dien ik een verzoek tot individualisering van mijn opleiding in bij de SRC-ZF?

Stuur een email aan de SRC-ZF (registratiezf@knmp.nl) en verwijs daarin eventueel evt. naar
de uitwerking in Reconcept. Zet uiteraard je portfolio wel open voor de SRC-ZF.
Voor ANIOS kan het handig zijn de relevante ervaring vast te leggen in Reconcept tijdens hun
ANIOS-periode, zodat daarmee ook de onderbouwing voor een stukje individualisering
gedaan kan worden, als zij later in opleiding gaan tot ziekenhuisapotheker.
10. Hoe dien ik een verzoek tot deeltijd-opleiding in bij de SRC-ZF?
Stuur een email aan de SRC-ZF (registratiezf@knmp.nl) en verwijs daarin eventueel evt. naar
de uitwerking in Reconcept. Zet uiteraard je portfolio wel open voor de SRC-ZF. Als er sprake
is van uitloop van de opleiding is het van belang om naast de deeltijdfactor de nieuwe
verwachte einddatum van de opleiding duidelijk te vermelden.
11. Hoe stuur ik een jaarevaluatie op in ELOZ IV?
Evaluatieformulieren komen in ELOZ IV te vervallen. Stuur wel een email aan de SRC-ZF en
verwijs daarin naar Reconcept. Stuur eventuele bijlagen zoals een individueel
differentiatieplan per email mee. Zet uiteraard je portfolio open voor de SRC-ZF.
12. Ik word opgeleid volgens ELOZ III, want mijn opleiding is van start gegaan voor 1 september
2020. Hoe gebruik ik Reconcept?
Ook de AIOS die worden opgeleid volgens ELOZ III zijn overgegaan op Reconcept. Je gebruikt
Reconcept voor je eigen portfolio en archief, maar voor de beoordelingen door de SRC-ZF blijf
je dezelfde documenten gebruiken zoals voorheen, inclusief evaluatieformulieren en
opleidingsplannen. Zie ook de tabel met het overzicht van in te sturen documenten (ELOZ III):
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0
Stuur de documenten per email op naar de SRC-ZF (registratiezf@knmp.nl).
13. Ik zit in een overgangsregeling van ELOZ III naar ELOZ IV, want mijn opleiding is gestart
tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. Hoe gebruik ik Reconcept, welke stukken
stuur ik aan de SRC-ZF op, en hoe doe ik dat?
Aan het einde van het 1e opleidingsjaar stuur je de vereiste documenten per e-mail aan de
SRC-ZF conform de tabel het overzicht van in te sturen documenten versie ELOZ III:
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0
Daarna conform de tabel met het overzicht van in te sturen documenten versie ELOZ IV.
Samen met je opleider ben je er verantwoordelijk voor dat je portfolio in Reconcept conform
de nieuwe EPA structuur is opgezet. Zie verder voor de werkwijze ELOZ IV de voorgaande
vragen.
14. Ik word opgeleid volgens ELOZ III, want mijn opleiding is van start gegaan voor 1 september
2020. Mag ik toch mijn differentiatie/onderzoek doen volgens ELOZ IV?
Nee, je mag wel een ELOZ IV erkende differentiatie volgen, maar dan gelden toch de regels
van ELOZ III: denk aan het vereiste aantal uren en de regels m.b.t. een eventuele combinatie
van differentiatie en registratie-onderzoek. En andersom geldt hetzelfde als je als ELOZ IV
AIOS een “oude” ELOZ III erkende differentiatie wilt volgen.
15. Mijn opleiding loopt uit. Is het voldoende als ik dat aanpas in mijn opleidingsschema in
Reconcept?

Nee, dat moet je per e-mail melden aan de SRC-ZF, omdat er goedkeuring van de SRC vereist
is. Bovendien moet de SRC-ZF die informatie hebben voor de doorstroomberekeningen die zij
moet doorgeven aan de NZA i.v.m. de financiering.
16. Hoe zit het in Reconcept met mijn privacy?
Het uitgangspunt is dat je als AIOS volledige controle hebt over de inzage in je portfolio.
(Reconcept zal nooit op verzoek van de SRC of wie dan ook deze toegang verlenen zonder je
toestemming). Je bepaalt zelf of je je portfolio tijdelijk voor de SRC-ZF openstelt bij het
indienen van een evaluatie of bepaalde documenten of dat je het portfolio continu voor de
SRC-ZF open laat staan tot beëindiging van de opleiding.
17. Moet ik mijn portfolio standaard openzetten voor de SRC-ZF? En hoe doe ik dat?
Dat mag wel en kan handig zijn, zodat je het niet steeds opnieuw hoeft te doen. Het is niet
noodzakelijk, maar je portfolio moet in elk geval open staan tussen het moment van
aanmelden van een document, evaluatie d.m.v. email etc. bij de SRC-ZF en ontvangst van het
besluit van de SRC-ZF. Als het portfolio niet minimaal 2 weken voor de vergadering
opengesteld wordt, wordt je ingediende casus niet behandeld!
Je zet je portfolio als volgt open voor de SRC-ZF:
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar je portfolio
Klik bovenin op het 'sleuteltje'
Klik op 'Afdeling toevoegen'
Kies bij 'Kliniek' voor 'KNMP'
Kies bij 'Afdeling' voor 'SRC-ZF'
Klik op 'Toegang verlenen'
Je hebt de SRC-ZF nu inzage verleend in je portfolio. In de toekomst kun je dit
makkelijk tijdelijk aan- en uitzetten door middel van het groene schuifje.

