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1.

Inleiding

1.1 Voor wie is deze handleiding?
Deze handleiding is bedoeld voor verloskundigen die zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De
activiteiten voor het kwaliteitsregister worden geregistreerd in het persoonlijk dossier. Dit digitale dossier bevindt
zich in PE-online.

1.2 Over PE-online
PE-online is een internetapplicatie voor permanente educatie (PE). PE-online ondersteunt het proces van
accreditatie en registratie. PE-online is toegankelijk voor:
- de professional
In PE-online heeft elke verloskundige een persoonlijk digitaal dossier. In dit persoonlijk dossier worden alle
activiteiten opgeslagen die in het kader van het kwaliteitsregister worden uitgevoerd. De verloskundige kan
via PE-online ook de agenda met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering raadplegen.
- de beroepsvereniging
De KNOV gebruikt PE-online voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering. Daarnaast voert de KNOV
de registratie en herregistratie (inclusief toetsing) uit via PE-online.
- aanbieders van deskundigheidsbevordering kunnen via PE-online hun aanbod laten accrediteren.
De leverancier van PE-online garandeert dat het systeem stabiel, veilig en betrouwbaar draait. Er wordt dagelijks
een back-up gemaakt, hierdoor is optimale veiligheid gewaarborgd. PE-online voldoet aan alle veiligheidseisen die
aan data-opslag worden gesteld.
De gegevens in PE-online zijn toegankelijk voor de dossierhouder (de verloskundige) en de beheerder van het
kwaliteitsregister. Hierbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gerespecteerd.
Deze handleiding beschrijft het gebruik van PE-online voor de professional.

2.

Functionaliteit in PE-online

2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online
PE-online wordt ondersteund door de volgende internetbrowsers:
Internet Explorer (versie 6.0 en hoger)
Mozilla Firefox (versie 2.0 en hoger)
Google Chrome
Safari
Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online:
- Op verschillende pagina’s wordt tekst onderstreept en verschijnt er een handje zodra de muis over deze tekst
beweegt. Dit zijn “hyperlinks”, deze kunt u aanklikken.
- PE-online bevat een helpfunctie. Deze kunt u gebruiken door, daar waar dat van toepassing is, op het
vraagteken
te klikken. U krijgt dan uitleg.
- Wanneer het verplicht is om een veld in te vullen wordt dit aangegeven met een asterix *. Er verschijnt een
foutmelding wanneer u verzuimt een verplicht veld in te vullen.
- Met gebruik van de TAB-toets gaat u naar een volgend invoerveld.
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2.2 Inloggen in PE-online
Inloggen in PE-online gaat via de website van het Kwaliteitsregister Verloskundigen,
www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl
1.
2.
3.

U gaat naar www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl.
U klikt op Mijn persoonlijk dossier (onder Direct naar).
U vult uw logingegevens in.

U kunt ook via de website van de KNOV naar de website van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. U gaat naar
www.knov.nl, scrollt naar beneden en klikt bij ‘KNOV websites’ op Kwaliteitsregister Verloskundigen.
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2.3 Uw persoonlijk dossier
Zodra u bent ingelogd, zit u in het Hoofdscherm (= Mijn dossier).

