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Inleiding
Inmiddels hebben een groot aantal van onze klanten gebruik gemaakt van de nieuwe
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mogelijkheden om hun portaal in een nieuw jasje te steken. Daarnaast zijn wij continue
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bezig om ook de gebruiksvriendelijkheid te moderniseren en verbeteren. In deze nieuwsbrief
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staat daarvan een voorbeeld.
Ook zijn wij tijdens de zomer bezig met een aantal ontwikkelingen die in deze nieuwsbrief
naar voren zullen komen.

Van een pop-up naar een modal window
PE-Online maakt veel gebruik van pop-ups. Een voorbeeld hiervan zijn de wizards die
het systeem kent. Na onderzoek is gebleken dat deze vaak problemen geven bij de
gebruiker omdat een pop-up kan verdwijnen op de achtergrond. Binnen de moderne
technieken kent men tegenwoordig ook het ‘modal windows’. Dit is een scherm dat
over het actuele scherm opent en de achtergrond grijs maakt. De gebruiker kan alleen
maar terug door het ‘modal window’ te sluiten of het proces te voltooien. Hiermee is er
voor de gebruiker geen mogelijkheid meer om een scherm kwijt te raken op de
achtergrond.
Deze aanpassing zetten wij gefaseerd in binnen PE-Online de komende periode. Op dit
moment zal de aanbieder deze al zien bij het aanvragen van een accreditatie:

Afgelopen periode zijn
wij trajecten gestart
voor de implementatie
van PE-Online bij onder
andere de NRO, EMDR,
VZI en KNMvD.
Daarnaast zijn er
uitbreidingen
gerealiseerd voor onder
andere BAMw, NIMA en
SKP.
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Subspecialisaties
Steeds meer klanten maken gebruik van de mogelijkheden om subspecialisaties onder te
brengen in PE-Online. Subspecialisaties kunnen op meerdere manieren geïntegreerd worden,
waarbij gedacht kan worden aan:


Aanmelden voor een subspecialisatie via PE-Online



Importeren van specialisaties uit een ander basis systeem



Apart reglement per subspecialisatie



Asynchrone (her)registratie perioden



Aparte facturering



De geregistreerde kan nascholingen uit zijn ‘hoofd’ register merken zodat deze

In de cursusboom is het
tegenwoordig mogelijk
om per item uitleg op
te nemen in PE-Online
welke zichtbaar
gemaakt kan worden
aan de aanbieder in
het aanvraagformulier.

meetellen voor de subspecialisatie


Mogelijkheden om af te wijken per subspecialisatie in aanmeldnormering



Aparte vormgeving mogelijk

PE-Online is al voor
diverse klanten
geïntegreerd met hun
Twitter en / of LinkedIn
pagina. Dit houdt in dat
er automatisch
informatie vanuit PEOnline naar hun sociale
media account wordt
gestuurd.
Wat er gestuurd wordt
en in welke interval, is
zelf te bepalen in
overleg met onze
projectmanagers.

Aanmelder.nl
Momenteel worden de laatste technische werkzaamheden uitgevoerd om PEOnline te integreren met aanmelder.nl
Wat gaat deze koppeling inhouden?
Aanbieders van scholingen maken gebruik van PE-Online voor het aanvragen van
accreditatie. Vanuit de scholingsagenda zijn er nu beperkt mogelijkheden voor
professionals om zich aan te melden voor een scholing. Op verzoek van diverse
aanbieders hebben wij deze aanmeld opties uitgebreid. Hiervoor hebben wij een
samenwerking met aanmelder.nl. Zodra de koppeling gereed is en gebruikt kan
worden zullen wij de aanbieders informeren.
Het gebruik maken van aanmelder.nl is niet verplicht voor de aanbieders, iedere
aanbieder bepaalt zelf of er wel/niet gebruik van wordt gemaakt.
Kijk voor meer informatie ook op www.aanmelder.nl
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E-portfolio

Dit voorjaar is het E-portfolio voor de AIOS KNO live gegaan. Het E-portfolio bestaat voor hen uit een
deel waarin de landelijke regelgeving is vastgelegd en een deel voor de regionale regelgeving. Op
deze wijze wordt de landelijke regelgeving gemonitord maar is er tevens vrijheid voor de klinieken
om regionaal aspecten, zoals stages, goed in het systeem inzichtelijk te maken. Door de eisen die de
Nederlandse KNO-vereniging aan het E-portfolio stelde, zijn er tijdens de inrichting diverse nieuwe
functionaliteiten aan PE toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn:


Het goedkeuren van activiteiten middels PIN, waardoor de opleider/supervisor niet zelf
hoeft in te loggen, maar op de device van de AIOS een activiteit kan goedkeuren door
het ingeven van zijn eigen unieke PIN code.



Dashboard functie, waardoor de opleider middels een mouse-over, over verschillende
aspecten, inzicht krijgt op voortgang van de opleiding van de betreffende AIOS.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een optimalisatie van het beoordelingsproces. Hiermee kan
de opleider o.a. een enquête uitzetten onder een groep medewerkers, waardoor de zelfreflectie
van de AIOS kan worden afgezet tegen het oordeel dat mensen in zijn werkomgeving van hem
hebben. De opleider heeft op deze manier een goede tool om in zijn eigen oordeel over de AIOS
ook het beeld wat anderen over hem/haar hebben te laten meewegen.

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.

