
  



   Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg  
   0413-344113 
   Bruistensingel 400 | 5232 AG | Den Bosch | KvK 63003791  
   www.navu.nl | info@navu.nl  

2 

Inhoudsopgave 

Over Permanente Educatie ................................................................................................................................ 3 
Educatie registreren ........................................................................................................................................... 3 
PE-punten halen ................................................................................................................................................. 3 
De essentie ......................................................................................................................................................... 4 
Wat telt als PE-activiteit? .................................................................................................................................. 4 
Is er een databank met goedgekeurde PE-activiteiten? .................................................................................... 4 
Hoeveel punten binnen welke periode? ............................................................................................................. 5 
Zijn er grenzen aan de punten per activiteit? .................................................................................................... 5 
Attentiepunten ................................................................................................................................................... 5 
Activiteitenaanbod ............................................................................................................................................. 5 
Bijlage 1: PE-Reglement ..................................................................................................................................... 6 
Bijlage 2: Beschrijving Klantportal ................................................................................................................... 10 
Bijlage 3: PE-Registratie ................................................................................................................................... 11 

 

  



   Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg  
   0413-344113 
   Bruistensingel 400 | 5232 AG | Den Bosch | KvK 63003791  
   www.navu.nl | info@navu.nl  

3 

Over Permanente Educatie 
Met Permanente Educatie bevorderen uitvaartverzorgers hun persoonlijke ontwikkeling en blijven zij 
op de hoogte van veranderingen die voor de sector belangrijk zijn, zowel op vakinhoudelijk, 
maatschappelijk en juridisch gebied. De branche is tenslotte altijd in ontwikkeling!  
 
Om in het Register Uitvaartverzorger te blijven zijn er iedere drie jaar 60 punten nodig. Deze punten 
kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door deelname aan: 

- Seminars 
- Lezingen 
- Workshops 
- Trainingen 
- Opleidingen 
- Congressen 
- Beurzen 

 
Kortom: PE-punten zijn een essentieel onderdeel in het vak als uitvaartverzorger om op de hoogte te 
blijven van de veranderingen en ontwikkelingen op vakinhoudelijk, maatschappelijk en juridisch 
gebied! 
 
Educatie registreren 
Uitvaartverzorgers kunnen hun activiteiten op het gebied van permanente educatie registreren. Aan 
die registratie zijn jaarlijkse kosten verbonden: 

- Voor uitvaartverzorgers die in dienst zijn van een onderneming met het Keurmerk 
Uitvaartzorg: €100 per persoon per jaar.  

- Voor andere uitvaartverzorgers: €145 per persoon per jaar.  
 
Deze kosten zijn exclusief de kosten van de opleiding zelf. De jaarlijkse registratiekosten voor 
uitvaartverzorgers die werken bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg worden door 
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) gefactureerd. Zij draagt deze kosten dan af aan NaVU. Voor 
RU’s die in dienst zijn van keurmerkhouders die via de overgangsregeling zijn geregistreerd geldt dat 
voor hen de eerste drie kalenderjaren na registratie geen kosten in rekening worden gebracht.  
 
Uitvaartverzorgers die het examen hebben behaald ontvangen een e-mail met betrekking tot het 
registreren van hun PE-punten? Heeft u geen mail ontvangen, neem dan contact op via 
info@navu.nl en verstrek ons hierbij je persoonlijke e-mailadres. Vervolgens ontvang je een 
uitnodiging voor de klantportal. 
 
Uitvaartverzorgers die werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaarzorg, hun 
NaVU-diploma hebben behaald en voldoen aan PE-eisen, kunnen worden opgenomen in het 
Register Uitvaartverzorgers. Dit register wordt bijgehouden door Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.  
 