U heeft de volgende keuzes:
Hoofdscherm/Mijn dossier: hier kunt u uw persoonlijk dossier raadplegen. Wanneer u klikt op Periode inzien,
komt u in uw dossier. U ziet hier hoeveel uur per cluster de norm is voor de registratieperiode. U kunt zelf
activiteiten toevoegen in cluster C en D. Hoe dit moet, vindt u in hoofdstuk 3.
Mijn gegevens: hier ziet u uw accountgegevens en persoonsgegevens. Bij accountgegevens kunt u uw wachtwoord
wijzigen. KNOV-leden kunnen persoonsgegevens wijzigen op de website van de KNOV, www.knov.nl onder Mijn
gegevens. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de gegevens van het kwaliteitsregister. Niet
KNOV-leden kunnen wijzigingen per e-mail doorgeven, kwaliteitsregister@knov.nl . Onder uw Persoonsgegevens is
er ruimte voor het maken van notities. Bij apparaten kunt u uw tablet of telefoon koppelen met de PE-online app,
zie hoofdstuk 5.
PE-activiteiten: hier ziet u de activiteiten in uw dossier op volgorde van scholingsdatum. U kunt sorteren op
datum en per categorie.
Nascholingsagenda: hier kunt u de nascholingsagenda raadplegen. Hierin staan alle activiteiten waarvoor
accreditatie is aangevraagd. Bij de agendavermelding kunt u zien of de accreditatieaanvraag in behandeling is,
accreditatie is toegekend of dat accreditatie is afgewezen. Als accreditatie is toegekend, ziet u een groen vinkje. Als
u met de cursor het groene vinkje aanwijst, ziet u voor hoeveel uur accreditatie is toegekend en in welke categorie.
Met de zoekfunctie kunt u bijvoorbeeld een ‘type’ nascholing zoeken. Wanneer u op Sluiten klikt, kom u weer
terug in het Hoofdscherm/Mijn dossier.
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Assessment: hier kunt u een self-assessment starten. Bij categorie maakt u een keuze tussen Self-assessment
Eerstelijns Verloskundigen of Klinisch Verloskundigen.
Berichten: met PE-online gaat alle communicatie over registratie en herregistratie via uw persoonlijk dossier.
Wanneer er een bericht is gestuurd, krijgt u hiervan een melding per e-mail. U logt in in PE-online om het bericht
te lezen
Om het berichtenscherm overzichtelijk te houden, kunt u berichten selecteren en in het Archief plaatsen.

Uitloggen: hier kunt u uitloggen en het dossier verlaten.
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3.

Raadplegen en invoeren van activiteiten in uw persoonlijk dossier

3.1 Raadplegen persoonlijk dossier
Wanneer u uw persoonlijk dossier wilt raadplegen of activiteiten wilt toevoegen, klikt u (wanneer u bent ingelogd)
bij het Hoofdscherm, Mijn dossier op Periode inzien.

Uw persoonlijk dossier laat uw registratieperiode, targetnorm en resultaat zien. De targetnorm is het aantal uren
dat u in het totaal dient te behalen. Uw resultaat geeft het totaal aantal uren weer dat u tot nu behaald heeft. Ook
worden de rollen van de scholingen die u heeft gevolgd in een grafiek weergegeven. Daaronder kunt u per cluster
zien welke activiteiten u heeft gedaan.

3.2 Invoeren van activiteiten
Het invoeren van activiteiten in uw persoonlijk dossier gebeurt op twee manieren. Een aanbieder registreert uw
aanwezigheid waardoor de scholing in uw dossier verschijnt of u moet de activiteit zelf invoeren.
Aanbieder registreert uw aanwezigheid in:
- Cluster A, geaccrediteerde bij- en nascholing
- Cluster B, geaccrediteerde vaardigheidstraining spoedeisende handelingen en reanimatie pasgeborene
- Cluster C, perinatal audit en geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg voor open inschrijving,
bijvoorbeeld een landelijke MIO-dag
- Cluster D, activiteiten georganiseerd door de KNOV
U voert zelf activiteiten in bij:
- Cluster C, geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg in besloten groepen, bijvoorbeeld uw eigen ITVgroep
- Cluster D, overige deskundigheidsbevordering
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3.2.1

Invoeren activiteiten cluster C, geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg

Onder cluster C, geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg, kunt u zelf diverse vormen van MIO invullen.

MIO in besloten groep (bijvoorbeeld uw ITV groep)
Voor het invoeren van MIO in besloten groep kikt u op het groene plusteken bij Toevoegen MIO in besloten groep.
Achtereenvolgens voert u de volgende handelingen uit:
Vul het datumveld in en klik op volgende
- Voeg rollen toe (minimaal 1 rol / maximaal 3 rollen) - zie uitleg hieronder
Voer bij “Omschrijving” de titel van de activiteit in
Voer het aantal accreditatiepunten in
Voer het accreditatienummer in
Voeg met “Bladeren” het gevraagde document toe
- Klik op “Versturen”
- Klik op “Sluiten”.
Toelichting rollen:
Wanneer u bijeenkomsten methodisch intercollegiaal in uw dossier invoert, moet u hieraan rollen toekennen. U
kunt voor maximaal 3 rollen een percentage (afgerond in tientallen) aangeven in welke verhouding de rollen
aandacht krijgen in de MIO bijeenkomst. Wanneer een MIO bijeenkomst meer dan 3 rollen bevat, kiest u de rollen
die het meest prominent aan bod komen. De rollen zijn ook opgenomen in de standaardverslagformulieren voor
MIO.
Tip: stel aan het eind van een MIO-bijeenkomst met elkaar vast welke rollen aan de orde zijn geweest. De notulist
kan dit in het verslag opnemen.

