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Beste coördinator,
Hieronder vindt u een overzicht van recente aanpassingen in GAIA die voor coördinatoren van belang zijn.

Managementrapport over gevolgde deskundigheidsbevordering
Er is een nieuw managementrapport beschikbaar voor de vereniging. Hierin kan men over een bepaalde
periode zien hoeveel scholing is gevolgd per type scholing (E-learning/klassikaal/toetsgroepen) en of het
vakinhoudelijke, algemene of scholing buiten het eigen vakgebied betreft. Ook zijn de cijfers zichtbaar van
het cluster waartoe de vereniging behoort.

De coördinator kan dit rapport zelf opvragen met het menu rapporten. Het rapport heeft de naam Gevolgde
deskundigheidsbevordering – Management rapportage (ID 301).
Dit rapport wordt ook jaarlijks in februari automatisch naar de coördinator gestuurd .

Visitaties – normenrapport en koppeling nascholingen- printknop enquêtes
Diverse verenigingen maken inmiddels gebruik van de module Visitaties in PE-online. Door de integratie met
GAIA kunnen automatisch overzichten met scholingen en competenties gegenereerd worden ter
beoordeling. Naast vele andere vragenlijsten kan ook het door de WV gehanteerde normenkader vastgelegd
worden.
Blok "deze nascholing is ook geaccrediteerd door”
Als coördinator kunt u altijd zien dat een aanvraag ook is aangevraagd bij andere verenigingen. Soms was
het niet duidelijk bij welke organisatie deze vereniging hoort. Nu staat dit wel duidelijk vermeld in de
congresagenda:

Beoordelaar accreditatie 2 keer kunnen koppelen
In sommige situaties is het nodig om een beoordelaar (lid van accreditatiecommissie) meer dan 1 keer te
koppelen aan een accreditatieaanvraag, bijvoorbeeld om de aanvraag – na toevoeging van extra
informatie- opnieuw te beoordelen. Voorheen kon een beoordelaar maar 1x gekoppeld worden. Dit is nu

aangepast waardoor dezelfde beoordelaar vaker gekoppeld kan worden, terwijl de eerdere beoordeling
zichtbaar blijft in het systeem.
PE-online App al ruim 7.000 keer geïnstalleerd
De PE-online App was in september 2019 al ruim 7.000 keer geïnstalleerd en wordt veelvuldig gebruikt.
Met de PE-online app hebben artsen ook mobiel sneller inzage in hun dossier en kunnen zij eenvoudig
activiteiten toevoegen.
De app van PE-online is te downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store. Nadat de PE-online
app is gedownload, moet eenmalig een koppeling met het GAIA-account van de arts gemaakt worden.
Daarna moet de arts nog één keer inloggen op het account via PC (of tablet), naar 'mijn gegevens' gaan en
naar beneden scrollen. Klik op 'Apparaat koppelen'. Op het scherm van de PC verschijnt een QR-code die de
arts met de PE-online app op zijn mobiel kan scannen.

Nascholing direct in de agenda
Op verzoek van diverse verenigingen is het nu ook mogelijk dat een accreditatieaanvraag direct bij indienen
in de nascholingsagenda geplaatst wordt. Tot nu toe moest een coördinator altijd zelf een vinkje zetten om
een scholing in de nascholingsagenda te plaatsen.
Als een vereniging gebruik wil maken van de optie om de aanvraag direct op de nascholingsagenda te
plaatsen, dan kan deze contact opnemen met support@pe-online.org.

