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PE-online nieuwsbrief
Aanpassingen schermen voor aanbieders van nascholing
Vanaf

april

2017

gaan

de

schermen

voor

de

aanbieders

van

nascholing

waarin

de

accreditatieaanvragen worden getoond er anders uitzien. Wanneer een accreditatieaanvraag werd
geopend kreeg de aanbieder altijd deze pagina te zien:

Vaak was het voor nieuwe aanbieders en aanbieders die niet regelmatig met PE-online werken onduidelijk
waar ze alle informatie konden terugvinden.
Wanneer de nieuwe lay-out online staat zal deze pagina er als volgt uit gaan zien:

Dit scherm bevat blokken die open te klappen zijn door erop te klikken. Vervolgens staat er onder ieder
blok detailinformatie die hoort bij de titel. Wanneer een aanvraag is ingediend bij meerdere verenigingen
dan verschijnen bij het openklappen van het eerste blok verschillende blokken per vereniging. Op die
manier is het direct duidelijk bij welke vereniging de informatie hoort. Door nogmaals op het blok te klikken
klapt het weer in.
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Met deze nieuwe indeling hopen wij dat de informatie voor aanbieders duidelijker is. Daarnaast is de
pagina door deze aanpassing goed te gebruiken op pc én op mobiele devices.
Op de nieuwe pagina zal de eerste maanden ook een link staan naar document met een korte uitleg
over de pagina. Dit document vindt u ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Aanpassingen schermen voor
professionals
De schermen waarin de herregistratieperioden van de
professionals worden weergegeven zijn ook gereed
gemaakt voor gebruik op de mobiele telefoon en tablet.
Deze pagina past zich nu aan naar het formaat van het
scherm

zodat

de

informatie

goed

leesbaar

blijft.

Daarnaast is ook de uitlijning en de weergave verbeterd
waardoor het scherm er overzichtelijk uitziet.

Nieuw: Sterrensysteem in de cursusagenda
Halverwege 2017 start een pilot waarbij de cursusagenda uitgebreid wordt met een sterrensysteem.
Professionals die op zoek zijn naar een cursus in de openbare nascholingsagenda kunnen zien wat
collega’s vonden van deze nascholing of hoe zij oordelen over de aanbieder van de nascholing. Deze
beoordeling gaat in de vorm van een aantal sterren (minimaal een ster, maximaal vijf sterren). Daarnaast
kan de professional ook zien op hoeveel beoordelingen deze score gebaseerd is.

Wanneer een professional door de aanbieder is ingevoerd in de presentielijst van een nascholing krijgt
deze een e-mail om een evaluatieformulier in te vullen. De score in de publieke agenda wordt vastgesteld
aan de hand van deze ingevulde evaluaties.
De vereniging kan zelf de evaluatieformulieren samenstellen. Dit is mogelijk per type nascholing, dus het
evaluatieformulier van een e-learning kan anders worden samengesteld van die van de fysieke
nascholingen. Per vraag kan worden aangegeven of en hoe zwaar deze meetelt in voor de sterren in de
agenda.

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.

