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Nieuwsbrief PE-online
Planningssysteem verplichte cursussen
AIOS
De

NOV

(Nederlandse

Orthopaedische

Vereniging)

wilde

een

planningssysteem waarmee het AIOS (Arts In Opleiding Specialist) cursorisch
onderwijs beheerd kan worden.
Momenteel is het grootste probleem dat er centraal geen inzage is in de
behoefte aan cursorisch onderwijs. Daardoor is het aanbod van cursorisch
onderwijs vaak niet in overeenstemming met de vraag. Xaurum heeft hiervoor
binnen PE een module gebouwd waarbij de AIOS direct het aanbod

Registerplein heeft
onlangs de registers
Gezinshuisouders en
GGZ-Agogen
geopend.
www.registerplein.nl

zichtbaar heeft en de verplichte cursussen kan plannen.

.

Beheerders krijgen inzicht in de berichten
van professionals
PE-veterinair is volledig
ingericht in PE-online.
Accreditatie en
(her)registratie van
dierenartsen wordt
hiermee ondersteund.

Voor een beheerder is het niet altijd makkelijk om een geregistreerde te

www.pe-veterinair.nl

Vanzelfsprekend heeft de beheerder geen ‘klik hier’ functionaliteit en kan

voorzien van de juiste informatie. Dit met name wanneer het gaat om de
meldingen die de geregistreerde heeft ontvangen in PE-online. Daarom is het
sinds kort mogelijk om beheerders inzage te geven in de berichten van de
professionals.

deze niets archiveren voor de professionals. Wel kan de beheerder alle
berichten inzien, alsmede het archief en dit ook doorzoeken.
Wanneer deze functie wordt geactiveerd zal het dasboard uitgebreid
worden met een extra icoontje:
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Nieuwe promovideo PE-online
Klik op de afbeelding om de video te bekijken op Youtube.

De
gerechtsdeurwaarders
in België (SAM-TES)
gebruiken PE-online ter
ondersteuning van hun
accreditatie en
(her)regstratieproces.
http://www.gerechtsde
urwaarders.be

St. Antonius gebruikt PE-online voor
RADAR
Ziekenhuis st Antonius heeft een PE portaal in gebruik genomen, waarin
alleen de Multi Source Feedback (MSF) als functionaliteit aanwezig is. Dit
portaal wordt RADAR genoemd en wordt gebruikt door leidinggevenden
(afdelingshoofden) van het ziekenhuis. Met RADAR kunnen zij gegevens
verzamelen over de sterktes en zwaktes van hun handelen als
leidinggevende. De enquêtes uit de 360 graden feedback worden ingevuld
door de leidinggevende zelf, zijn/haar manager en enkele collega’s /
medewerkers. Hiervoor is een speciaal rapport ontwikkeld waarmee, middels
diverse grafieken en teksten, het functioneren van de leidinggevende
inzichtelijk wordt gemaakt.

KNO E-portfolio
Binnen het E-portfolio van de KNO/AIOS wordt de Multi Source Feedback (MSF)
tool ingezet als ondersteuning bij de beoordeling.
Door de opleider (of zijn/haar secretaresse) wordt een speciale MSF uitgezet bij de
te beoordelen AIOS en stafleden die inzicht hebben in functioneren van deze
AIOS. De opleider nadat deze zijn ingevuld een rapport uitdraaien van de MSF met
daarin de reacties van de AIOS en de andere geënquêteerden. Dit rapport kan
als hulpmiddel gebruikt worden bij het opmaken van de beoordeling. Het
voortgangsgesprek kan worden gehouden aan de hand van het formulier
voorgangsgesprek, hierin staat bij iedere vraag de reactie van de AIOS onder de
beoordeling van de opleider

PE-online app
Regelmatig ontvangen wij vragen over het gebruik van PE-online op een
telefoon, tablet of ander mobiel apparaat. In een volgende nieuwsbrief zullen wij
hier uitgebreid op terug komen.

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

