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Over Scorion 
 

 

Scorion biedt een digitale, persoonlijke omgeving waarin u uw evaluatie van het individueel functioneren 

gedurende de registratieperiode van vijf jaar kunt plannen, uitvoeren en onderhouden.  

 

Dit werkt als volgt:  

▪ U heeft uw eigen, online IFMS-portfolio, waarin u zich kunt voorbereiden op het IFMS-gesprek en 

jaarlijks uw Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) bijwerkt. 

▪ Zodra uw feedbackrapportage beschikbaar is, kunt u deze digitaal inzien binnen uw IFMS-portfolio. 

Ook feedbackrapportages van voorgaande jaren blijven altijd toegankelijk. 

▪ U ontvangt jaarlijks een herinnering wanneer u uw POP weer dient bij te werken.  

▪ Het Persoonlijk Ontwikkelplan kunt u online bijwerken door middel van een digitaal formulier. U kunt 

daar ook terugzien wat u de voorgaande jaren heeft ingevuld.  

 

In deze handleiding nemen we u mee door het IFMS-portfolio van Scorion. We lichten de belangrijkste 

knoppen toe en beantwoorden een aantal veelgestelde vragen over de inhoud van het portfolio.  

 

 

 

MCG Consulting en Parantion  

Parantion is de bedenker en ontwikkelaar van het Scorion-platform  

voor talentontwikkeling.   
 

MCG begeleidt al jaren IFMS-trajecten en is medegrondlegger van groeps-IFMS. Door de samenwerking 

met Parantion wordt de gehele IFMS-cyclus van begin tot eind gefaciliteerd. Gezamenlijk delen wij de 

drive om leren en ontwikkelen aantrekkelijk en intuïtief te maken, volgens de laatste inzichten.  

 

 

Onze helpdesk 
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van MCG. Wij zijn op werkdagen 

telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. 

 

E:  info@meijercg.nl  

T:  030 - 236 94 85  

 

Bij technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Parantion.  

 

E: support@parantion.nl 

T: 0570 - 23 45 67  

mailto:info@meijercg.nl
mailto:support@parantion.nl
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Scorion ondersteunt bij uw IFMS 

 
Om te kunnen voldoen aan de herregistratie-eis ‘evaluatie individueel functioneren’, zoals beschreven in het Besluit Herregistratie specialisten1, dient u 

verschillende stappen te doorlopen. Het figuur hieronder laat zien welke stappen u minimaal doorloopt gedurende een periode van 5 jaar. Vaak begint de cyclus 

met het verzamelen van feedback en een IFMS-gesprek, omdat dit input levert voor het Persoonlijk Ontwikkelplan. Deze volgorde staat echter niet vast. Met behulp 

van uw digitale IFMS-portfolio kunt u deze stappen (grotendeels) zelf doorlopen. 

 

 
1 Besluit van 9 september 2015 houdende de eisen voor herregistratie van specialisten, CGS 2015.   
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1   Inloggen in Scorion 

 

Om van start te kunnen met uw digitale IFMS-portfolio heeft u een account nodig. U ontvangt de 

inloginstructie voor Scorion via uw e-mail. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, zult u eerst een 

wachtwoord moeten instellen.  

 

 

1.1  Nieuw wachtwoord instellen / wachtwoord vergeten 

▪ Ga naar de inlogpagina via apps.parantion.nl/scorionx/.  

▪ Kies voor ‘Wachtwoord instellen’. 

▪ Voer uw gebruikersnaam in. 

▪ Voer uw e-mailadres in en klik op ‘Versturen’. 

▪ U ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

▪ Na het instellen van een nieuw wachtwoord kunt u inloggen in Scorion. 

1.2  Inloggen op Scorion 

▪ Voer uw gebruikersnaam in en klik op ‘Ga verder’. 

▪ Voer uw wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’. 

▪ U bent nu ingelogd en komt op de homepagina van Scorion. 

1.3  Ik heb geen e-mail ontvangen om mijn wachtwoord in te stellen 

▪ Helaas komt het wel eens voor dat deze e-mail in de spamfilter of ongewenste e-mail terechtkomt. 

Vindt u ook in deze mappen in uw mailbox geen bericht terug? Neem dan contact op met onze 

helpdesk.  

  

https://apps.parantion.nl/scorionx/#/login
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1.4  De link om mijn wachtwoord in te stellen is verlopen 

▪ De link om uw wachtwoord in te stellen is één dag geldig. Wanneer de link verlopen is, kunt u een 

nieuwe link aanvragen door de instructie te volgen zoals vermeld bij 1.1. 

1.5  Uw gebruikersnaam vergeten / wijzigen 

▪ Uw gebruikersnaam is standaard gelijk aan uw e-mailadres. 

▪ Indien u bent vergeten met welk e-mailadres u bij ons bekend staat of uw gebruikersnaam wilt 

wijzigen, neem dan contact op met onze helpdesk. 

1.6  Uw accountgegevens / wachtwoord wijzigen 

▪ Als u bent ingelogd in uw IFMS-portfolio, ziet u rechtsboven dit symbool staan: 

▪ Klik hierop om uw accountgegevens te openen en te wijzigen. 

▪ NB: wanneer u uw e-mailadres hier wijzigt, heeft dit geen gevolg voor uw gebruikersnaam. Het 

zorgt er wel voor dat u voortaan de jaarlijkse herinnering op een ander e-mailadres ontvangt. 

1.7  Mijn account is geblokkeerd 

▪ Uit veiligheidsoverwegingen wordt uw account na drie onjuiste inlogpogingen door het systeem 

geblokkeerd. Neem dan contact op met onze helpdesk. 

