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Nieuwsbrief PE-online
CGR gunstbetoon

V&VN is live met het
gebruiken van PE-online
voor het GGZ 3 jarig
opleidingstraject. Met
de ingebruikname van
het opleidingsregister is
het onderhouden van
opleidingsschema’s en
de gekoppelde
subsidie
geautomatiseerd.
www.venvn.nl

CGR heeft een pilot met diverse medische specialismen afgerond waarbij
aanbieders van scholingen via het PE-online systeem getoetst worden op de
regels voor gunstbetoon (http://www.cgr.nl/nl-NL/Medische-congressen). De
pilot is succesvol verlopen en wordt de komende maanden uitgerold naar
alle overige medische specialismen. Daarna zullen op verzoek van CGR, ook
de KNMP, V&VN en NAPA aangesloten kunnen worden op het toetssysteem.

PE-online, standaard of maatwerk?
Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag om mee te denken over de
mogelijkheden die PE-online heeft en de wensen die de klant heeft. Vaak
komt het erop neer dat we met een standaard inrichting van PE-online aan
de wensen van de klant kunnen voldoen.
Soms zijn er ook specifieke wensen welke bij deze klant spelen. Op dat
moment zullen wij analyseren of dit een interessante toevoeging is voor
andere klanten en dit generiek ontwikkelen. Wanneer dit niet het geval is,
beschikken we ook over de mogelijkheid om PE-online uit te breiden met
maatwerk modules.
Een goed voorbeeld van een generieke ontwikkeling is het opleidingsregister.
Deze ontwikkeling wordt momenteel ingezet door de FGzPt en is in opbouw
voor de VenVN. Bij de ontwikkeling van het opleidingsregister is ervoor
gekozen om PE-online als basis te gebruiken. Vervolgens heeft Xaurum het
systeem uitgebreid op basis van de wensen van de FGzPt en VenVN met de
mogelijkheden om opleidingsschema’s te beheren en de gesubsidieerde
opleidingsplaatsen binnen deze opleidingen te waarborgen. Met deze
ontwikkeling is het voor de beheerder van het register, de geregistreerde, de
praktijkinstelling en de opleidingsinstelling mogelijk om digitaal alle gegevens
in te zien, te wijzigen en te rapporteren. Het opleidingsregister is zo ontwikkelt
dat het eenvoudig ingezet kan worden bij andere klanten.
Tijdens dit project hebben wij samengewerkt met de FGzPt, VenVN en
overheidspartijen zoals het ministerie van VWS, de NZa en het
Capaciteitsorgaan.

Registerplein heeft
onlangs het register
Sociaal Juridisch
Dienstverleners
toegevoegd.
www.registerplein.nl

Uitbreiding mogelijkheden aanmelden
via de nascholingsagenda
De opties voor het aanmelden voor nascholingen via de openbare agenda
zijn recent uitgebreid. Eerder was het mogelijk om via het aanmeldformulier
of via aanmelder.nl aan te melden. Nu kan de beroepsvereniging er ook voor
kiezen om een veld uit de accreditatieaanvraag te laten koppelen aan de
knop “aanmelden” die in de nascholingsagenda staat. In de aanvraag kan
er dan een URL worden ingevuld die verwijst naar een aanmeldformulier van
de aanbieder of een pagina die instructies geeft aan de professional over
hoe zij zich kunnen aanmelden voor de nascholing.
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Webservice presentie nu ook voor
scholingen met fysieke bijeenkomsten

De SCAS heeft recent het
register Sportpsychologen
geopend
www.scascertificering.com

PE-online (bij medisch specialisten ook wel GAIA genoemd) biedt aan
aanbieders van nascholing al geruime tijd de mogelijkheid om
geautomatiseerd presentie in te voeren voor gevolgde E-learnings. Voor
scholingen met fysieke bijeenkomsten was deze mogelijkheid nog niet
aanwezig.
Voor het automatisch invoeren van presentie voor scholingen met fysieke
bijeenkomsten is in het najaar van 2015 een pilot uitgevoerd met één
aanbieder. Deze pilot is in december 2015 succesvol afgerond. Vanaf heden
wordt daarom deze mogelijkheid ook opengesteld voor alle andere
aanbieders van scholingen.
Wat houdt de uitbreiding in?
Bij e-learnings (bestaande koppeling) wordt automatisch presentie
opgevoerd in PE-online door het Leer Management Systeem (LMS) van de
aanbieder. De belangrijkste gegevens die daarbij verstuurd worden zijn:
ID nummer van de scholing
Registratienummer van de deelnemer
Datum afronding e-learning

Het nieuwe reglement voor
de NVVPO is in februari live
gegaan in PE-online
www.nvvpo.nl

Bij fysieke scholingen zijn er echter meer gegevens die meegegeven moeten
worden om de presentie op een juiste wijze op te voeren. Fysieke scholingen
kennen namelijk ook uitvoeringen en soms ook nog aparte bijeenkomsten.
Om de koppeling goed te laten werken moet het LMS systeem dus niet alleen
het juiste ID nummer van de cursus kennen, maar ook van de uitvoeringen en
eventuele bijeenkomsten. Dit maakt de implementatie van de koppeling
complexer. Deze extra gegevens dienen uiteraard ook in het LMS systeem van
de aanbieder aanwezig te zijn en te worden bijgehouden. Mogelijk vergt het
aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van het LMS systeem.
Welke voordelen biedt deze koppeling?
De aanbieder zal zelf een afweging moeten maken of zij van de nieuwe
service gebruik willen gaan maken. In het huidige PE-online kunnen er al
registratienummers in bulk geïmporteerd worden via het presentiescherm van
een scholing en hoeft dit dus niet persoon voor persoon te worden ingevoerd.
Gaat een aanbieder van de nieuwe service gebruik maken dan zullen alle ID
nummers van de scholingen, uitvoeringen en bijeenkomsten goed moeten
worden bijhouden in het eigen systeem om fouten te voorkomen.
Wat moet ik doen als ik gebruik wil maken van de nieuwe service?
Deze nieuwe service word aangeboden door Xaurum en niet door de
organisaties die voor accreditatie gebruik maken van PE-online. Voor meer
informatie of directe aanmelding voor deze nieuwe service kunt u een e-mail
sturen aan info@xaurum.nl met het verzoek om gebruik te maken van de
webservice presentie. Wij sturen u dan de technische documentatie, de
kosten en een concept contractovereenkomst toe.

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-Online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

