Handleiding

Intercollegiaal Overleg
PE-online voor facilitators
Versie 2020
• Account aanmaken
• Registreren ICO
• Presentie verwerken
In deze handleiding wordt beknopt uitgelegd hoe u voor een ICO-groep activiteiten
kunt registreren om scholingspunten toe te kennen. Wij wensen u veel
gebruikersgemak.
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Intercollegiaal overleg (ICO)
Intercollegiaal overleg, afgekort ICO, vormt een belangrijk onderdeel van de
deskundigheidsbevordering. Kennisdeling en uitwisseling van ervaring zijn essentieel
bij professionalisering. ICO vervult daarom een belangrijke rol bij uw KRT-registratie.
Het KRT heeft gekozen voor een werkwijze die het mogelijk maakt om een
gevalideerde vorm van deskundigheidsbevordering te faciliteren binnen de benodigde
vrijheid om onderling collegiale kennisdeling te organiseren.
Intercollegiaal overleg wordt beschouwd als een georganiseerde activiteit. Dit houdt in
dat KRT als uitgangspunt hanteert dat er een centrale organisator is. De criteria voor
georganiseerde activiteiten zijn opgenomen in het scholingsreglement. Kort
samengevat luiden de criteria:
Definitie
Intercollegiaal overleg is een vorm van scholing door een vaste groep tandartsen die
onderling relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep
tandarts vergroten.
Eisen aan de groep
1. Vaste groep van minimaal 5 tandartsen uit minimaal 2 praktijken (of uit minimaal 3
vestigingen van dezelfde praktijk).
2. Per groep is er 1 facilitator die zorgt voor jaarplanning, verslagen en presenties.
3. De groep is bekend met de educatieve doelstellingen.
Eisen aan de bijeenkomsten
1. ICO is gericht op educatie, gekenmerkt door ‘leren van en door elkaar’.
2. Onderwerpen zijn gericht op het verwerven, verbreden, verdiepen en onderhouden
van relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep tandarts.
3. Van elke bijeenkomst wordt een (kort/beknopt) verslag gemaakt waaruit de
educatieve waarde kan worden afgeleid.
Toelichting
Om nieuwe kennis op te doen helpt het om collega tandartsen te spreken die anders
werken. Bijvoorbeeld uit een andere praktijk of uit meerdere vestigingen. Bekenden
uit de eigen (groeps)praktijk werken vaak volgens dezelfde procedures/protocollen.
Nieuwe informatie is dan schaarser. Het intercollegiaal overleg kan dan verworden tot
een regulier werkoverleg en zijn educatieve karakter verliezen. De regels zijn een
hulpmiddel om de educatieve waarde van intercollegiaal overleg te borgen. Dat maakt
de tijdsinvestering in intercollegiaal overleg de moeite waard.
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De facilitator
Doordat ICO niet onder direct toezicht van een opleider of een andere organisatie
wordt uitgevoerd, ligt er bij de facilitator een grote verantwoordelijkheid voor het
bewaken van de ICO- doelstellingen. KRT monitort via het registratiesysteem op
afstand of de criteria worden toegepast.
De facilitator is een lid van de ICO-groep die als organisator optreedt namens de
gehele groep. De facilitator is verantwoordelijk voor het opgeven van:
•
•
•

jaarplan
verslagen
presenties
Als facilitator heeft u een facilitator-account in PE-online nodig. Dit is anders dan een
account voor de tandarts. Het werkt als een PE-online account voor opleiders.
PE-online is een standaard applicatie om snel, eenvoudig en efficiënt het proces van
Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector,
onder meer voor de kwaliteitsregistratie van huisartsen en medisch specialisten.
De opgaven in PE-online hebben de status van een eigen verklaring. Verklaringen
worden geacht naar waarheid te zijn verstrekt. Het KRT kan bij twijfel over de juistheid
van de verstrekte gegevens de autorisatie voor PE-online intrekken en reeds verwerkte
presenties ongedaan maken.

IQual & IQdent
Voor IQual-groepen treedt de KNMT op als facilitator. Elke groep kiest uit hun midden
een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het aanleveren van verslagen en
presentielijsten aan de KNMT.
IQdent-groepen van de ANT hebben per groep een eigen facilitator die verslagen en
presenties direct opgeeft bij het KRT met een facilitator-account.
Zowel de KNMT als de ANT faciliteren hun ICO-groepen met studiemateriaal.
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Account aanmaken
Als u voor het eerst een ICO-programma wilt registreren in PE-online, heeft u een
account en autorisatie nodig. Per groep is één account voldoende.