PE-punten halen 
Om in het Register Uitvaartverzorgers te blijven, zijn er iedere 3 jaar 60 punten nodig. Na deze 3 jaar 
start er opnieuw een PE-periode.  Je kunt punten behalen door deel te nemen aan activiteiten zoals 
seminars, lezingen, beurzen etc. Het volledige activiteitenaanbod vind je op www.navu.nl. Jouw PE-
punten en activiteiten kun je zelf registreren in de klantportal. Door structureel op te hoogte te 
blijven en het continu verbeteren van je kennis en skills ontstaat er een proces van continu 
verbeteren! 
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Alle informatie over het behalen van PE-punten hebben we gebundeld in een handige gids. Hierin 
vind je onder andere meer over: 

- Het PE-punten systeem 
- Voorbeelden van PE-activiteiten 
- Attentiepunten 
- De klantportal 
- Het registreren van PE-punten 
- Het PE-reglement 

 
De essentie 
De kern van het PE-systeem is dat Uitvaartverzorgers binnen een bepaalde periode een bepaalde 
hoeveelheid tijd besteden aan relevante activiteiten. 

Wat telt als PE-activiteit? 
Alle door de NaVU goedgekeurde activiteiten buiten de dagelijkse beroepsuitoefening die bijdragen 
aan het kwaliteitsniveau van het werk als Uitvaartverzorger. Daarbij wordt steeds als criterium 
gehanteerd dat het moet bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling in het perspectief 
van ontwikkelingen die voor de sector belangrijk zijn, zoals op vakinhoudelijk, cultureel, 
maatschappelijk en juridisch gebied. 

Is er een databank met goedgekeurde PE-activiteiten? 

Voorbeelden van PE-activiteiten die in principe goedgekeurd worden  

• Het bijwonen van en actief participeren in een sessie die ‘geleide intervisie’ (intercollegiaal 
overleg buiten de sfeer van de dagelijkse beroepsuitoefening en onder leiding van een 
facilitator) kan worden genoemd (categorie 1), mits dit d.m.v. een verslag goed aantoonbaar 
gemaakt wordt.  

• Het bijwonen van een vooraf geaccrediteerde (dus goedgekeurde) cursus of workshop 
(categorie 2 of 3) die wordt verzorgd door een erkend opleidingsinstituut of door de 
werkgever van de Uitvaartverzorger (dit is dus een voorbeeld van de opbouw van een 
databank met goedgekeurde PE-activiteiten).  

• Het bezoeken van een uitvaartbeurs (categorie 1), mits dit d.m.v. een verslag goed 
aantoonbaar gemaakt wordt.  

• Het bezoeken van een symposium (categorie 1) waarbij relevante ontwikkelingen in de 
uitvaartbranche aan bod komen, mits geaccrediteerd of wanneer d.m.v. een verslag het 
bezoek goed aantoonbaar gemaakt wordt.  

• Het bespreken van de persoonlijke en professionele ontwikkeling met de leidinggevende 
(POP/functioneringsgesprek), mits dit d.m.v. een verslag goed aantoonbaar gemaakt wordt. 
(categorie 1)  

Indien een activiteit niet geaccrediteerd is en daarnaast onvoldoende aantoonbaar kan worden 
gemaakt (bijv. d.m.v. een verslag), bestaat de kans dat deze niet zal worden goedgekeurd voor 
registratie van de PE-punten. In de loop der tijd zal de zekerheid ten aanzien van vooraf 
goedgekeurde activiteiten steeds groter worden, omdat de NaVU stap voor stap de databank met 
dergelijke voorbeelden zal gaan opbouwen.  
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Hoeveel punten binnen welke periode? 
Alle Register Uitvaartverzorgers moeten binnen een periode van 3 jaar (na inschrijving in het 
register) 60 PE-punten behalen; dat geldt voor elke opvolgende periode van 3 jaar (het betreft 
immers permanente educatie). 

De toekenning van PE-punten zijn te verdelen in 3 categorieën: 

- Categorie 1: vakbeurs, seminar, intercollegiaal overleg, congres, vakbladen, e.d. 
o Beoordeling: 1 punt per activiteit met een maximum van 3 uur per activiteit. 

Maximaal 15 punten te behalen binnen deze categorie in 1 jaar. 
- Categorie 2: vak gerelateerde workshop en algemene trainingen, e.d. 

o Beoordeling: aantal uren per activiteit x 2 punten. Maximaal 25 punten te behalen 
per activiteit. 

- Categorie 3: vakinhoudelijke trainingen 
o Beoordeling: aantal uren per activiteit x 3 punten. Maximaal 40 punten te behalen 

per activiteit. 

