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Beste opleider,  
 
Hierbij de handleiding met uitleg hoe u een accreditatie kan aanvragen binnen Stichting Keurmerk 
Fysiotherapie. 
Alle scholing met Keurmerk accreditatie dient in de nascholingsagenda te komen, zodat cursisten 
deze ook eenvoudig kunnen vinden.   
 
 

1. Heeft u uw organisatie nog niet aangemeld? En wilt u ook na 31-3-18 Keurmerk 

accreditatie voor uw scholing? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link:  

https://www.pe-online.org/SPE202_EDU_Aanvraag.aspx 

Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging van aanmelden op het door u opgegeven 
mailadres. Deze mail bevat o.a. uw inloggegevens.  
 

2. Om verder te gaan met de aanmelding gaat u eenmalig naar de link:   

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19 

Hier logt u in met de door u ontvangen inloggegevens. De link gebruikt u ook om in te 

loggen in PE Online. 

U komt in een scherm waar u eenmalig autorisatie aan kan vragen. Kies hier voor 

‘Keurmerk Fysiotherapie’ Op de vraag of u organisator bent van peer review groepen 

antwoord u met nee. Vervolgens kiest u voor ok. De autorisatie aanvraag wordt 

verzonden en u ontvangt z.s.m. bericht.  

 

3. U ontvangt zodat uw autorisatie aanvraag is beoordeeld weer een mail. U kunt nu 

voortaan inloggen via:  

https://www.pe-online.org/SPE200_EDU_Inloggen.aspx?taalID=100&CalendarPopUp=  

met de eerder door u ontvangen inloggegevens.  

 

4. Het indienen van een accreditatie aanvraag gaat als volgt: 

 
Kies voor ‘aanvraag indienen’  

 

https://www.pe-online.org/SPE202_EDU_Aanvraag.aspx
https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19
https://www.pe-online.org/SPE200_EDU_Inloggen.aspx?taalID=100&CalendarPopUp
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Tijdens het doorlopen van een aanvraag kunt u bovenstaande tekens tegen komen.  
Vult u minimaal de verplichte velden in.  

 
5. U ontvangt van ons de factuur; en na betaling van de factuur zal uw aanvraag 

doorgestuurd worden naar de scholingscommissie. Zij zullen uw aanvraag in behandeling 

nemen waarna u bericht wordt met de uitslag. Dit kan 4-6 weken duren. Ook kan het 

mogelijk zijn dat er aanvullende informatie gewenst is. Hier ontvangt u dan ook bericht 

over. Alle berichten zijn terug te lezen in uw portaal. U ontvangt een mail wanneer er een 

bericht voor u klaar staat.   

 
Mochten er nog vragen zijn, horen wij dat graag. 
U kunt ons per mail bereiken via info@keurmerkfysiotherapie.nl of via 038 – 303 1600.  

Met vriendelijke groet, 

 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie  
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