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Aanvragen
Deze instructie kan worden gebruikt indien u al een (opleiders)account van PE-online heeft en er 
autorisatie is verleend voor ADAP.

• Log in op uw opleidersaccount: www.pe-online.org/edu 
• Klik nadat u bent ingelogd op ‘Accreditatieaanvraag indienen’.

•	 Lees de uitleg en selecteer ‘Nieuwe aanvraag indienen’ en klik op ‘Volgende’
•	 Selecteer ‘ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)’ en klik op 

‘Volgende’. 
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•	 Maak eventueel gebruik van de hulp en klik op ‘Volgende’.

•	 Kies ‘Nee’ klik op ‘Volgende’. U kiest ‘Ja’ als er gegevens zijn die u van een andere aanvraag wilt 
overnemen.

•	 Vul de velden in. Kies eerst ‘Nee’ bij ‘E-learning’ en kies dan ‘Ja’ bij ‘Toetsgroep, expertisegroep 
of intercollegiaal overleg/toetsing. Klik op ‘Volgende’.
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•	 Vul de cursusnaam in, bijvoorbeeld naam en kringnummer. Zet ook het jaartal erbij zodat u weet 
om welke aanvraag het gaat in het overzicht cursusbeheer.

•	 Selecteer de juiste beroepsgroep en voeg het jaarplan1 via de knop bladeren. Voeg optioneel 
een groepsreglement en jaarverslag toe. Laat het veld ‘verslagen, notulen’ tijdens het aanvragen 
leeg2. 

1 Voorbeeld op de website beschikbaar. Logopedisten NVLF-kwaliteitskring die geen jaarplan indienen, voeg hier eigen 
document toe met een verklaring bij dat u akkoord bent dat er geen beoordeling aanvraag op basis van een jaarplan kan 
plaatsvinden.

2 Zodra de aanvraag is beoordeeld, wordt er een voorlopige accreditatie verleend. U kan dan de presentie en notulen 
invoeren na elk intercollegiaal overleg. Aan het eind van het jaar als alle presentie en notulen zijn toegevoegd, geeft u dit 
aan via ‘Ja, verslagen zijn compleet en kunnen worden beoordeeld’. De definitieve beoordeling kan plaatsvinden.
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•	 Vul de overige velden in. 
o Bij het aanvragen zet u bij ‘als u alle verslagen heeft …. anders op nee).’ het antwoord op 

‘Nee’. U zet deze op ‘Ja’ aan het eind van het accreditatiejaar2. 
o Let op: De duur van het intercollegiaal overleg moet voor elk overleg hetzelfde zijn. Er kan 

geen variatie in punten per intercollegiaal overleg worden gegeven. Alleen tijd besteed aan 
de activiteit intercollegiaal overleg komt in aanmerking voor punten.

o NB. Bent u logopedist en onderdeel van een NVLF kwaliteitskring, vul dan bij opmerking 
in ieder geval de kringnaam en kringnummer in. Vul daarnaast nog eventuele overige 
opmerkingen bij.

•	 Als alle gegevens zijn ingevuld en het jaarplan compleet is toegevoegd, dan kan de aanvraag 
worden verstuurd. Klik op verstuur.
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