Bijhouden nascholing
In het dossier Bijhouden nascholing kun je al je geaccrediteerde nascholingen gemakkelijk en
overzichtelijk bijhouden. Daarnaast heb je de mogelijkheid andere vormen van scholing te registreren
in dit dossier. Er zijn geen start-eisen of herregistratie-eisen voor dit dossier, waardoor je altijd kunt
instappen. Je kunt eenvoudig een uitdraai maken (bijvoorbeeld in PDF) van de door jou gevolgde
nascholingen en ontwikkelingsactiviteiten.
Geaccrediteerde nascholingen
Geaccrediteerde nascholing wordt automatisch toegevoegd aan je dossier als je je UDN doorgeeft aan
de betreffende nascholingsaanbieder. Op de agenda van PE-Veterinair vind je alle geaccrediteerde
nascholingen. De agenda vind je hier https://www.pe-veterinair.nl/agenda.
Toevoegen van andere nascholingsactiviteiten
Om niet geaccrediteerde scholing en overige activiteiten zelf toe te voegen, log je in op PE-Veterinair
en ga je in je eigen dossier naar de huidige registratieperiode. Hier kun je via de knop “Toevoegen” zelf
activiteiten registreren.
Let op: de activiteiten die je hier invoert, zijn direct zichtbaar in je dossier en vallen onder je eigen
verantwoordelijkheid. PE-Veterinair voert geen beoordeling van deze scholing/activiteiten uit.

PE-Veterinair account
Om je scholing te registreren in Bijhouden nascholing heb je een account nodig bij PE-Veterinair. Maak
eenvoudig een account aan bij PE-Veterinair via PE-Veterinair account aanmaken.
Voor het bijhouden van de nascholingspunten is het belangrijk dat je bij de gegevens in PE-Veterinair
je UDN juist invult (dus niet je CIBG-nummer).
PE-Veterinair heeft ook een gebruiksvriendelijke app. Voor meer informatie over de app zie
https://www.pe-veterinair.nl/dierenarts

UDN
Dit is het nummer dat de nascholingsaanbieder gebruiken om jouw aanwezigheid bij nascholing te
registreren. Dit nummer kun je opvragen bij de KNMvD (mocht je die nog niet hebben) via
https://www.knmvd.nl/udn-aanvragen/ (ook zonder lid te zijn of te worden). Dit is ook het nummer
dat je moet opgeven wanneer je je aanmeldt voor nascholingen.

PE-Veterinair – Dactari: augustus 2022: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak
gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid
wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

