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Account aanmaken
Ga naar https://www.pe-online.org/edu/?taalid=9 en klik op ‘Vraag dan hier uw eigen account aan’.

• Vul de gegevens in en klik op ‘OK’.

Account aanmaken en Autorisatie aanvragen

Om accreditatie aan te vragen voor intercollegiaal overleg en journal club is een account in PE-online 
nodig. Na het aanmaken van het account wordt de aanvrager door ADAP geautoriseerd. Nadat er een 
account is aangemaakt en autorisatie is verleend kan er accreditatie worden aangevraagd voor één of 
meerdere beroepsgroepen die zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=9
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Opmerking: Uitgangspunt is dat een organisatie slechts éénmaal wordt geregistreerd. Als de 
organisatie al een account heeft dan krijg je de een foutmelding “De naam van organisatie dient uniek 
te zijn”. Krijg je deze melding, dan adviseren wij om eerst navraag te doen in de eigen organisatie. Je 
kunt dan wellicht gebruik maken van het bestaande account. Uitzondering hierop vormen grote 
organisaties met verschillende locaties en/of afdelingen. Vermeld in dat geval achter de naam van de 
organisatie de afdeling of de locatie om onderscheid te kunnen maken. Mochten er onduidelijkheden 
zijn over bestaande accounts, neem dan contact op met de helpdesk (info@accreditatie.nu).

Toelichting bij enkele in te vullen gegevens:
• De naam van uw organisatie: deze dient uniek te zijn.
• Factuuradres: graag alleen het adres vermelden (dus niet opnieuw de naam van uw 

organisatie)
• Omschrijving: korte omschrijving van uw organisatie
• E-mailadres van de contactpersoon: naar dit e-mailadres worden de logingegevens 

verstuurd. Bij het indienen van de accreditatieaanvraag kun je  een ander e-mailadres 
opgeven, voor inhoudelijke vragen met betrekking tot een nascholing.

• Standaard inschrijfprocedure: je kunt hier aangeven of de cursist zich via e-mail kan 
aanmelden voor de scholingsactiviteit.

Na het klikken op de button OK bovenin het scherm verschijnt een bevestiging dat de aanvraag 
voor logingegevens is verstuurd. Klik op de button OK in de melding. Klik vervolgens op de 
button Terug. Nadat de aanvraag voor logingegevens is verwerkt, ontvang je op het opgegeven 
e-mailadres een bericht met de logingegevens.

Eenmalig aanvragen van autorisatie

Vervolgens vraag je éénmalig autorisatie aan. Hierbij wordt onder andere vastgesteld of de organisatie 
scholingsactiviteiten voor paramedici verzorgd. Ga weer naar de website van PE-online en log in met 
je gebruikersnaam en wachtwoord. In het Hoofdscherm staat de volgende melding: U bent nog niet 
geautoriseerd om accreditatie aan te vragen voor nascholing. 

• Klik in de menubalk op de knop Autorisatie. Er verschijnt een scherm met organisaties
• Vraag autorisatie aan bij 'Stichting Kwaliteitsregister Paramedici’. 

Klik daarvoor op de link “Autorisatie aanvragen”.
• Vul de gegevens in bij het autorisatieverzoek

Na het klikken op de button OK bovenin het scherm verschijnt de bevestiging dat de aanvraag is 
verstuurd. De aanvraag voor autorisatie wordt in behandeling genomen. Normaliter ontvang je binnen 
één werkdag uitsluitsel over de autorisatieaanvraag. Mocht dit veel langer duren, neem dan contact op 
met de helpdesk (info@accreditatie.nu). Het bericht dat de autorisatie is goedgekeurd wordt per e-mail 
verzonden.
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