Zijn er grenzen aan de punten per activiteit? 
Ja die zijn er zeker. Het gaat om ontwikkeling in de brede betekenis van het vakgebied. Het zou 
onevenwichtig zijn als iemand 3 jaar lang uitsluitend activiteiten zou volgen binnen categorie 1. 
Vandaar dat daar een maximum van 15 activiteiten/punten voor staat in een periode van 3 jaar. De 
details en grenzen die bij dit onderwerp horen, zijn terug te vinden in het officiële reglement (bijlage 
1). 

Attentiepunten 
- De Uitvaartverzorger is zelf verantwoordelijk voor het (bij de NaVU) aanleveren van punten 

met benodigde formulieren ter onderbouwing en/of bewijsvoering. 
- Meer dan 60 punten behaald binnen de PE-periode van 3 jaar? Dan kunnen er maximaal 12 

punten meegenomen worden naar een volgende periode van 3 jaar. 
- Minder dan 60 punten maar minimaal 48 punten behaald binnen de PE-periode van 3 jaar? 

Dan mag het tekort van maximaal 12 punten ingehaald worden in de eerstvolgende periode 
van 3 jaar. 

- Minder dan 48 punten behaald binnen de PE-periode van 3 jaar? Dan wordt de 
Uitvaartverzorger uit het register gehaald en ontvangt hij/zij instructies met betrekking tot 
de mogelijkheid om op enig moment weer ingeschreven te worden. Oneens met die 
beslissing? De mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen. 

- Te weinig punten gehaald als gevolg van overmacht? De NaVU kan in uitzonderlijke gevallen 
uitstel verlenen. 

Activiteitenaanbod 
Het actuele activiteitenaanbod vind je op www.navu.nl.  

Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk ook veel plezier bij zijn/haar verdere ontwikkeling in 
dit prachtige vakgebied! 
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Bijlage 1: PE-Reglement 

Permanente Educatie zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn om het vak van 
uitvaartverzorger op verantwoorde en professionele wijze te blijven uitoefenen, systematisch wordt 
onderhouden, verbeterd en verbreed. Het vakmanschap staat immers onder permanente invloed 
van diverse ontwikkelingen, op allerlei gebieden, hetgeen permanente educatie noodzakelijk maakt. 
Alle ingeschrevenen in het Register RU moeten binnen een bepaalde periode een aantal 
opleidingspunten behalen (PE-punten). Deze punten kunnen onder meer worden verkregen door 
deelname aan seminars, lezingen, workshops, trainingen, opleidingen, congressen en beurzen, etc. 
Daarnaast intercollegiale uitwisselingen en deelname aan vakgerichte commissies of besturen in 
NaVU-, SKU- of BGNU- verband. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2018.  

DEFINITIES; ARTIKEL 1  

1. RU: Register Uitvaartverzorger; onder verantwoording en supervisie van SKU.  
2. SKU: Stichting Keurmerk Uitvaartzorg; verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bij haar 

aangesloten uitvaartbedrijven, uitgebreid met nu ook de verantwoordelijkheid voor de 
persoonlijke kwaliteit van de uitvaartverzorgers.  

3. NaVU: Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg; verantwoordelijk voor ontwikkeling, 
updating en organisatie van het Nationaal Vakexamen alsmede de updating en beoordeling 
van de verplichte stageperiode.  

4. Examenbureau: Uitvoerend orgaan van de NaVU dat tevens de registratie voert voor het 
vakdiploma en de PE-punten.  

5. Vakdiploma: Wordt verstrekt aan hen die het theoretische examen en de verplichte 
stageperiode met verslaggeving positief hebben afgerond, dit ter beoordeling van het 
examenbureau. Gediplomeerden kunnen gebruik maken van het PE-programma waarbij hun 
status wordt bewaakt door het examenbureau. RU-uitvaartverzorgers zijn middels een 
arbeidscontract verbonden aan een SKU-bedrijf en voldoen in die hoedanigheid ook aan 
andere eisen (hiervoor wordt verwezen naar de website van NaVU, onderwerp 
“overgangsregeling”). 

