
 
 

Accreditatie aanvragen via 
PE-online 

 

 

 

 



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

Als je nog geen account hebt kun je dit aanvragen via 
deze  link.  
Als je al wel een account hebt, maar niet voor een 
specifieke beroepsgroep, kun je dat ook hier aanvragen 

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/


In het hoofdscherm staan meldingen over jouw 
accreditatieaanvragen. Je kunt deze activiteiten verplaatsen 
naar het archief nadat je ze gelezen of opgevolgd hebt. 
In het linkermenu staan een aantal opties,  
bijvoorbeeld aanvragen accreditatie of presentie invoeren. 

Accreditatie aanvragen 



Om een nieuwe aanvraag in te dienen: Klik Aanvraag indienen 

Aanvraag indienen 



Kies Nieuwe scholing.  

Als je al eerder accreditatie hebt aangevraagd kun je 

een bestaande scholing kiezen om de aanvraag op te 

baseren of een uitvoering toe te voegen 

 

U kunt “Bestaande aanvraag uitbreiden” gebruiken om: 
•Gegevens te wijzigen 
•Een uitvoering toe te voegen 

Nieuwe scholing die geheel 
nieuw is en niet eerder is 

aangevraagd 

Eerdere aanvraag om deze 
te wijzigen of uitvoeringen 

toe te voegen. 



           
Bij een eerdere aanvraag, kies   

wat de actie is die met de 
vorige aanvraag gedaan moet 

worden 



Bij een nieuwe aanvraag, 
Kies de beroepsgroepen waar je de 
aanvraag wilt indienen 



Hier kan de informatie van een 
eerdere cursus herhaald worden 

Kies hier de 
informatie van 
welke cursus 
gekopieerd 

moet worden 



Vanaf dit punt word je door het aanvraagformulier 
geleid.   
Er zijn algemene vragen die voor alle beroepsgroepen 
gelden en specifieke vragen per beroepsgroep.  
Je blijft hierbij in hetzelfde formulier 

Vul hier de 
algemene 

informatie in 
en klik op 
“volgende” 



In dit scherm kun je de gewenste uitvoering(en) 
toevoegen 

Vul hier de begin en 
einddatum van de 
uitvoering(en) in 



Vul hier de verdere informatie in, waarbij je ook relevante 
bestanden moet toevoegen.  

Vragen tussen de grijze 
balken gelden alleen voor 

bij- en nascholingen 



Om vragen te stellen via de 
vraag/antwoordfunctie 

• Ga naar de betreffende cursus.  

• Druk op “details aanvraag”  

 

 

• Druk daarna op de “Vraag/antwoord” knop. 

 

 



         Om uitvoeringen toe te voegen 
of te wijzigen 

• Klik op de betreffende cursus. 

• Klik daarna op Uitvoeringen beheren 

 

 

 

 

 

Klik hier op Uitvoeringen 
beheren. 



  Om uitvoeringen toe te voegen 
of te wijzigen (2) 

Klik hier om 
uitvoeringen te wijzigen 

• Klik hier om Uitvoeringen toe 
te voegen. 



Vergeet niet tussentijds op te slaan  

 

 

 

• Alle knoppen in PE zitten bovenaan de pagina 

• Vergeet niet tussentijds op te slaan 

• Je kunt dan jouw aanvraag verlaten en later doorgaan 



Nog vragen of suggesties? 

 

 

 

• Opleidingssecretariaat VGCt 

• Via 030-2303753 

• Casper Kleist 

• Email: c.kleist@vgct.nl 


