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Permanente Educatie

Kwaliteit van werk door professionals wordt meer en meer getoetst
aan bestaande keurmerken. Een professional moet kennis en
vaardigheden actueel blijven houden om het beroep op een
juiste manier uit te voeren. PE is één van de instrumenten om
competenties en vaardigheden van de professional op het juiste
niveau te houden.

De administratie van Permanente Educatie

PE is een krachtig instrument voor kwaliteitsborging.
Het administratieve proces rondom PE is echter zeer
arbeidsintensief en geeft de professional en de beroepsgroep
onvoldoende informatie. Controle op uitvoering, actuele inzage in
de PE-status en managementinformatie ontbreken. PE-online biedt
de oplossing waarbij de administratieve processen automatisch
worden afgehandeld.

PE-online

PE-online geeft de professional, de beroepsgroep en de opleider een eenvoudige manier om het PE-proces te
beheren om zo de kwaliteit van professionals te verhogen. Een manier, waarbij de administratie van PE-registratie
volledig is geautomatiseerd.

De professional heeft altijd en
overal een actueel overzicht van
zijn of haar PE-status en kan direct
zien welke activiteiten volgens
de regels nog verwacht worden.
Direct een cursus boeken of een
andere PE-activiteit invoeren en
het systeem zal dit automatisch
verwerken en toevoegen aan het
PE-overzicht. Daarnaast heeft de
professional altijd een overzicht van
geaccrediteerde cursussen en
de mogelijkheid om eenvoudig te
zoeken naar geschikte cursussen.
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De beroepsgroep bepaalt de
regels die van toepassing zijn
en het systeem draagt zorg voor
de uitvoering en bewaking van
deze regels. Zelfs de verstrekking
van een digitaal certificaat
behoort tot de mogelijkheden. De
beroepsorganisatie kan besluiten
nemen op basis van actuele
managementinformatie die het
systeem geeft.

De opleider kan online
cursussen aanbieden ter
accreditatie. Na accreditatie
verschijnen cursussen
overzichtelijk en gecategoriseerd
in het PE-online portaal. Het
cursusaanbod is na goedkeuring
door de beroepsorganisatie direct
inzichtelijk voor de professional.

Mogelijkheden PE-online
Professional
- Zoeken naar geaccrediteerde
cursussen
- Geavanceerd zoeken naar
cursussen met bepaalde
kenmerken/thema’s
- Registratie PE-activiteiten
volgens de PE-regels van de
beroepsgroep
- Inzage in eigen PE-status
- Automatische berekening volgens
de regels van de beroepsgroep
- Contact met beroepsorganisatie
- Boeken van een cursus
- Automatische herinneringen

Beroepsorganisatie
- Automatische verwerking van
alle PE-activiteiten en opleidingen
volgens de regels van de
beroepsgroep
- Beheer van meerdere
beroepsgroepen
- Inzage in PE-status
- Diverse rapportages
- On-line evaluaties van opleidingen
- Accrediteren opleidingen
- Cursus catalogus
- Beheer professionals
- Vormgeving is aanpasbaar aan de
huisstijl van de beroepsorganisatie
- Koppeling/integratie met bestaande
systemen

Opleidingsinstituut
- Registratie van cursussen met
kenmerken
- Aanbieden van cursussen aan
beroepsgroep(en) ter
accreditatie
- Inzage in accreditatiestatus van
cursussen
- Aanwezigheidsregistratie van
professionals
- Certificaatverstrekking online
- Automatische verwerking
administratie naar
beroepsorganisatie

Alle mogelijkheden zijn per beroepsgroep flexibel in te stellen waardoor PE-online het PE-proces optimaal
ondersteunt en aansluit bij de wensen.

Po nEl i n e

Doelstelling

Het op innovatieve wijze samenbrengen van opleiders,
beroepsgroepen en professionals in één Permanente Educatie
(PE) portaal met als doel de kwaliteit van opleidingen en
administratieve opleidingsprocessen te verbeteren.

Doelgroep

Beroepsgroepen, professionals met een PE-verplichting en
opleidingsinstituten die opleidingen verzorgen in het kader van
PE.

Product

Online web portaal dat flexibel en direct inzetbaar is voor
iedere beroepsgroep.

Techniek

PE-online is een 100% internetapplicatie. Met iedere browser heeft u veilig toegang tot alle mogelijkheden
van PE-online.

Meer informatie

Tijdens een vrijblijvende demonstratie laten wij zien hoe uw PE-proces door PE-online optimaal wordt
ondersteund en past binnen uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze
adviseurs.
PE-online is een product van Xaurum http://www.xaurum.com
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