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Onderwerp: Elektronisch nascholingsdossier PE-online

Geachte <<naam>>,
De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), de
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen
(RTS) gaan per 2020 voor de tandarts-specialisten met één geautomatiseerd systeem voor
accreditatie van nascholing werken. Eén applicatie met de naam ‘PE-online’ die het bijhouden van uw
nascholing vergemakkelijkt. In deze brief leest u wat PE-online is en hoe u uw persoonlijke
nascholingsdossier kunt activeren.
Digitaal nascholingsdossier met overzicht van uw deskundigheidsbevorderende activiteiten
Vanaf 6 januari 2020 maken alle tandarts-specialisten gebruik van PE-online voor het bijhouden van
de behaalde nascholingspunten en het digitaal aanbieden hiervan bij de RTS voor hun aanvraag tot
herregistratie. De NVMKA draagt zorg voor het digitaal accrediteren van de scholing.
Nascholingspunten die u vanaf 6 januari 2020 behaalt, worden door Nederlandse aanbieders van
nascholing automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk nascholingsdossier. Nascholing waaraan u in
uw referteperiode en vóór 6 januari 2020 deelnam kunt u zelf toevoegen. Voor de overige categorieën
activiteiten waaraan u voor dan wel na 6 januari 2020 deelnam, geldt dat u deze zelf conform het
accreditatiereglement dient toe te voegen. Alle nascholingspunten staan vervolgens overzichtelijk en
digitaal bij elkaar in uw persoonlijk dossier. Aan het activeren en gebruik van PE-online zijn voor u
geen kosten verbonden.
Toegang via uw e-mailadres: zorg dat de RTS uw juiste e-mailadres heeft
Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke nascholingsdossier moet de RTS beschikken over het emailadres waarop u gedurende de registratietermijn van vijf jaar goed bereikbaar bent. De RTS
beschikt over het volgende e-mailadres:
<< E-MAILADRES>>

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de KNMT
Postbus 20053 • 3502 LB Utrecht NL • tel +31 88 44 04 303 • e-mail rts.herregistratie@knmt.nl

Indien u dit wenst, kunt u een ander e-mailadres doorgeven via: rts.herregistratie@knmt.nl. Om uw emailadres te kunnen verwerken, verzoeken wij u om in uw e-mail uw BIG-nummer te vermelden. Wij
verwerken het door u opgegeven e-mailadres binnen 10 werkdagen. U ontvangt hierover per e-mail
een bericht. De eerstvolgende werkdag daarna kunt u uw PE-online dossier activeren.
Inlog aanmaken en inloggen
Op de website van de KNMT (https://knmt.nl/rts) vindt u uitleg over de wijze waarop u door middel van
een eenmalige actie uw PE-online-dossier kunt activeren. Tevens vindt u er informatie over hoe u kunt
inloggen.
Heeft u vragen over het activeren van uw PE-online dossier, (niet) toegevoegde punten, de regels voor
deskundigheidsbevordering of accreditatie-eisen en aanvragen, dan helpt de NVMKA u daar verder
mee. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVMKA, mevrouw J.M. (Annemieke)
van Dam: secretaris@nvmka.nl, (0578) 62 97 40 of (06) 236 10 316, kantoortijden geopend.
Privacy gewaarborgd: geen toegang van derden tot dossier
Een belangrijk aspect bij het persoonlijk dossier in PE-online is uw privacy. U vindt de PE-onlineprivacy-regels op de website van de KNMT: https://knmt.nl/rts. Buiten u heeft niemand anders toegang
tot de gegevens in uw dossier. Tijdens de herregistratieprocedure kunt u de RTS toegang geven tot uw
dossier. De RTS beoordeelt vervolgens digitaal of u in voldoende mate heeft deelgenomen aan
geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten. U hoeft dan niet langer een overzicht van
gevolgde bij- en nascholing naar de RTS te sturen.
Wijzigingen in CTS-regelgeving en NVMKA-reglement: berekening in PE-online
De regels voor herregistratie (o.a. deskundigheidsbevordering) en herintreding van kaakchirurgen
veranderen per 1 januari 2020. Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft daarover een
besluit genomen. U vindt het Besluit en de belangrijkste wijzigingen op de website van de KNMT:
https://knmt.nl/cts. Uw PE-online dossier past de berekening van de door u behaalde en te behalen
punten voor geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten automatisch aan naar de
geldende regelgeving.
De NVMKA heeft wijzigingen vastgesteld in haar accreditatiereglement. Deze wijzigingen treden ook
op 1 januari 2020 in werking. Neemt u kennis van de wijzigingen op het openbare deel van de website
van de NVMKA: www.nvmka.nl.
Informatie
De NVMKA informeert u via haar website: www.nvmka.nl. De RTS informeert u via de website van de
KNMT: https://knmt.nl/rts.
Tot slot
Wij nodigen u van harte uit uw PE-online dossier vanaf 6 januari 2020 te activeren en te kijken naar de
mogelijkheden die uw persoonlijke digitale nascholingsdossier u biedt!

Met vriendelijke groet, mede namens de NVMKA,

M.(Melissa) A. Disse, voorzitter RTS

A.(Annetje) E.L. van der Voort van Zyp, secretaris RTS
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