Activiteit toevoegen
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Analyse en verbeterplan cliëntenenquête, maximaal 2x per registratieperiode
Met de handreiking analyseren cliëntenenquête (te vinden op www.knov.nl) kunt u uitkomsten van uw enquête
analyseren en er verbeterplannen aan koppelen. Wanneer een verbeterplan is uitgevoerd en geëvalueerd, kunt u
hiervoor 2 MIO punten invoeren. Dit doet u met het groene plusteken bij Toevoegen Analyse en verbeterplan
cliëntenenquête. U vult het datumveld in en voegt uw analyse en verbeterplan toe.
Assessment, maximaal 2x per registratieperiode
U vindt het Assessment in het hoofmenu, maar u kunt ook met het groene plusteken bij Toevoegen nieuw
assessment een assessment starten. Bij categorie maakt u een keuze tussen Self-assessment Eerstelijns
Verloskundigen of Klinisch Verloskundigen.
Na afronding van het assessment ontvangt u bericht (zie scherm Berichten) met een link om naar de rapportage te
gaan. U kunt de rapportage ook bereiken door te klikken op PE-activiteiten en dan op de datum voor de categorie
Self-assessment.
De 2 uur accreditatie MIO voor het invullen van het self-assessment inclusief interpretatie van de rapportage
wordt automatisch in uw dossier opgenomen.
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of team ontwikkelingsplan (TOP), maximaal 2x per registratieperiode
De rapportage van het self-assessment is voorzien van een paar voorbeelden die kunnen helpen bij de
interpretatie en duiding van uw eigen resultaten. Vervolgens kunt u een persoonlijk ontwikkelingsplan of een team
ontwikkelingsplan opstellen. Een voorbeeldformulier voor (POP of TOP) vindt u achter het groene plusteken bij
Toevoegen POP of POP in uw dossier.
De 2 uur accreditatie MIO voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan of teamontwikkelingsplan
voegt u toe met het groene plusteken bij Toevoegen POP of TOP. Het ingevulde POP of TOP moet worden
toegevoegd.

3.2.2

Invoeren activiteiten cluster D, overige deskundigheidsbevordering

Het invoeren van activiteiten in de categorie “overige deskundigheidsbevordering” (cluster D) gaat als volgt.
- Klik op het groene plusteken Toevoegen overige deskundigheidsbevordering
- Voer datum in en klik op volgende
- Bij “Categorie” ziet u een overzicht van de activiteiten die onder dit cluster vallen
- U kiest bijvoorbeeld “Deelnemen aan een VSV vergadering”
- Bij de omschrijving vult u in om welk VSV het gaat
- Vervolgens vult u het aantal punten in
- Voeg met “Bladeren” het gevraagde document toe
- Klik op “Volgende”
- Klik op “Gereed”

4.

Klik op “Sluiten”.

Herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Drie maanden voordat uw registratietermijn in het Kwaliteitsregister Verloskundigen eindigt, ontvangt u een
bericht dat uw registratietermijn over drie maanden eindigt. Wanneer u voldoet aan de criteria voor herregistratie
kunt u een verzoek tot herregistratie doen. De criteria voor registratie en herregistratie kunt u lezen in het
reglement (www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl) in respectievelijk artikel 7 en artikel 10.

4.1 Herregistratie aanvragen / indienen dossier
-

Log in op uw persoonlijk dossier, u komt op het hoofdscherm/Mijn dossier
Klik op “(her)registratie aanvragen”
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U ziet het volgende scherm:

Klik op volgende
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-

Aantal uren per week werkzaam invullen (3x). Wanneer u bijvoorbeeld alleen werkzaam bent in de eerste lijn,
vult u in de andere velden 0 in.
Wanneer wilt u uw nieuwe registratieperiode starten: wanneer u vervroegd wilt herregistreren, kunt u een
datum invullen. Deze datum ligt voor de einddatum van de huidige registratieperiode.

