
 
 

Presenties invoeren in PE-online 
 

Handleiding voor aanbieders van cursussen en 
nascholingsactiviteiten  

 

 

 



 
De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de 
presentie als een activiteit is afgesloten. 
In de presentiemodule van PE kunt u ook uw evaluatie uploaden. 
Dit is van belang voor een volgende accreditatieaanvraag. 
 
Presenties moeten worden ingevoerd voor Vervolgcursussen en 
Nascholingsactiviteiten. 
 
Voor Basiscursussen kan de presentielijst worden opgestuurd 
(liefst digitaal) aan het VGCt-bureau. Cursisten van een 
Basiscursus hebben in de regel nog geen PE-dossier, waardoor de 
presenties niet via het PE- systeem verantwoord kunnen worden. 
 
Als een activiteit niet is doorgegaan kunt u dit aangeven in de 
presentiemodule. Als u dit niet doet, blijft het systeem u 
herinneringen van Openstaande presentie sturen. 



Openingsscherm voor aanbieders 
https://www.pe-online.org/edu/?taalid=11 
of via www.vgct.nl 
 

Log in in uw account van PE-online 

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=11
https://www.pe-online.org/edu/?taalid=11
https://www.pe-online.org/edu/?taalid=11
http://www.vgct.nl/


Kies Presentie 



 

 

 

 

U kunt kiezen uit  
Toevoegen presentie of 
Verwerkte presenties  
 
(bij verwerkte presenties kunt u extra 
deelnemers toevoegen of presenties  
verwijderen) 



 

 
 

 

 

 

Kies de betreffende activiteit 



Kies de betreffende uitvoering 



U ziet hier de betreffende activiteit 



Geef aan of u presentie wilt 
invoeren of melding wilt maken dat 
de activiteit niet is doorgegaan. 



U kunt hier uw evaluatie uploaden.  
Dit is van belang voor het verkrijgen van een 
volgende accreditatie. 



Presenties kunnen worden ingevoerd 
door de presentielijst te uploaden als 
u over de VGCt-lidnummers beschikt.  
Zie het voorbeeld in de volgende dia. 
 
Heeft u geen VGCt-nummers?  
Dan kunt u op naam zoeken.  
 
Tip: vraag de deelnemer bij 
aanmelding om het VGCt-lidnummer 
  
(en voor Klinisch Psychologen het BIG-
nummer GZ  als u ook bij de FGZP 
accreditatie aanvroeg voor herregistratie 
klinisch psychologen) 



Een voorbeeld van een presentielijst van de VGCt.  
Wij vragen bij aanmelding de lidnummers VGCt 
en BIG-registratienummers. Zo kunnen wij de 
presenties digitaal verantwoorden bij de diverse 
accrediterende verenigingen. 

id naam aankomst vertrek status tijd aanwezig lidnr_vgct big_gz_en_kl big_arts 

175 Jan Jansen 23-4-2010 9:28 23-4-2010 17:21 ok 07:53 VGCt-129600 234567890 

94 

Marianne van 

Vliet 23-4-2010 9:16 23-4-2010 17:21 ok 08:05 VGCt-167961 123456789 

141 Johan de Wit 23-4-2010 9:11 23-4-2010 17:21 ok 08:10 VGCt-003976 345678921 



 

U kunt hier de gegevens uit de digitale 
presentielijst inplakken 



 

Als u geen digitale presentielijst heeft, kunt u 
de namen handmatig toevoegen.  
 
Denkt u er aan dat u voor de VGCt de  
VGCt-lidnummers gebruikt en voor  
bv FGZP de BIG-nummers? 



 
 

 

 

 

• Na invoeren klikt u op Gereed. 

 

• De presenties worden nu bijgeschreven in de dossiers van de 
leden die over een PE-dossier beschikken. Bij de VGCt zijn dat alle 
leden met een registratie- of herregistratieverplichting. 

 

• Zij ontvangen via het PE-online systeem een bericht. 

 

• Een cursus is administratief pas afgesloten nadat de presenties 
zijn verantwoord. 

 

 



Nog vragen of suggesties? 

 

 

 

• Opleidingssecretariaat VGCt 

• Via 030-2543053 

• Peter Bouwman 

• Email: p.bouwman@vgct.nl 


