
HANDLEIDING

REGISTRATIE
EKC-PUNTEN
IN HET

CHBB- REGISTER

Versie januari 2012



 

U start met het intikken van pe-online.org, waarna u op de startpagina komt. Op 
deze pagina moet in het linker verticale menu kiezen voor login(rode pijl). Hierna 
verschijnt een scherm waarop u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet 
invullen waarna het hierna volgende scherm verschijnt. 

 

Onder "Selecteer account" kunt u uit 2 mogelijkheden kiezen. Als het goed is hebt u hier reeds 
vaker gekozen voor "College voor Accreditatie Huisartsen(CvAH)". Als we hier op klikken(rode 
pijl) dan komen we op de site waar uw persoonlijke gegevens binnen uw GAIA account zijn 
terug te vinden. 



 

Om inzicht te krijgen  in de bijgewoonde scholing en de daaraan gekoppelde accreditatiepunten, 
moet u "Mijn dossier"(rode pijl)aanklikken. Hierna komt u op het volgende scherm terecht. 

 

 

Door op het openstaande(rode pijl) dossier(wat de huidige registratie periode omvat) te klikken 
komt u op het volgende scherm terecht waarop alle doorlopen scholing staat vermeld. In deze 
reeks kunt u ook scholingen terug vinden waarbij een EKC vermelding staat. In het verdere vervolg 
van deze manual gaat het met name om deze scholingen die overgeheveld moeten worden naar 
het CHBB register. Maar daarover later. 



 

 

U ziet dat allerlei soorten scholingen met daarachter de punten op deze lijst voorkomen. Met 
rode pijlen is aangegeven waar de EKC scholingen staan. Deze scholingen tellen uiteraard mee 
voor het totaal van 200 maar kunnen ook worden opgevoerd voor het CHBB register tbv het 
herregistreren als EKC. 

 

Voor het registreren tbv het CHBB register moeten we nu terug naar de keuzepagina waar we 
aanvankelijk begonnen zijn en waar we de keuze kregen tussen "CHBB register Erkend 
Kwaliteitsconsulent"en “College voor Accreditatie Huisartsen(CvHA). Zie afbeelding 2 pagina 1. 



 

Nadat u hebt geklikt op "CHBB register"(rode pijl vorig scherm)komt u op het scherm zoals u 
hierboven ziet. In dit scherm moet u, zoals u onder "Werkwijze"kunt lezen, kiezen voor "Mijn 
dossier" in het linker verticale menu. 

 

 

Op deze dossierpagina ziet u de periode waarin u als EKC bent geregistreerd en onder dit 
hoofdstuk dient u uiteindelijk de EKC scholingen en EKC activiteiten onder te brengen. U dient nu 
met de cursor op de periode(rode pijl) te gaan staan en dan aanklikken. 



 

OP het bovenste deel van het scherm ziet u onder "Deskundigheidsbevordering" wat toelichtende 
tekst waarin duidelijk wordt gemaakt dat u vanuit uw huisartsendossier die scholingen kunt 
overzetten die een EKC signatuur hebben. Hiertoe moet u drukken op "Toevoegen uit 
huisartsendossier".

 

Er opent zich nu een venster(zie boven). In dit venster ziet u nu het dossier van het CvAH wat u al 
eerder kon zien na aanklikken van CvAH in de home page. Nu moet u die activiteiten aanklikken 
die te maken hebben met EKC nascholingen(meestal staat er al EKC scholing bij, zie rode pijlen). 
Vervolgens op “volgende”aan bovenzijde scherm(zie blauwe pijl) 

 



 

Nu krijgt u bovenstaand venster. Hier wordt u gevraagd te controleren. Indien de te kopieren 
activiteiten kloppen, moet u onder “categorie”(blauwe pijl) nog een selectie maken. 

 

Omdat u nu bezig ben met het kopieren van de EKC scholingen moet u hier kiezen voor 
“Deskundigheid Erkend Kwaliteitsconsulent”. Vervolgens moet u klikken op “Opslaan”(rode pijl). 
Daarna krijgt u de mededeling dat de gegevens zijn verwerkt waarna u op de knop “Sluiten” 
(blauwe pijl)moet klikken waarna u terugkeert naar het uitgangsscherm van uw CHBB dossier. 

 



 

Indien u niets meer hebt in te brengen kunt u hier afsluiten door op “Sluiten”te klikken. Nu zijn al 
uw EKC scholingen in uw CHBB dossier opgenomen en tellen mee voor uw herregistratie. 
Bovenaan ziet het totaal aantal behaalde punten. 

 

Nu scrolt u iets naar beneden op uw CHBB dossier scherm. Onder het hoofdstuk “Begeleide 
toetsgroepen” moet u met de cursor gaan staan op “Toevoegen begeleide toetsgroepen”(zie rode 
pijl) en vervolgens hier op klikken. 

 

 



 

Nu ziet u weer hetzelfde venster openen zoals eerder bij het kopieren van uw EKC scholing. In dit 
venster moet u nu echter niet de EKC scholingen markeren maar de FTO bijeenkomsten die onder 
uw leiding hebben plaats gevonden(zie rode pijlen).  Vervolgens op “Volgende “klikken. Voor 
herregistratie moet u in totaal 40 uren als EKC betrokken zijn bij dit soort bijeenkomsten. 

 

Na aanklikken “Volgende”in het vorige scherm krijgt u het volgende venster waarin u weer moet 
controleren of alles klopt. Ook hier moet u onder “Categorie” weer een keuze maken. 

 

 



 

 

 

Hier moet u kiezen voor “EKC Begeleide toetsgroep”(rode pijl). Hierna moet u klikken op 
“Opslaan”(blauwe pijl). Vervolgens klikken op “Sluiten”waarna u uiteindelijk weer terugkomt op 
het uitgangsscherm van uw CHBB dossier. 

 

Nu zijn ook uw inspanningen als EKC in uw CHBB dossier verwerkt. Aan de bovenzijde ziet u achter 
“Totaal behaald”  de som van het totaal aantal uren. 

 



 

 

 

 

 

 