Klik op volgende

Klik op volgende
-

Controleer de gegevens voor de facturering en vul zonodig de gegevens aan.

Klik op volgende
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Klik op OK
U ziet het volgende scherm

U kiest een betaalmethode: Bank transfer (bankoverschrijving binnen 30 dagen betalen) of iDeal, u gaat
rechtstreeks naar de bank van uw keuze.
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Bank transfer: u kiest voor een bankoverschrijving. Wanneer u deze keuze bevestigt, ontvang u per e-mail een
betalingskenmerk. U kunt de factuur binnen 30 dagen betalen met vermelding van het betalingskenmerk.
iDeal: u kiest voor directe betaling via bank naar keuze.
Wanneer u het betaalscherm heeft doorlopen, komt u in het laatste scherm.
- Als u direct betaald heeft (iDeal) of de keuze bank transfer heeft gemaakt, kunt u de factuur hier downloaden.
- Als u nog geen betaalkeuze heeft gemaakt, kunt u dit alsnog doen bij uw ingediende dossier.
- Met de knop ‘Sluiten’ gaat u terug naar uw ingediende dossier
Verdere berichtgeving over uw herregistratie ontvangt u via PE-online in uw e-mailbox.
Wanneer u geen verzoek tot herregistratie indient, ontvangt u via “berichten” op uw hoofdscherm een
herinnering.

5.

Mijn gegevens, wachtwoord en PE-online app

Onder Mijn gegevens vindt u de rubrieken Accountgegevens, Persoonsgegevens en Apparaten.

5.1 Accountgegevens, wachtwoord wijzigen
Onder accountgegevens ziet u uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hier heeft u de mogelijkheid om uw
wachtwoord te wijzigen.

5.2 Persoonsgegevens
Onder de accountgegevens ziet u uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens correct zijn.
KNOV-leden kunnen wijzigingen in persoonsgegevens aanbrengen door in te loggen op www.knov.nl. Onder Mijn
gegevens kunnen de juiste gegevens worden ingevuld. Wijzigingen worden aangebracht in de KNOVledenadministratie en gaan automatisch door naar PE-online.
Niet-KNOV leden kunnen wijzigingen doorgeven via kwaliteitsregister@knov.nl.
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Notities
Bij de Persoonsgegevens is er de mogelijkheid tot het maken van notities. Dit is bijvoorbeeld handig om een
bijgewoonde scholing te noteren, die nog niet is verwerkt in uw dossier. Zo kunt u die niet vergeten.

5.3 PE-online app en apparaten
Onder de persoonsgegevens ziet u de rubriek Apparaten en de knop ‘Apparaat koppelen’. Deze heeft u nodig om
de PE-online app op uw smartphone of tablet te kunnen gebruiken. De app is gratis beschikbaar voor Android of
iOS. Download de app in de App Store of Play-store. Nadat u de app heeft geïnstalleerd, moet deze gekoppeld
worden aan uw account. Via de help-knop in de app wordt precies uitgelegd hoe u dit kunt doen. Hieronder vindt
u alle stappen:
- Download de PE-online app
- Log in op PE-online op de pc
- Ga naar Mijn gegevens
- Ga naar de rubriek ‘Apparaten’ (onderaan het scherm)
- Klik op de knop ‘Apparaat koppelen’
- Op het scherm verschijnt een QR-code
- Open de app op telefoon of tablet
- Klik in de app op de knop ‘Scannen’ en scan de QR-code op het pc-scherm
- Het apparaat is nu gekoppeld aan het PE-online account
U kunt op deze manier meerdere apparaten koppelen aan uw account.

5.4 Wachtwoord vergeten
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gebruik maken van de functie “Wachtwoord vergeten”. U gaat
naar het inlogscherm, zie hoofdstuk 2.2. Onder het inlogscherm ziet u de tekst “Wachtwoord vergeten” en “Als u
uw logingegevens bent kwijtgeraakt, klik dan hier om deze op te vragen”. Als u dit doet, wordt uw e-mailadres
gevraagd en kunt u kiezen voor “opvragen”. Per e-mail ontvangt u een bericht met uw gebruikersnaam en een link
om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
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