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PE-online nieuwsbrief
Nieuw in PE-online: nascholingen op afstand
Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen. Zeker in het geval van aanbieders van nascholing die
bijeenkomsten de afgelopen tijd moesten annuleren of verplaatsen. Regelmatig spraken wij aanbieders die scholingen
noodgedwongen via een online omgeving hebben gegeven. Het lijkt erop dat deze online nascholingen voorlopig
nog even blijven bestaan en daarom willen wij het voor aanbieders van nascholing makkelijker maken om dit te
communiceren naar deelnemende professionals.
Bij het type “Nascholing met (fysieke) bijeenkomsten” werd er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat dit nascholingen op
een fysieke locatie waren. Bij sommige van de bij PE-online aangesloten verenigingen en kwaliteitsregisters was het dan
ook verplicht om een locatie aan te geven wanneer er een bijeenkomst werd ingevoerd. In deze nieuwe situatie gaan
we ervan uit dat nascholingen niet alleen op een fysieke locatie kunnen worden gegeven, maar ook volledig via een
online omgeving óf een combinatie waarbij een deel van de deelnemers op de fysieke locatie aanwezig is en een
deel de scholing online volgt.

Veranderingen voor aanbieders
Aanbieders van nascholing krijgen de mogelijkheid om aan te geven dat een nascholing (ook) op afstand te volgen is.
Dit kan voor iedere uitvoering binnen een accreditatieaanvraag apart ingesteld worden. Het is dus mogelijk om
bijvoorbeeld een nascholing in augustus 2020 online plaats te laten vinden en vervolgens een herhaling van deze
nascholing in november 2020 op een fysieke locatie door te laten gaan, eventueel met de mogelijkheid voor
deelnemers om deze herhaling ook online te volgen.
Wanneer de aanbieder van nascholing een nieuwe uitvoering toevoegt aan een accreditatieaanvraag dan wordt nu
ook de vraag “Deze scholing is ook op afstand te volgen” getoond. Door middel van een vinkje kan de aanbieder
aangeven dat deze scholing online te volgen is. Wanneer de aanvraag wordt ingediend bij een vereniging of
kwaliteitsregister die de aanbieder verplicht om een locatie in te vullen, dan verdwijnt deze verplichting met het
aanvinken van deze vraag.
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Welke opties zijn er nu voor aanbieders:

De nascholing wordt alleen op afstand gegeven:
Wanneer een scholing volledig online wordt gegeven is het niet nodig om een locatie in te voeren. Het veld
met de locatie blijft dan leeg en het vinkje dat aangeeft dat de scholing op afstand te volgen is geeft aan dat
het gaat om een nascholing die volledig online gegeven wordt.

De nascholing wordt alleen op een fysieke locatie gegeven:
Voor deze situatie verandert er niks. De aanbieder kan een locatie invoeren en door het vinkje bij “Deze
scholing is ook op afstand te volgen” uit te laten, wordt er aangegeven dat deze scholing alleen op een
fysieke locatie gegeven wordt.

De nascholing wordt zowel op een fysieke locatie gegeven én kan op afstand gevolgd worden:
In dit geval kan de aanbieder zowel de locatie invullen als het vinkje aanzetten dat de scholing op afstand te
volgen is. Beide mogelijkheden zijn vervolgens voor professionals zichtbaar. Een voorbeeld van deze situatie
ziet u in bovenstaande schermprint.

Veranderingen in de nascholingsagenda
Op het moment dat een aanbieder aangeeft dat een nascholing (ook) online gegeven wordt dan zal dit ook zichtbaar
zijn in de nascholingsagenda. Zowel in de agenda als in het detailscherm van de scholing wordt dan een icoontje in de
vorm van een camera weergegeven. Wanneer een scholing zowel op een fysieke locatie wordt gegeven als online,
dan zal in de agenda het icoontje verschijnen naast de locatie. Professionals die in de nascholingsagenda zoeken
kunnen door met de muis op het icoontje te gaan staan zien dat de scholing ook op afstand te volgen is. Onderstaande
schermprint laat zien dat de scholing van donderdag 10 september zowel op afstand als op locatie te volgen is.

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.

