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Spelregels registratie 

 

Ter voorbereiding 
Registerplein biedt een gratis training aan over hoe het registreren in zijn werk gaat.  

Dit is een online training. 

Daarnaast is er per onderdeel een filmpje gemaakt. 

http://www.registerplein.nl  

 

Voor lid van de VKIG 
Accreditatiesysteem 

VKIG heeft haar kwaliteitsregistratie ondergebracht bij Registerplein. 

https://www.registerplein.nl/ 

1. Registerplein maakt gebruik van een online registratie- en accreditatiesysteem.  

2. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een juiste opgave van informatie berust bij de 

opleider/ geregistreerde én kan niet afgewend worden op Registerplein.  

 

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 1 

Op de website van de VKIG is een overzicht (scholingsoverzicht) te vinden van de voor de 

klachtenfunctionaris relevante onderwerpen met een link en/of informatie over de aanbieder en de 

scholing zelf. 

Link naar scholingsdocument. 

Of raadpleeg het register klachtenfunctionarissen op Registerplein. 

Raadpleeg register - Registerplein 

 

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt opgenomen in de openbare scholingsagenda van 

Registerplein. Hierin staat alle door Registerplein geaccrediteerde scholing. 

Onder PE- categorie kun je de scholing verfijnen door in te vullen: geaccrediteerde scholing voor 

klachtenfunctionarissen. 

Zoeken in cursusagenda - Registerplein 

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van je PE-punten van de geaccrediteerde scholing. 

Hiervoor heb je het volgende nodig: 

1. Bewijs van deelname (aanwezigheid notitie, certificaat o.i.d.) 

2. ID-nummer van de geaccrediteerde scholing. 

 

Reflectie  

Registerpunten voor reflectie kunnen behaald worden met supervisie, intervisie, 

casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, intercollegiale consultatie/toetsing  

en werkbegeleiding (stage aanbieden). 

 
1 Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt verstaan: Elke (georganiseerde) vorm van educatie 
die gericht is op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en/of vaardigheden voor de uitoefening 
van het beroep. Voorbeelden van vormen van scholing zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres,  
E-learning, Webinar. Deze scholing is door Registerplein getoetst en goed bevonden. 
 

http://www.registerplein.nl/
https://www.registerplein.nl/
https://www.vkig.nl/kennis-kunde/registratie/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.registerplein.nl/opleiders/zoeken-in-cursusagenda/
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Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van je PE-punten van reflectie.  

Hiervoor heb je het volgende nodig: 

1. Bewijs van deelname: datum bijeenkomst, de duur van de bijeenkomst en handtekening 

aanwezigheid. 

NB format bewijs van deelname reflectie is te vinden op de website van de VKIG. 

Link naar format reflectie / intervisie 

 

Overige deskundigheidsbevordering2  

De door de VKIG onder overige scholing benoemde activiteiten staan beschreven in het 

scholingsoverzicht of raadpleeg het register klachtenfunctionarissen op Registerplein. 

Link naar scholingsdocument 

Raadpleeg register - Registerplein 

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van je PE-punten van overige scholing.  

Hiervoor heb je het volgende nodig: 

1. Bewijs van deelname  b.v. een certificaat met daarop de datum bijeenkomst, het onderwerp 

van de bijeenkomst, de duur van de bijeenkomst 

 

Voor de netwerkcoördinator van de VKIG 
De netwerkcoördinator krijgt jaarlijks € 500,-  om te besteden aan het organiseren van 

netwerkbijeenkomsten. 

Jaarlijks kunnen voor één inhoudelijk item PE punten worden aangevraagd via het bestuur van de 

VKIG. 

 

Voor de opleider / trainer, extern 
De opleider / trainer is verantwoordelijk voor het aanvragen van accreditatie, als de scholing valt 

onder geaccrediteerde scholing klachtenfunctionaris. Link naar registratiedocument VKIG. 

 

Aanmelden van scholing door opleiders 

1. Accreditatieaanvragen van opleiders bevatten ten minste een opgave van: 

a. Bewijs van tijdsbesteding (het programma met vermelding van de onderdelen, starttijd, eindtijd en 

pauzes). 

b. Bewijs van beroepsrelevantie (o.a. leerdoelen en competenties) 

2. De opleider hanteert een verifieerbare maatstaf voor presentie voordat een bewijs van deelname 

wordt verstrekt c.q. presentie wordt opgegeven. 

3. De scholing is objectief en vrij van commerciële aanbiedingen. 

Link naar Accreditatiereglement Registerplein 

 
2 De activiteiten die niet volgens de criteria uit dit reglement aangemerkt kunnen worden als  
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering of als reflectie, kunnen geregistreerd worden als  
overige deskundigheidsbevordering. 
 

https://www.vkig.nl/leden/ledenactiviteiten/intervisiebijeenkomsten/
https://www.vkig.nl/kennis-kunde/registratie/
https://www.registerplein.nl/beroepsregistratie/raadpleeg-register/
https://www.vkig.nl/kennis-kunde/registratie/
https://www.registerplein.nl/opleiders/accrediteren/accreditatiereglement/