6. Bestuur NaVU: Bestuurlijk orgaan van NaVU  
7. Stuurgroep NaVU: Verantwoordelijk voor het functioneren van het Examenbureau en de 

haar opgedragen taken.  
8. CvD: Commissie van Deskundigen. Verantwoordelijk voor het periodiek formuleren van 

doelstellingen voor de Permanente Educatie. Zij is derhalve adviserend orgaan voor NaVU. 
De adviezen worden door de examencommissie omgezet in concrete doelstellingen met 
vaststelling van de daaraan verbonden PE punten/uren. Daarnaast heeft de CvD ook een 
functie in beroepszaken, samen met de examencommissie, met betrekking tot het examen 
en PE.  

9. Examencommissie: Is verantwoordelijk voor de samenstelling van de examens. Zij bepaalt 
tevens de cesuur van het theorie-examen. Ze heeft daarnaast een belangrijke rol bij de 
vertaling van de adviezen van de CvD naar concrete PE-inspanningen en de bepaling van de 
cesuur (aantal punten per onderdeel/activiteit). Heeft tevens belangrijkste taak binnen 
beroepsaangelegenheden.  

10. PE-activiteit: Activiteiten buiten de dagelijkse beroepsuitoefening, die naar het oordeel van 
het NaVU bijdragen tot verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de 
uitvaartverzorger, zowel op vakinhoudelijk (kennis)gebied als op het terrein van de 
praktische dienstverlening. Deze activiteiten zijn uiteraard gerelateerd aan de 24 
competenties van het beroepsprofiel van de uitvaartverzorger. 
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11. PE-punt: De eenheid aan de hand waarvan de NaVU aan een opleiding of activiteit toe te 
kennen waarde wordt uitgedrukt.  

12. PE-periode: Een periode van 3 jaren gerekend vanaf de aanvang van de PE-verplichting 
verbonden aan de inschrijving als RU of vak gediplomeerde. 

WERKING VAN HET PE-SYSTEEM; ARTIKEL 2  

2.1  Iedere RU geregistreerde uitvaartverzorger is verplicht aan de in dit PE-reglement gestelde 
eisen te voldoen. Aan NaVU vak gediplomeerden wordt de gelegenheid geboden aan het 
programma deel te nemen.  

2.2  Na 3 jaren gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van het PE-programma moet de 
ingeschrevene de op basis van dit reglement vereiste opleidingspunten hebben behaald. Voor 
uitvaartverzorgers die ingeschreven zijn voor 31 december 2019, start de PE-verplichting op 1 
januari 2020; het moment dat de overgangsregeling afloopt.  

2.3  Elke PE-periode van 3 jaren wordt opgevolgd door een nieuwe PE-periode van 3 jaren, waar 
dit reglement, of een opvolgende versie daarvan, eveneens op van toepassing is.  

2.4  Indien het binnen een PE-periode vereiste aantal PE-punten na het verstrijken van deze PE-
periode niet of niet volledig wordt behaald, heeft dit gevolgen zoals later weergegeven in dit 
reglement.  

2.5  Het Bestuur van de NaVU heeft de bevoegdheid om uitstel te verlenen van de in artikel 2.1 
t/m 2.4 beschreven verplichtingen indien er voor de betreffende uitvaartverzorger sprake is van een 
situatie waarbij redelijkerwijs van hem/haar niet gevraagd kan worden tijdig aan de verplichtingen te 
voldoen. Het gaat om (door de uitvaartverzorger te onderbouwen) situaties waarin sprake is van 
arbeidsongeschiktheid, rouwverlof, dan wel de gronden zoals genoemd in de Wet arbeid en zorg ten 
aanzien van kortdurend en langdurend zorgverlof (zie ook 6.1). 

TOEKENNING VAN PE-PUNTEN; ARTIKEL 3  

Iedere ingeschrevene moet binnen een PE-periode 60 PE-punten behalen. 
Voor uitvaartverzorgers die ingeschreven zijn voor 31 december 2019, start de PE-verplichting op 1 
januari 2020; het moment dat de overgangsregeling afloopt.  

3.1  Toekenning van PE-punten voor PE-activiteiten is gebaseerd op tijdsduur en kennisniveau 
van de activiteit, alsook de relevantie voor het vak. E.e.a. te bepalen door Commissie van 
Deskundigen en de Examencommissie.  