1. Maak een opleidersaccount aan

• Ga naar https://www.pe-online.org/edu en klik op:

Na het invoeren van uw gegevens ontvangt u per mail de gegevens van uw account.

2. Meld u aan als facilitator

• Log in als opleider, ga naar [Autorisatie] en klik op [Autorisatie aanvragen].
• Kies in de lijst voor [Kwaliteitsregisters in de mondzorg].
• Kies bij type organisatie voor [Facilitator ICO].
De facilitator is de contactpersoon voor het KRT. Hij of zij ontvangt alle
correspondentie.
1. Maak een account aan

2. Log in en kies
Autorisatie

3. Kies Kwaliteitsregisters in de mondzorg
(onderaan in de lijst)

4. Kies Facilitator ICO
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Registreren ICO
Als u een account heeft, kunt u uw bijeenkomsten opgeven en toekenning van
scholingspunten aanvragen. PE is een algemeen systeem dat door veel opleiders in
verschillende beroepsgroepen wordt gebruikt. Uw ICO-groep wordt in het systeem
aangeduid als een “cursus”.
Ga naar [Cursusbeheer] links bovenin in de menubalk en klik op [Erkennen scholing].
U komt in het scherm ‘Wizard aanvraag erkenning’.
•
•
•
•

Lees de toelichting op de symbolen en het gebruik van het menu.
Selecteer bij Cursus de optie [Nieuwe aanvraag indienen].
Kies [Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)].
Vul de gevraagde gegevens in.
Let op: PE-online maakt gebruik van pop-up vensters. Pas uw browservoorkeuren aan
als de wizard voor [Erkennen scholing] niet op uw scherm verschijnt.

1. Kies Cursusbeheer

2. Kies Erkennen scholing

3. Doorloop de wizard,
sluit elk veld af met een klik op Volgende
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Beschrijving
In de wizard wordt u gevraagd om een cursusnaam en een beschrijving op te geven.
Vul bij de cursusnaam de naam van de ICO-groep in. Bijvoorbeeld ICO-groep
Nieuwegein 2021. Kies een naam die duidelijk herkenbaar is voor de deelnemers van
uw ICO. Vermelding van de plaats en het jaartal maakt het overzichtelijker als u vaker
een aanvraag gaat indienen.
Cursusnaam = ICO groep [plaatsnaam] [jaartal]
Geef bij de cursusbeschrijving de leerdoelen op voor het jaarprogramma. Dat kan
globaal door te vermelden over welke tandheelkundige onderwerpen u kennis wilt
delen, actualiseren en/of verdiepen.

Vermeld
• Groepsnaam incl. plaats
• Jaartal voor programma

Vermeld kort wat de
deelnemer leert
(leerdoelen) en welke
werkvorm(en) er worden
gebruikt.

Voorbeeld cursusnaam
ICO groep Nieuwegein 2021
Voorbeeld beschrijving cursus
Deelnemers presenteren in roulatie praktijkcases. Leerdoelen dit jaar zijn:
kennisuitwisseling en -verbreding op het gebied van: endodontologie,
hygiëneprotocollen, paropreventie, praktijkrichtlijn tandletsel.
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Details aanvraag
In het laatste veld van de wizard voert u alle informatie in over het ICO-programma.
Het belangrijkste onderdeel is de opgave van het jaarplan (jaarprogramma). Deze kunt
u als bijlage uploaden.
Het maximum aantal scholingspunten wordt bepaald door het aantal bijeenkomsten
per jaar. Vermeld in het jaarplan de vaste samenstelling van uw ICO-groep.
Bij twijfel over het jaarplan kan een verslag worden opgevraagd. Op basis van het
verslag wordt dan bekeken of aan de ICO criteria wordt voldaan. Als u nog niet eerder
een bijeenkomst heeft gehouden, kunt u het verslag van uw eerste bijeenkomst
opgeven. Dit kunt u dan toevoegen bij [aanvullende bijlagen voor aanvraag].

3. Jaarplan
Upload bij aanvraag
minimaal een
jaarprogramma.

1. Startdatum
Geef hier de datum van
de eerste bijeenkomst
op (deze kan al geweest
zijn). De erkenningsperiode is maximaal 1
jaar en loopt vanaf de
eerste tot de laatste
bijeenkomst in het
jaarprogramma. Werk
bij voorkeur per
kalenderjaar.

