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Terugblik
Vorig jaar hebben wij u voorzien van een overzicht met de cijfers van PE-Online over de

2 Accreditatieaanvragen

afgelopen 5 jaar. Uit deze cijfers bleek een flinke groei. Ook dit jaar kunnen wij door onze

2 Scholingsactiviteiten

klanten een mooie groei noteren.

3 Logins

Met deze nieuwsbrief staan wij wederom stil bij een aantal mooie cijfers die in 2013 behaald

4 Subspecialisaties

zijn. Daarnaast zullen wij een aantal interessante ontwikkelingen uit 2013 nogmaals

4 FAQ

uitlichten.

Algemene statistieken
PE-Online blijft groeien en ook in 2013 zien wij de hoeveelheid data in PE-Online groeien. Daarnaast zien wij dat de
bezoekersaantallen ook toenemen. Hieronder een aantal grafiekjes die dit weergeven.

Bovenstaande grafiek geeft per week het aantal unieke bezoeken van PE-Online. In 2013 hebben wij bijna 40% meer unieke
bezoeken gehad dan in 2012. Als we hier naar de details kijken zien we de volgende cijfers:

Bezoeken zijn hier de unieke bezoeken in 2012 en 2013.
Unieke bezoekers worden over een heel jaar bekeken. Iemand die vaker terugkomt telt als 1 bezoek.
Paginaweergaven zijn de ‘kliks’ in de applicatie.
Opvallend is ook dat het aantal bezoeken via mobiele apparaten gestegen is met meer dan 110%.
De drie meest gebruikte apparaten zijn de Apple iPad, Apple iPhone en de Samsung Galaxy Tab
en de Samsung Galaxy telefoons.
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Wist u dat het mogelijk
is om de data die in PEOnline bekend is
automatisch te
versturen naar uw
Twitter account?
Zo kunt u bijvoorbeeld
uw nascholingen
aankondigen via het
Twitter kanaal van uw
organisatie.

Accreditatie aanvragen
Het aantal aanvragen voor nascholingen binnen PE-Online is in 2013 13% gestegen. Januari en
Februari ware de drukste maanden in 2013, terwijl dit in 2012 juist de laatste 3 maanden van het
jaar waren.
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De drukste accreditatie dag in 2013 was 9 januari met totaal 233 aanvragen.

Onderstaand vindt u de top 10 meest ontvangen aanvragen.

Top 10 meest ontvangen aanvragen 2013
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzP
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Register Belastingadviseurs (RB)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten…
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
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Scholingsactiviteiten
Het aantal scholingsactiviteiten groeit nog steeds. Hieronder wordt verstaan de aanwezigheid geregistreerd door de
professionals zelf of door de aanbieder op een presentielijst.
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Uw accountmanagers
kunnen u voorzien van
een periodieke email
welke een rapportage
bevat met de
bezoekersaantallen van
de publieke
nascholingsagenda.
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Scholingsactiviteiten per vereniging
De verenigingen die hier het grootste aandeel in hebben staan in onderstaande grafiek.

Top 10 meeste cursusactiviteiten 2013
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
(Verenso)
EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Openbare apothekers (OA)
Het Oranje Kruis
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)

Register Belastingadviseurs (RB)
Verpleegkundigen
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
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Logins professionals
In PE-Online houden we bij welke professionals inloggen en hoe vaak deze inloggen. Onderstaande grafiek laat de groei zien in
het aantal professionals dat hun digitale portfolio in PE-Online benadert.
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Wilt u periodiek een rapport uit PE ontvangen? Bijvoorbeeld in uw e-mail? Onze
accountmanagers kunnen voor u een ingepland rapportage inrichten zodat dit
automatisch gebeurt in PE-Online.
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Logins per beroepsgroep

De groepen met de meeste logins staan in onderstaande grafiek.

Top 10 meeste logins 2013
Het Oranje Kruis
Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF)
Logopedisten (NVLF)
Openbare apothekers (OA)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Verzorgenden
Register Belastingadviseurs (RB)
Kamer Jeugdzorgwerkers (JZW)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Verpleegkundigen
0

20000

40000

60000

80000

100000

Subspecialisaties
In PE-online is het voor verenigingen mogelijk om naast de hoofdregistratie (b.v. Chirurg)
ook subspecialisatie bij te houden (b.v. Trauma Chirurg). Dit wordt momenteel gebruikt
door meerdere verenigingen.
De betreffende geregistreerde krijgt dan voor het subspecialisme een eigen dossier waarin
de punten en overige gegevens daarvoor worden bijgehouden. Heeft ook uw vereniging
interesse neem dan contact op met support@pe-online.org

PE-Online biedt de
mogelijkheid om uw
professionals tussentijds
te waarschuwing over
de voortgang. Zo kunt u
bijvoorbeeld op 50%
van de
herregistratieperiode
een bericht sturen aan
alle geregistreerden die
nog niet 50% van de
punten behaald
hebben.
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Alle standaard
facturatie processen
via PE-Online zijn
volledig aangepast
aan de overgang naar
IBAN nummers.

FAQ
In het account van de cursusaanbieders staat sinds kort ook een nieuw
menu-item ‘FAQ’. Hierin staan de meest gestelde vragen aan onze
helpdesk vermeld met de daarbij horende antwoorden of mogelijke
oplossingen.
Zijn er dingen waar u veel vragen over krijgt of vaak tegen aan loopt,
neem dan contact op met onze helpdesk om deze op te nemen in de
FAQ.

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.