3.2  PE-punten worden toegekend a.d.h.v. de volgende categorieën:  

• Categorie 1: volgen van seminars, lezingen, congressen, vak-gerelateerde beurzen, 
intercollegiaal overleg, vakbladen, POP, intervisies etc.  
Beoordeling: 1 punt per uur met een maximum van 3 uur per activiteit. Maximaal 15 
punten te behalen binnen deze categorie in 3 jaar tijd!  

• Categorie 2: vak-gerelateerde workshops, algemene trainingen, e.d. Beoordeling: aantal uur 
per activiteit x 2 punten. Maximaal 25 punten te behalen per activiteit.  
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• Categorie 3: vakinhoudelijke trainingen 
Beoordeling: aantal uren per activiteit x 3 punten. Maximaal 40 punten te behalen per 
activiteit.  

Voor categorie 2 en 3 geldt dat activiteiten incl. voorbereiding en nazorg zijn. Dus uitsluitend de uren 
voor de activiteit zelf kunnen worden opgevoerd.  

3.3   Voor categorie 2 en 3 dienen de activiteiten geaccrediteerd te zijn door de Commissie van 
Deskundigen. Ook voor categorie 1 kunnen sommige activiteiten geaccrediteerd worden (bijv. een 
seminar). Activiteiten die niet geaccrediteerd zijn in categorie 1, dienen aangetoond te worden 
d.m.v. een begeleidend verslag (A4). Dit geldt bijv. voor een beursbezoek, congres, etc. 
Accreditatie van de activiteit wordt aangevraagd door degene die de activiteit aanbiedt.  

3.4   Voor activiteiten die niet genoemd zijn in artikel 3.2. kunnen alleen dan PE-punten worden 
toegekend wanneer deze ter toetsing worden aangeboden bij de CvD van de NaVU  

3.5   Het is te allen tijde aan de ingeschrevene om zowel het niveau als het bewijs van deelname 
aan gevolgde evenementen schriftelijk aan te tonen bij het Examenbureau NaVU.  

3.6   De CvD kan bij twijfel, op verzoek van het examenbureau, in overleg met de 
examencommissie, bepalen aan de hand van de informatie als bedoeld in het voorgaande lid (3.4) 
welke activiteiten wel of niet als PE-activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE-punten daaraan 
worden toegekend. Deze beoordeling kan zowel vooraf als achteraf geschieden.  

PUNTENOVERSCHOT PER PE-PERIODE; ARTIKEL 4  

Als een ingeschrevene binnen een PE-periode meer PE-punten heeft behaald dan is voorgeschreven, 
kunnen maximaal 12 van deze extra PE-punten naar een volgende PE-periode worden meegenomen.  

REGISTRATIE EN CONTROLE; ARTIKEL 5  

De ingeschrevene zelf is verplicht de door hem verrichte PE-activiteiten en het aantal behaalde 
opleidingspunten bij het examenbureau te melden, waarbij beschikbare bewijsvoering, zoals 
certificaten, deelnamebewijzen, diploma’s, verklaringen moeten kunnen worden overlegd.  

SANCTIE; ARTIKEL 6  

6.1  Wanneer de ingeschrevene na het verstrijken van een PE-periode een tekort aan PE-punten 
heeft, moet hij dit tekort aan aantal PE-punten binnen de eerstvolgende PE-periode inhalen tot een 
maximum van 12 punten. De verplichting voor het behalen van het voorgeschreven aantal PE-
punten voor deze volgende PE-periode blijft daarnaast onverminderd van toepassing. Wanneer de 
ingeschrevene binnen een PE-periode naast de totaal verplicht te behalen  

PE-punten voor de betreffende periode, ook een tekort van PE-punten van de voorgaande periode 
moet behalen en hij heeft na die betreffende PE-periode nog steeds een tekort op het totaal te 
behalen PE-punten, gaat het bestuur SKU over tot uitschrijving uit het register (zie echter ook artikel 
2.5 met betrekking tot uitstelverlening). 
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6.2  Een ingeschrevene die uitgeschreven is uit het RU-register op grond van artikel 6.1 wordt 
gedurende twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop uitschrijving heeft plaatsgevonden, niet in 
het RU opgenomen.  