Een jaarplan (of
jaarprogramma) bevat
minimaal:
1. samenstelling van de
vaste groep tandartsen
2. het aantal
bijeenkomsten,
3. de datum van de
eerste en de laatste
bijeenkomst,
4. een overzicht van de
geplande onderwerpen

2. Publicatie
Uw ICO-groep wordt
NIET openbaar in de
scholingsagenda, tenzij
u aangeeft dat u dat
wenst, bijvoorbeeld als
u nieuwe deelnemers
wilt aantrekken. Alleen
het jaarplan en de
“cursusbeschrijving”
worden dan openbaar.

Het aantal
bijeenkomsten bepaalt
het maximum voor de
presentie invoer.

4. Competenties
Kies bij [Competenties]
altijd ‘Mondzorg
algemeen’ tenzij u
overduidelijk een ander
competentiegebied
behandelt.

Verslag
Upload een verslag als
daarom verzocht wordt.
Verstuur
Kies [Verstuur] bovenin
het scherm nadat u alle
informatie heeft
opgegeven.
Uw aanvraag voor
registratie is ingediend.

5. Cursusboom
Kies bij [Cursusboom]
altijd ‘Tandheelkunde
algemeen’ tenzij u
overduidelijk
gespecialiseerd bent in
een deelgebied.

-

7

Voorbeelden jaarplan
Het is voldoende als een jaarprogramma uitsluitsel geeft over het aantal
bijeenkomsten en een indruk geeft van de onderwerpen die aan bod komen.
Voorbeeld 1 / onderwerp per bijeenkomst
ICO groep Eindhoven 2021
Vaste groep tandartsen:
P. Pietersen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
J. Janssen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
A.B. Berendsen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
C.A. Cornelissen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
D.B. Dirksen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
Tijd: 20.30 uur - 22.30 uur
Datum
DI 14 jan.
DI 11 feb.
DI 11 mrt.
DI 8 apr.
DI 13 mei
DI 10 juni
DI 9 sept.
DI 14 okt
DI 11 nov.
DI. 9 dec.

Thema
Lokale anesthesie
Endodontische revisie
Hygiëne richtlijn
De kwetsbare patiënt
Richtlijn Radiologie
Anti Stolling
Voeding en mondgezondheid
Infectiepreventie
Restauratieve tandheelkunde
Keramiek implantaten

Voorbeeld 2 / onderwerpen per totaal
ICO groep Rotterdam-Zuid 2021
Vaste groep tandartsen:
P. Pietersen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
J. Janssen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
A.B. Berendsen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
C.A. Cornelissen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
D.B. Dirksen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
8 bijeenkomsten tussen 12 januari en 20 december
Geplande onderwerpen:
• Endodontische revisie
• Mondzorg bij ouderen
• Infectiepreventie
• Keramiek implantaten
• 4x themabijeenkomst met iQual lespakket
Als uw jaarprogramma tussentijds wijzigt kunt u een actuele versie uploaden.
Let op! Het KRT ontvangt hier niet automatisch een melding van. Stuur via
[vraag/antwoord] een bericht als het aantal bijeenkomsten wijzigt.
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Voorbeeld verslag
Het is voldoende als uit het verslag blijkt dat er sprake is van educatie door op
systematische wijze (praktijkoverstijgend) de beroepsuitoefening te evalueren op
tandheelkundig niveau. Let op: ICO is geen praktijk-/werkoverleg, weekenddienstvergadering of evaluatie van de politiek.
Thema Hygiëne richtlijn
Dinsdag 11 maart 2016 / 20.30 uur - 22.30 uur
ICO groep Eindhoven
Verslag: J. Janssen
Aanwezig
Tandartsen:
P. Pietersen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
J. Janssen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
A.B. Berendsen (BIG012345678901), Praktijk Ter Apel
C.A. Cornelissen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
D.B. Dirksen (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
V.B. de Vries (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
B.C. de Boer (BIG012345678901), Praktijk van Vliet
Overige deelnemers:
M. de Braak (mondhygiënist), Praktijk van Vliet
H.F.K. ter Horst (tandartsassistent), Praktijk van Vliet
Leerdoel
Het doel van deze bijeenkomst was ervaringen uitwisselen over toepassing van de
praktijkrichtlijnen voor hygiëne.
Voordracht Hygiëne richtlijn
De presentatie gaf nieuwe inzichten in … etc. De casus over … maakte goed inzichtelijk
dat … etc. In de aansluitende discussie zijn tips uitgewisseld. Praktische tips zijn: …. etc.
De voornaamste aandachtpunten die bij de aanwezigen onvoldoende aandacht kregen
waren … etc. Er is afgesproken om over een half jaar … etc.

