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Een aanbieder of contactpersoon van een intervisie- of regiogroep moet zich eenmalig aanmelden bij 
PE-online om toegang te krijgen tot het systeem. We noemen dit ook wel ‘autorisatie aanvragen’. 
 
a. Ga naar de inlogpagina van PE-online (voor aanbieders). 
b. Kies voor: ‘Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan hier uw eigen account aan.’  
c. Er opent zich een scherm met als titel ‘aanvraag logingegevens’. Vul de gegevens in. 

Let op: alle velden met een * (sterretje) zijn verplicht. Let op: 
- Bij veld ‘naam opleidingsinstituut/afdeling’: wees zo uitgebreid en helder mogelijk bij het 

invullen van dit veld. Kies voor een naam die herkenning oproept. 
Als aanbieder: gebruik niet teveel afkortingen. Vermeld alleen de afdeling als dit relevant is. 
Als groep: vul de naam van de groep in, evt. aangevuld met je eigen naam. Het is later in het 
proces mogelijk, indien gewenst, om op één account zowel een intervisie- als een regiogroep 
te registreren. Kies in dat geval voor een algemene naam (bijv. groep Jan Pietersen). Later 
wordt gevraagd de specifieke naam van de regio- of intervisiegroep in te vullen. 

- Bij veld ‘bezoekadres’: wanneer dat niet van toepassing is kan ‘nvt’ ingevuld worden. 
- Bij veld ‘omschrijving’: vul hier het doel, de doelgroep en/of een korte inhoud van de 

bijeenkomst(en) in. 
d. Kies voor ok (linksboven in het venster). 

 
(indien zojuist bij ‘bezoekadres’ een adres is ingevuld waarop meerdere groepen zijn 
geregistreerd óf er is ‘niet van toepassing’ ingevuld, dan opent zich nu een scherm waarop 
expliciet wordt gevraagd of dit klopt. Kies voor ok (linksboven in het venster).  

 
e. Binnen 15 minuten wordt een e-mail verstuurd met inloggegevens (een gebruikersnaam en 

automatisch gegenereerd wachtwoord). Het is mogelijk dat deze e-mail in de mailbox bij 
‘ongewenste berichten’ of ‘spam’ terecht is gekomen. 

 
f. Ga opnieuw naar de inlogpagina van PE-online (voor aanbieders). 
g. Log in met de gegevens die zojuist per e-mail zijn ontvangen. 
h. Zoek in de lijst naar ‘Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)’ 
i. Klik op autorisatie aanvragen. 
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j. Vul in het veld ‘omschrijving’ in wat de reden van accreditatie-aanvraag is. 
k. Als groep: vink ‘ja’ aan om aan te geven dat de aanvraag komt van een contactpersoon van een 

intervisie- of regiogroep. 
l. Kies voor versturen (linksboven in het venster). 

 
Zojuist is er autorisatie aangevraagd. We streven ernaar om zo snel mogelijk autorisatie te verlenen. 
Via een e-mail op het aangegeven e-mailadres wordt de autorisatie bevestigd. Daarna kan een 
specifieke activiteit of groep worden aangevraagd. 
 


