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PE-Online
PE-Online is een website voor permanente educatie (PE). 
Deze applicatie leidt tot snellere en eenvoudigere 
administratieve processen voor (her-) registratie in het 
kwaliteitsregister. Zie voor een demo: www.pe-online.org.
In PE-Online krijgt elke verloskundige een persoonlijk 
digitaal dossier, waarin de gegevens uit het ‘oude’ dossier 
rechtstreeks zijn overgenomen. In dit persoonlijke dossier 
houden zij deels zelf hun bijscholingsactiviteiten bij. 
De communicatie over dit persoonlijk dossier en over hun 
(her)registratie verloopt via de nieuwe applicatie. 
Via email krijgt de verloskundige een melding als er een 
nieuw bericht in haar persoonlijk dossier staat.

Minder werk
Met PE-Online wordt het persoonlijk dossier voor 
geaccrediteerde bij- en nascholing deels geautomatiseerd.
Wanneer een verloskundige (vanaf juni 2012) een 
geaccrediteerd(e) cursus of symposium (categorie A en B) 
bezoekt, zet de aanbieder van de scholing de behaalde 
punten rechtstreeks in haar persoonlijk dossier. Dat hoeft 
zij dus niet meer zelf te doen. Daarvoor is het overigens 
noodzakelijk dat de aanbieder op de hoogte is van het 
BIG-nummer van de deelnemers.

Heeft zij activiteiten gevolgd in de categorieën C 
(Methodisch Intercollegiaal Overleg) en D (vrije keuze-
activiteit), dan moet de verloskundige de bewijsstukken 
zelf uploaden naar haar persoonlijk dossier en ook zelf de 
accreditatiepunten invoeren. Maar ze hoeft in de toekomst 
niets meer per post naar het Kwaliteitsregister op te sturen. 
En dat scheelt weer veel tijd, kopieerwerk en portokosten.

Wanneer de verloskundige in haar persoonlijk dossier ziet 
dat ze onvoldoende bijscholingspunten heeft, dan kan zij 
rechtstreeks in PE-Online de nascholingsagenda met 
geaccrediteerde bij- en nascholing raadplegen en kijken 
waarmee zij haar tekort kan aanvullen. Makkelijker kan niet.

Ook op termijn betaalbaar
De uitvoering van het huidige Kwaliteitsregister 
Verloskundigen kost elk jaar meer tijd. Dat is de tol van het 
succes; inmiddels hebben zich ruim 2100 leden bij het 
Kwaliteitsregister ingeschreven. Al die leden ontvangen 
ieder jaar een factuur. Dat kost enorm veel tijd en energie.
Aan de andere kant kent het Kwaliteitsregister tal van 
uitzonderingsregels (bevriezen, vrijstellingen, vervroegd 
herregistreren). Voor de toepassing van deze uit-
zonderingsregels zijn veel verschillende administratieve 
handelingen nodig. 

In het nieuwe systeem vindt facturering vooraf plaats. 
In plaats van een jaarlijkse factuur betaalt de verloskundige 
dus voortaan vooraf voor de hele registratieperiode van vijf 
jaar. Dat is goedkoper, eenvoudiger en efficiënter. 
Daardoor blijft het register ook op termijn betaalbaar. 
En dat scheelt de leden per saldo weer in hun portemonnee. 

UTRECHT - De Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft 
besloten om per juni 2012 het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen onder te brengen bij de internet-
applicatie PE-Online. Het nieuwe register is 
gebruiksvriendelijker, robuuster en toe-
gankelijker dan het oude. Door een efficiëntere 
uitvoering blijft het kwaliteitsregister ook in de 
toekomst betaalbaar voor de leden
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Kwaliteitsregister is volwassen geworden



 

Nieuwe applicatie PE-online

Officiële aftrap
De dossiers van alle 2100 leden van het Kwaliteitsregister 
worden op dit moment overgezet naar PE-Online. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNOV op 
15 juni 2012 wordt PE-Online officieel geopend. 
Vanaf dat moment kunnen de verloskundigen zelf voor de 
eerste keer inloggen in PE-Online. Zij krijgen van het 
Kwaliteitsregister een mailtje met informatie over de 
verdere procedure. 
Nieuwe leden voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen 
kunnen zich vanaf 15 juni 2012 weer aanmelden. 
Via een link op de website van de KNOV kunnen zij een 
account bij PE-Online aanvragen. Vervolgens kunnen zij 
zich registreren in het Kwaliteitsregister.

In goed gezelschap
Met de overgang naar PE-Online verkeert de KNOV in goed 
gezelschap. Een flink aantal wetenschappelijke vereni-
gingen verenigd in de KNMG (Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) gebruiken 
PE-Online, al heet het systeem daar GAIA. Ook psychologen 
(NIP), praktijkondersteuners, ehbo-instructeurs en para-
medici maken gebruik van PE-Online, net zoals notarissen 
(KNB), belastingadviseurs en grote onderdelen van de 
Rabobank. Het is een applicatie die zich al in meerdere 
sectoren bewezen heeft als een betrouwbaar en volwassen 
registratiesysteem.

Meer weten?
Maudy Dettingmeijer, 
beleidsmedewerker Kwaliteitsregister Verloskundigen.
Telefoon (030) 282 31 31, E-mail: kwaliteitsregister@knov.nl, 
website: www.knov.nl

20% korting
Alle leden van het Kwaliteitsregister krijgen ter gelegen-
heid van de overstap naar PE-Online bij herregistratie een 
eenmalige korting van 20%. Voor vijf jaar inschrijving 
hoeven de leden van het register slechts vier jaar te 
betalen. Deze korting geldt ook voor pas afgestudeerde 
verloskundigen, die al lid zijn van de KNOV en zich in willen 
schrijven voor het Kwaliteitsregister. 

Wat blijft gelijk?
• Compensatie in de behaalde scholingspunten. 
• Opzeggen per januari of juli van het lopende jaar. 
• Tijdig bericht voor herregistratie. 
• Mogelijkheid tot:  
 - vervroegde herregistratie. 
 - tijdelijke bevriezing van de inschrijving. 
 - tijdelijke vrijstelling. 
• Dossiers zijn 24/7 online bereikbaar.
• De verloskundige zet activiteiten voor cluster C en D  
 zelf in het persoonlijk dossier.

Wat verandert er?
• Betere en snellere toegankelijkheid.
• Meer gebruiksgemak.
• Eenvoudige toegang tot de nascholingsagenda.
• De aanbieder zet activiteiten voor cluster A en B in  
 het persoonlijk dossier.
• Facturering per vijf jaar.
• Dossiers digitaal indienen voor herregistratie.

Maximale betrouwbaarheid
PE-Online is geschikt voor meerdere internetbrowsers en is 
via Mozilla Firefox en Google Chrome ook toegankelijk voor 
de groeiende groep Apple-gebruikers. 
De uitvoerders van PE-Online garanderen dat het systeem 
stabiel, veilig en betrouwbaar draait. Van PE-Online en de 
daarin opgenomen persoonlijke dossiers wordt dagelijks 
een back-up gemaakt, waardoor een optimale veiligheid 
wordt gewaarborgd. PE-Online voldoet aan alle veilig-
heidseisen die aan data opslag gesteld worden. Dus ook de 
privacy van de gebruikers is volledig beschermd.