De verslagen die u in PE-online plaatst, zijn uitsluitend in te zien door het KRT.
Verslagen worden steekproefsgewijs getoetst aan de criteria. Hierbij wordt specifiek
gelet op het deskundigheidsbevorderende karakter. In het geval u nog geen verslag
van een bijeenkomst heeft, kunt u de aanvraag ook na afloop van de eerste
bijeenkomst indienen. Voordat u een verslag instuurt, verzoeken wij u om privacy
gevoelige informatie zwart te maken of weg te laten.
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Presentie + verslagen opgeven
Via de knop [Presentie] kunt u voor elke bijeenkomst eenvoudig presentiegegevens
invoeren, bekijken en verwijderen. Presentie kan in één keer als lijst én per individuele
deelnemer verwerkt worden. U hebt hiervoor alleen de registratienummers nodig van
uw deelnemers. Voor tandartsen kunt u het BIG-nummer gebruiken. Studenten
tandheelkunde hebben alleen een KRT-nummer. Beide worden door het systeem
herkend.
Voer eerst uw verslag in
De presentie van de deelnemers aan de ICO bijeenkomst kunnen ingevoerd worden
nadat u een verslag uploadt. Na invoer van de presentie wordt het verslag bekeken.
Als uit het verslag blijkt dat er sprake is van intercollegiaal overleg wordt de ICObijeenkomst toegevoegd aan het dossier van de geregistreerde tandartsen.
Let op! Het staat u vrij om een bijeenkomst van uw ICO-groep te benutten voor een
ander doel, bijvoorbeeld het vieren van het afscheid van een collega of het bespreken
van een actueel politiek onderwerp. De criteria van het KRT bieden echter geen
mogelijkheid om hiervoor scholingspunten toe te kennen. Voer daarom alleen
presenties in voor bijeenkomsten die voldoen aan de ICO-methodiek: educatie door op
systematische wijze (praktijkoverstijgend) de beroepsuitoefening te evalueren.

4. Voer de namen
in of copy/paste
de BIG-nummers
vanuit Excel

1. Kies Presentie

2. Selecteer de
betreffende ICO
bijeenkomst (cursus)
en voer de gewenste
uitvoeringsdatum in.

3. Voeg uw verslag toe.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

Presentie verwerken per lijst
Ga naar [Presentie], selecteer de cursusnaam, klik op [Toevoegen presentie] en volg de
aanwijzingen op het scherm (in plaats hiervan kunt u ook naar de betreffende cursus
gaan onder cursusbeheer en een presentie toevoegen).
Geef de datum op waarvoor u de presentie wilt invoeren.
Klik op Klik hier om lijst met BIG-nummers te importeren.
Kopieer vanuit uw Excel lijst (of een tekstprogramma) de registratienummers van de
deelnemers die aanwezig waren en plak deze in het venster.
Let op! In Excel kan de eerste 0 (nul) van een BIG-nummer wegvallen.
Plaats dan een ‘ (apostrof) voor het nummer in Excel.
Presentie verwerken per persoon
Maak gebruik van het veld voor zoeken op naam of registratienummer.
Zoek op naam: Toets de achternaam in van de persoon die u zoekt.
Zoek op BIG-nummer: Plaats eerst een # in het lege veld voor zoeken op
registratienummer.
Wacht tot de naam in het venster verschijnt van degene voor wie u het nummer heeft
ingevoegd.
Let op! Verschijnt er een witte balk onder het invulvenster? Dan is de deelnemer niet
in het register gevonden. Mogelijk is het nummer onjuist of is de deelnemer niet
(meer) geregistreerd.
Aantal presenties per persoon
Het aantal presenties dat u per persoon kunt invoeren is beperkt tot het aantal
bijeenkomsten dat in het jaarplan is opgegeven. Upload zo nodig een nieuw
(jaar)programma en stuur hiervan een melding via “vraag/antwoord” om aan te geven
dat er een extra bijeenkomst is.
Presentiegegevens verwijderen
Als u een fout heeft gemaakt bij de invoer van presentie kunt u deze zelf heel makkelijk
herstellen. Individuele deelnemer(s) of een gehele presentielijst verwijderen gaat als
volgt:

1.
2.
3.

1.
2.

Klik op [Presentie] en daarna op [Verwerkte presenties].
Ga dan naar de betreffende presentielijst door op de naam of het ID-nummer van de
bij- of nascholing te klikken.
Klik op het [Prullenbakje] voor het verwijderen van één deelnemer of van een volledige
presentielijst. Ter controle vraagt het systeem om een reden voor de verwijdering op
te geven.