1.8  Werkt Scorion ook op smartphones en tablets? 

▪ Ja! Scorion is geschikt voor allerlei apparaten, waaronder ook smartphones of tablets. U dient wel 

te beschikken over een stabiele internetverbinding. 

▪ U opent Scorion in de browser op het apparaat en logt op de gebruikelijke wijze in. Het portfolio 

schaalt automatisch naar de beschikbare schermruimte.  

▪ Alle functionaliteiten zijn beschikbaar op elk apparaat. Het kan wel zo zijn dat het menu er net iets 

anders uitziet op uw smartphone en tablet dan op uw laptop of desktop.  

 

Let op!  

Scorion ondersteunt alle moderne browsers, Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund. 
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2 Overzichtspagina Scorion        

Aan de slag met uw IFMS-portfolio 

Wanneer u voor het eerst inlogt binnen Scorion komt u op onderstaande pagina terecht: de overzichtspagina. U kunt hier zelf uw eerste IFMS-portfolio invoegen. 

Er verschijnt een pop-up scherm waar u het template ‘IFMS’ selecteert.   
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Toelichting belangrijkste knoppen 

Zodra u uw eerste IFMS-portfolio heeft toegevoegd, kunt u aan de slag. Hieronder worden kort de belangrijkste knoppen van de overzichtspagina toegelicht.   
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3 Inhoud van uw IFMS-portfolio        

Toelichting belangrijkste knoppen  

Wanneer u uw IFMS-portfolio opent, komt u op onderstaande pagina terecht. Het portfolio bestaat uit in totaal drie formulieren, die u in de loop van uw 

registratieperiode zult voltooien.   
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4  Hoe gebruik ik het IFMS-portfolio? 

 

Hieronder nemen we de verschillende formulieren binnen het IFMS-portfolio door. U leest eerst kort waar 

het formulier uit bestaat. Daaronder vindt u de veelgestelde vragen over dit formulier. 

 

4.1  Hoe wijzig ik mijn herregistratiedatum? 

▪ Wanneer u het formulier 'Introductie IFMS' definitief heeft afgerond, kunt u de ingevulde 

herregistratiedatum niet meer wijzigen.  

▪ Heeft u per abuis een verkeerde datum ingevuld? Neem dan contact op met onze helpdesk. 

4.2  Wanneer ontvang ik een herinnering? 

▪ Op basis van uw herregistratiedatum wordt een tabel gegenereerd met daarin de looptijd van 

ieder jaar. Op de laatstgenoemde datum van ieder jaar (m.u.v. jaar 5) ontvangt u een herinnering 

per e-mail om uw zelfevaluatie te doen en uw POP bij te werken. 

▪ Wanneer één of meerdere jaren van uw registratieperiode in het verleden. U ontvangt alleen een 

herinnering per e-mail voor de lopende jaren. 

NB: in het laatste jaar ontvangt u twee maanden vóór de herregistratiedatum een herinnering. Zo 

heeft u voldoende tijd om u IFMS-portfolio bij te werken en af te ronden. 

4.3  Hoe maak ik een nieuw ontwikkeldoel aan? 

▪ Wanneer u een ontwikkeldoel behaald heeft en/of een nieuw ontwikkeldoel wilt opstellen, opent 

u het laatst geformuleerde ontwikkeldoel. Deze vindt u onderaan op de overzichtspagina. 

▪ Klik vervolgens op de knop 'Volgend ontwikkeldoel' om een nieuw ontwikkeldoel toe te voegen. 

  

00. Introductie IFMS 

❖ Belangrijk: in dit formulier vult u uw herregistratiedatum in.  

❖ Op basis van uw herregistratiedatum ontvangt u jaarlijks een herinnering aan het bijwerken 

van het Persoonlijk Ontwikkelplan. 

 

01. Persoonlijk Ontwikkelplan 

❖ In dit formulier kunt u maximaal 10 ontwikkeldoelen opstellen. 

❖ Bij ieder doel is er ruimte om notities te maken en de voortgang aan te geven. 

❖ Op de overzichtspagina ziet u in één oogopslag welke doelen u heeft geformuleerd. Wanneer u 

een doel heeft behaald, komt hier een groen vinkje achter. 
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4.4  Hoe werk ik mijn Persoonlijk Ontwikkelplan bij? 

▪ Jaarlijks wordt van u verwacht dat u reflecteert op uw Persoonlijk Ontwikkelplan en deze 

bijwerkt. U doet dit door kort terug te blikken op de ontwikkeldoelen die u eerder heeft 

geformuleerd. Waar staat u nu? Wat is er nog nodig om uw doel te behalen?  

▪ Het kan zijn dat in de tussentijd de context dusdanig is veranderd, dat uw doel niet meer relevant 

is of moet worden bijgesteld. Ook dit kunt u noteren. 

 

 

 

4.5  Waar vind ik mijn feedbackrapportage? 

▪ U krijgt van ons een e-mail wanneer uw feedbackrapportage gereed is. Deze vindt u vervolgens 

terug in uw IFMS-portfolio in de map 'Mijn bestanden' onder het kopje 'Mijn rapportages'. 

4.6  Hoe kan ik aantonen dat ik aan de IFMS-verplichting heb voldaan? 

▪ Na afloop van het IFMS-gesprek ontvangt u van ons een Bewijs van deelname. Daarmee toont u 

aan, dat u feedback heeft verzameld en deze in een evaluatiegesprek heeft besproken.  

 

02. Voorbereiding evaluatiegesprek MCG 

❖ Met behulp van dit formulier kunt u het IFMS-gesprek voorbereiden. Daarbij is het van belang 

dat u toegang heeft tot uw feedbackrapportage. 


