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Niet voor niets wordt Scorion al door veel medische 
organisaties ingezet als digitaal portfolio, 
kwaliteitspaspoort (JCI) of visitatie-instrument voor 
zorgprofessionals. De veelzijdigheid en de flexibiliteit 
van het online platform zorgen voor overzichtelijke 
formulieren en dashboards voor de professional zelf en 
voor de organisatie. Het digitaal portfolio kan ook 
eenvoudig worden gebruikt via de app op alle mobiele 
devices.

Wat is Scorion?
Scorion is een online platform, speciaal ontwikkeld voor 
zorgprofessionals. Je kunt het als digitaal portfolio 
gebruiken om - eventueel anoniem - feedback te geven 
en te ontvangen, maar ook om je voortgang inzichtelijk 
te maken en te evalueren.

Het platform ondersteunt daarmee een nieuwe manier 
van talentontwikkeling. Studenten en professionals 
leggen doorlopend hun handelingen vast, reflecteren, 
geven en ontvangen feedback en analyseren de 
resultaten. 

Scorion is een flexibel platform waarmee je formulieren 
en overzichten creëert, die specifiek zijn afgestemd op 
de organisatie. Alle feedback in Scorion wordt digitaal 
opgeslagen en kan op een dashboard worden 
weergegeven. Zo heb je als professional een accuraat en 
actueel zicht op je ontwikkeling of dat van het team.
 
Hoe werkt Scorion?
Afdelingsmanagers kunnen de kwaliteiten en 
competenties van de professional inzien en volgen, 
maar ook feedback geven op de ontwikkeling en 
voortgang.  Dit alles wordt overzichtelijk weergegeven in 
een dashboard. 

SCORION TALENT
Digitaal portfolio voor de zorgprofessional

Als professionals zich willen ontwikkelen, is inzicht daarin onmisbaar. 
Bijvoorbeeld met behulp van een 360-graden feedback, een Persoonlijk 
Ontwikkel Plan of zelfreflectie heeft een professional dit inzicht. Maar 
hoe dan? De oplossing: Scorion. Scorion is een digitaal portfolio, dat 
het verzamelen, monitoren en analyseren van feedbackmomenten 
eenvoudig en overzichtelijk maakt.

Scorion slaat alle data op, en vertaalt die in dashboards 
naar heldere, interactieve grafieken. Ook zijn resultaten 
eenvoudig te exporteren: als ruwe data naar Excel op 
SPSS, of als grafiek naar een pdf-bestand.

“Professionals beschikken 
hiermee altijd en overal 

aantoonbaar over de vereiste 
kwalificaties”



Wie maakt Scorion?
Scorion is één van de producten van Parantion. Naast 
Scorion is Parantion de ontwikkelaar van de onderzoeks-
tool Easion Survey en van het Groeidocument. Deze 
online tools worden met grote regelmaat ingezet bij 
verschillende overheidsorganisaties, onderwijs-
instellingen en ziekenhuizen. 

 
Meer informatie?
Wil je meer informatie over Scorion? Ga naar scorion.nl/
ifms of neem contact op met Robert Smeenk of Simone 
de Keijzer via 0570 – 234 567. Mailen kan ook naar 
info@parantion.nl. 

Voordelen
Ondersteunt alle IFMS-processen 
zoals Multi-source feedback en 
het Vakgroepmodel
Toevoegen van organisatie-
specifieke formulieren is mogelijk
Ondersteunt zowel CanMEDS als 
Entrustable Professional Activities 
(EPA)
Hoogste beveiligingsstandaarden 
in de zorg; ISO:27001 en NEN:7510 
gecertificeerd
Koppeling met andere systemen, 
waaronder GAIA   
Al jarenlange ervaring in medisch 
opleiden

Wie gebruiken Scorion
Ziekenhuizen, visitatie-bureaus of verpleeghuizen, 
Scorion kan bij nagenoeg alle typen medische 
organisaties ingezet worden. Het ondersteunt het 
volledige IFMS-proces, het voldoet als kwaliteitspaspoort 
aan de eisen van JCI en kan worden ingezet als visitatie-
instrument. 

Op dit moment wordt Scorion al door een groot aantal 
ziekenhuizen als digitaal portfolio toegepast voor 
specialisten. In het onderwijs wordt het al gebruikt door 
zeker driekwart van de geneeskunde opleidingen.

Altijd toegankelijk, altijd veilig
Scorion draait in een private cloud, is 24/7 beschikbaar 
en voldoet aan de hoogste beveiligingsstandaarden. 
Scorion is ISO:27001 en NEN:7510 gecertificeerd en 
voldoet daarmee ook aan de wet AVG. Dit betekent dat 
jouw data 100% veilig is.

Scorion is vanwege de zogeheten API’s heel eenvoudig 
en toch zeer veilig te koppelen met andere systemen. 
Scorion wordt continu doorontwikkeld en is daardoor 
altijd gebaseerd op de laatste technologieën.

“We zetten Scorion in voor zowel 
verpleegkundigen als 

specialisten. Met Scorion 
monitoren we het IFMS proces, 
de JCI privileges en hebben we 

grip op de kwaliteiten van de 
organisatie. ” - Isala