18. Hoe correspondeert de SRC-ZF over haar genomen besluiten?
De SRC-ZF communiceert haar formele besluiten per brief als bijlage in een email. Je wordt
geadviseerd om de brieven en/of e-mails van de SRC-ZF zelf te uploaden in Reconcept, zodat
je een compleet dossier hebt. De SRC-ZF houdt zelf een digitaal archief bij en gebruikt
Reconcept hiervoor niet.
19. Niet alle documenten van en aan de SRC lopen via Reconcept. Hoe zorg ik toch voor een
compleet dossier voor mezelf?
Je wordt geadviseerd om de brieven en/of emails van de SRC-ZF zelf te uploaden in
Reconcept, zodat je een compleet dossier hebt. (Dit kan bijvoorbeeld in het portfolio onder
Personalia > Persoonlijke documenten.)
De SRC-ZF houdt zelf een digitaal archief bij en gebruikt Reconcept hiervoor niet.
20. Waar kan ik terecht met vragen over de werking van Reconcept of voor storingen?
Reconcept heeft een uitstekende supportwebsite en -afdeling. Veelgestelde vragen zijn te
vinden op www.reconcept.nl/support en de supportmedewerkers zijn te bereiken via
support@reconcept.nl.
Het streven is om elke vraag binnen een werkdag te beantwoorden. Binnenkort zal er
waarschijnlijk een speciale medewerker customer success komen, die het aanspreekpunt
wordt voor projecten die al live zijn (t.z.t. volgt bericht).

En over de procedures van de SRC m.b.t. Reconcept?
Email je vraag aan de SRC-ZF via registratiezf@knmp.nl
21. Wat gebeurt er met mijn dossier in Reconcept na mijn opleiding?
Het dossier wordt 5 jaar na het afronden van de opleiding automatisch vernietigd. Je kunt er
zelf voor kiezen om dit eerder te doen via de portfolio-instellingen. Vernietigen is
onomkeerbaar. De SRC-ZF houdt zelf een digitaal archief bij van de ingediende documenten
en de besluiten en gebruikt Reconcept hiervoor niet.

Opleidingsinstellingen (visitatie)
1. Wordt de instelling vanaf nu gevisiteerd volgens de ELOZ IV eisen, ook als er nog geen AIOS
volgens ELOZ IV worden opgeleid? (En wat is het verschil?)
Ja er wordt conform de eisen van ELOZ IV gevisiteerd. Voor de verschillen zie de ELOZrapporten.
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/opleidingen/inhoud-opleiding-ziekenhuisapotheker
2. Is het visitatierapport n.a.v. ELOZ IV aangepast?
Ja, de SRC-ZF en haar Visitatiecommissie hebben het format visitatierapport aangepast en
vastgesteld op 26 oktober 2021. Met ingang van 2022 wordt het voor visitaties gebruikt.
3. Zijn de uitvoeringsreglementen van de SRC n.a.v. ELOZ IV en Reconcept aangepast?
Ja, de SRC-ZF heeft in 2021 al haar uitvoeringsreglementen geëvalueerd en waar nodig
herzien voor ELOZ IV. In sommige gevallen heeft dit geleid tot 2 versies van hetzelfde UR.
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/opleidingen/regelgeving-en-formulierenziekenhuisapotheker
4. Moeten erkenningen voor differentiaties nu volgens een andere format (ELOZ IV) worden
aangevraagd?
De SRC-ZF heeft een nieuw format voor de aanvraag van een erkenning van een differentiatie
ontwikkeld voor ELOZ IV.
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie-0

Algemeen
1. Ik heb een vraag die niet bij de FAQ staat; waar kan ik die stellen?
Stuur een email naar registratiezf@knmp.nl
NB De SRC-ZF kan geen vragen beantwoorden over de werking en/of functionaliteit van
Reconcept. Mail daarvoor naar support@reconcept.nl.

Waar zijn het ELOZ IV rapport, de uitvoeringsreglementen van de SRC-ZF, de regelingen van
het Centraal College, de formulieren van de SRC en de vergaderdata van de SRC-ZF te
vinden?
Op de website van de KNMP. Zie hieronder de verschillende links:
ELOZ IV rapport:
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/opleidingen/inhoud-opleiding-ziekenhuisapotheker
Regelgeving van het Centraal College
https://www.knmp.nl/regelgeving-centraal-college
SRC-ZF vergaderdata en doorverwijzing naar SRC-ZF formulieren en uitvoeringsreglementen:
https://www.knmp.nl/beroepsontwikkeling/colleges-en-commissies/specialisten-registratiecommissie-ziekenhuisfarmacie

N.B.
Ook voor de SRC-ZF zijn ELOZ IV en Reconcept nieuw. In het 2e kwartaal van 2022 zal de SRC-ZF de
nieuwe werkwijze evalueren en zo nodig bijstellen. Laat gerust je opmerkingen, tips etc. weten via
registratiezf@knmp.nl.

