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Inhoud

1. Toevoegen supervisor (door 
supervisant)

2. Inzien evaluatieformulier (door 
supervisor)

3. Toevoegen praktijktoets (door 
supervisor)

4. Inzien praktijktoetsen supervisant 
(door supervisor)*

*en toelichting op de praktijktoetsen
Inhoud



1. Toevoegen supervisor

•Supervisant logt in op vgct.nl, kiest voor PE-dossier 
en gaat naar PE-portfolio:



•Supervisant nodigt supervisor uit voor bepaalde 
(ruim genomen) periode:

•Doet de supervisant dit niet, dan zijn jullie niet aan 
elkaar gekoppeld en kan je het PE-portfolio van de 
supervisant niet inzien!



2. Inzien evaluatieformulier

•Typ hier de tekst

•En nog een tekst

•Log in op vgct.nl, ga naar PE-dossier en selecteer de rol 
Beheerder:



•Ben je al in je PE-dossier, wissel dan van rol:



•Selecteer rol Beoordelaar:



3 manieren:

•Er zijn 3 manieren om het evaluatieformulier van 
de supervisant te bekijken:

1. Via jouw hoofscherm

2. Via het portfolio van de supervisant

3. Via het scherm Verwerk goedkeuringsaanvragen 

•Hier leggen we alleen optie 2 uit.



•Klik Supervisies en Portfolio supervisant:



•Klik op de streepjes voor de supervisant



•Open het PE-portfolio door hierop te klikken: 



•Open het evaluatieformulier:



•Boven staan de knoppen Goedkeuren en Terugsturen

•Na goedkeuring worden de punten bijgeschreven in het 
PE-dossier van de supervisant en de supervisor. 

•Na goedkeuring kan er geen wijziging meer worden 
aangebracht in het formulier. Neem zo nodig contact op 
met het Opleidingssecretariaat.



•Na terugsturen kan de supervisant nog wijzigingen 
aanbrengen. De supervisant moet daarna het formulier 
weer ‘insturen’ door te klikken op Volgende en Gereed (!).

•Aandachtspunt is het aantal supervisiebijeenkomsten bij 
een dubbele duur: 10 supervisiebijeenkomsten van 90 
minuten levert 20 supervisiepunten op in het PE-dossier.



3. Toevoegen praktijktoets

• De praktijktoets is een feedbackinstrument (‘formatief’)

• Login en kies voor Beheerder of ga naar de rol van beoordelaar door 
te kiezen voor Wissel rol, Beoordelaar



• Ga rechtsboven naar Supervisies, Portfolio supervisant. Klik hier op het 
plusje vóór de naam van de supervisant:



•Volg de instructies op het scherm en klik steeds op 
Volgende:



•Na het invullen van alle velden klik je op Versturen:

•De praktijktoets wordt getoond in het PE-Portfolio 
van de supervisant



4. Inzien praktijktoetsen 
supervisant

•Ga naar portfolio supervisant:





•Hier vind je een toelichting en gemaakte praktijktoetsen:



opleidingen@vgct.nl

030 – 254 30 54

(ma t/m do tussen 10.00 en 15.00 uur)

Bij vragen:

mailto:opleidingen@vgct.nl

