GAIA

Beknopte handleiding

Beoordelaars
Als u als beoordelaar binnen GAIA gaat werken wordt
er voor u een account aangemaakt via de coördinator
van de wetenschappelijke- of beroepsvereniging.
U logt in via www.knmg.nl/accreditatie en de link
Accreditatiecommissies en daarna de link Inloggen in
GAIA als accreditatiecommissie. Na inloggen komt u
in het hoofdscherm met de berichten. Bovenaan het
scherm heeft u een aantal menu-items1. Volg bij het
openen van de items de aanwijzingen, de tekst op het
scherm en de helptekst onder het vraagtekentje. Check
het scherm ook op andere icoontjes voor informatie
(d.m.v. mouse-over).
De coördinator koppelt u als beoordelaar aan een
(individuele) accreditatieaanvraag. Het systeem stuurt u
automatisch berichten. Ook ontvangt u berichten als de
coördinator of aanbieder u een vraag stelt.
Menu-item Mijn gegevens geeft uw persoonlijke
informatie weer. Hier kunt u ook wijzigingen
doorvoeren. Via de knop Standaardteksten kunt u
eigen standaardteksten invoeren die u later kunt
selecteren bij Vraag/antwoord.

Onder menu-item Scholing vindt u de opties:
• Nascholingsbeoordeling. Hier staan alle aanvragen die
u moet beoordelen of die u al beoordeeld heeft. Door
te klikken op een scholing heeft u de optie Beoordelen nascholing om een beoordeling in te geven.
• Accreditatieaanvragen. Hier vindt u een overzicht van
alle aanvragen voor uw beroepsvereniging gesorteerd
naar status. Hier heeft u ook zoekopties beschikbaar.
Menu-item Activiteitenbeoordeling geeft direct
toegang tot individuele aanvragen. Als u klikt op een
individuele aanvraag kunt u via de optie Uw activiteit
beoordeling een beoordeling geven.
Een beoordeling kan niet meer worden gedaan als
accreditatiepunten zijn toegekend. Neemt u in dat
geval contact op met de coördinator.

MEER INFORMATIE
Een uitgebreide handleiding voor beoordelaars vindt
u op www.knmg.nl/gaia/accreditatiecommissies.

Als uw beoordelaars account gekoppeld zit aan uw persoonlijk dossier dan krijgt u eerst
een keuze scherm waarin u tussen persoonlijk dossier en beheerder kunt kiezen.
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Meer informatie:
www.knmg.nl/gaia