1. Kies Presentie
2. Klik op Verwerkte
presenties
3. Kies de
betreffende
bijeenkomst

2. Klik bij de persoon
op het [Prullenbakje]
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Gegevens aanvullen
Nadat uw intercollegiaal overleg is geregistreerd kunt u nog gegevens toevoegen.
Bijvoorbeeld als u een extra bijeenkomst organiseert. Stuur via [vraag/antwoord] een
bericht naar het KRT als het aantal bijeenkomsten groter wordt. Het maximum voor de
presentie invoer kan dan worden aangepast.
Bij het invoeren van de presentie voegt u verslagen toe. Een overzicht van alle
verslagen kunt u terugvinden bij de detailgegevens van uw aanvraag.

1.
2.
3.

Toevoegen gegevens
Ga naar [Cursusbeheer], selecteer de cursusnaam, klik op [Details aanvraag] en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Kies [Bladeren] en upload een nieuw jaarplan.
Meld het KRT via “vraag en antwoord” dat u een nieuw jaarplan heeft ingediend. (Het
KRT ontvangt niet automatisch bericht van een nieuwe upload)

1. Kies
Cursusbeheer en
selecteer de
betreffende cursus

3. Upload een
nieuw jaarplan

2. Kies
Details aanvraag
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Vraag en antwoord
De correspondentie over aanvragen loopt geheel via PE-online, zodat u alle vragen en
antwoorden per jaarplan overzichtelijk bij elkaar houdt. Als de correspondentie via
mail zou lopen dan is het KRT, dat vele aanvragen per dag ontvangt, het overzicht snel
kwijt. Door berichten via PE-online te versturen kunnen we u zonder misverstanden
helpen.
Bij het indienen van een jaarplan, kunt u een vraag stellen via het veld “aanvullende
informatie voor aanvraag”. Nadat uw aanvraag is ingediend kunt u via de detailpagina
van de aanvraag altijd een nieuwe vraag stellen met de knop
[Vraag/antwoord versturen].
U komt op de detailpagina via [Cursusbeheer] en klik op de aanvraag waarover u een
vraag wilt stellen. Kies dan voor [Details aanvraag]. Als u naar beneden scrolt ziet u het
kopje Vraag/antwoord. Alle vragen en antwoorden per aanvraag zijn hier zichtbaar.
Met de knop [Vraag/antwoord versturen] kunt u een nieuwe vraag stellen.

1. Kies
Cursusbeheer
en selecteer de
betreffende
cursus

2. Kies
Details aanvraag

3. Kies
Vraag/antwoord
versturen
4. Stel uw vraag

13

Berichten
Alle berichten die u via uw account ontvangt, kunt u direct inzien via de knop
[Berichten] rechtsboven in het scherm. Op het mailadres dat u heeft opgegeven,
ontvangt u de melding dat u een bericht heeft. De inhoud van het bericht kunt u alleen
online lezen nadat u heeft ingelogd.
Vanuit een bericht kunt u direct doorklikken naar het vraag/antwoord veld van de
betreffende aanvraag.
Beveiliging en privacy
Om privacy redenen wordt de inhoud van een bericht niet per mail gestuurd. Veel
gebruikers maken gebruik van een algemeen mailadres van de praktijk. Zo wordt
voorkomen dat onbevoegden meelezen en handelingen verrichten zonder dat u daar
weet van heeft. Daarbij komt dat een antwoord op een bericht, niet per mail, maar
alleen vanuit het account verstuurd kan worden. Door in te loggen kunt u na het lezen
van een bericht direct antwoorden; correspondentie blijft zo overzichtelijk bij elkaar.

1. Kies Berichten

1. Kies
Het bericht dat u
wilt lezen.
U kunt via het
bericht direct naar
de aanvraag.
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Hulp bij gebruik PE-online
Browser instellingen
PE-online is onder het Windows besturingssysteem geoptimaliseerd voor Microsoft
Explorer, Firefox, Chrome en Safari. Onder het Apple OSX besturingssysteem is PEonline geoptimaliseerd voor Safari en Firefox. Bij andere browsers is het mogelijk dat
menu-items niet altijd goed worden weergegeven.
PE-online maakt gebruik van pop-ups
Sta deze toe bij uw internetinstellingen.
Tarieven
Registratie van ICO is kosteloos.
Helpdesk
Bureau KRT helpt graag bij de registratie van uw bij- en nascholing. Het is telefonisch
bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-14.00 uur, tenzij we thuis werken. U
kunt ons altijd een mail sturen met een terugbelverzoek.
Tel. 030 – 607 63 60
bureau@krt.nu
www.krt.nu
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