BEZWAAR; ARTIKEL 7  

7.1  Een ingeschreven die wegens het niet behalen van het vereiste aantal PE-punten conform 
artikel 6.1 uit dit reglement is uitgeschreven kan bezwaar aantekenen bij het examenbureau NaVU 
die e.e.a. voorlegt aan de examencommissie die daartoe, ultiem gezien, ook de commissie van 
deskundigen kan betrekken. Ook hier wordt verwezen naar art. 2.5.  

7.2  Het bezwaar moet schriftelijk en aangetekend binnen zes weken na de schriftelijke 
mededeling van uitschrijving bij het examenbureau NaVU worden ingediend; 

7.3  Bezwaren die buiten de termijn uit artikel 7.2 worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen; 

7.4.  Het indien van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van het besluit 
tot uitschrijving;  

7.5  Leden uit de CvD en examencommissie vormen gezamenlijk de beroepscommissie. Zij neemt 
binnen tien weken na ontvangst van het bezwaar, als bedoeld in artikel 7.2, een besluit en deelt dit 
schriftelijk aan de bezwaarmaker mee;  

7.6  Tegen het besluit van deze beroepscommissie is geen beroep mogelijk.  

Aldus vastgesteld, door het Bestuur NaVU.  



Bijlage 2: Beschrijving Klantportal 
  



 

 

Via dit menu-item, 

kunt u uw gegevens 

bekijken 

Via dit item, kunt u 

uw gegevens 

bekijken 

Via dit item, krijgt u 

alles te zien over uw 

status van het 

vakdiploma 

Via dit menu-item, krijgt 

u alles te zien over uw 

status van het 

vakdiploma 

Via dit menu-item, krijgt 

u alles te zien over uw 

status van uw PE 

Via dit item, krijgt u 

alles te zien over uw 

status van het PE 

Via dit menu-item heeft u 

de mogelijkheid om u in te 

schrijven voor bijv. het 

theorie-examen 

Via dit menu-item, wanneer u 

geautoriseerd bent, de gegevens van de 

gehele organisatie te bekijken 

Wanneer u 

geautoriseerd bent, 

kunt u hier de 

facturen van uw 

organisatie inzien 

Rechtstreekse link 

naar de NaVU 

website 

Heeft u een vraag, 

dan kunt u de vraag 

vanuit hier stellen 



Pagina ‘Mijn gegevens’ 
  

Via onderstaande pagina, zijn uw gegevens zichtbaar en heeft u via de knop 

wachtwoord wijzigen de mogelijkheid om u wachtwoord te wijzigen 



Pagina ‘Mijn Vakdiploma’ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nu ben je op de pagina waar je het vakdiploma kan inzien. 

1. Status vakdiploma, op deze pagina zie je de status van het theorie-examen en de praktijkstage 

2. Theorie-examen, op deze pagina kun je alles zien over de status van je examen 

3. Praktijkstage, op deze pagina kun je alles zien over je praktijkstage  



Pagina ‘Status Vakdiploma’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wanneer alles op deze pagina een status van een voldoende heeft, zal het vakdiploma voor u zichtbaar worden. 

Het vakdiploma ontvangt u ook via de mail. 



Pagina ‘Status Theorie-examen’ 

 

 

  

 

 

 

 

In dit overzicht vind je het resultaat van je theorie-

examen. Mocht je cijfer lager dan een 5 zijn, dan 

dien je een herexamen aan te vragen 

In dit overzicht vind je het resultaat van je 

herexamen, wanneer je deze hebt afgelegd. 



Pagina ‘Status Praktijkstage’ 
 

 

 

 

 

 

Wanneer je praktijkverslag is beoordeelt, zal hier de uitslag van 

je verslag komen te staan. Bij voldoende is je verslag akkoord 

en bij onvoldoende heeft de beoordelaar opmerkingen 

geplaatst bij de reactie van je verslag 

In dit overzicht vind je de status van je verslag. 

Wanneer je verslag de status ‘beoordelaar’ heeft, 

is het verslag nog in behandeling bij de 

beoordelaar. 

Bij de status afgekeurd is je verslag afgekeurd 

door de beoordelaar. Klik op de regel met de 

status ‘afgekeurd’ en je ziet de reactie van de 

beoordelaar. 

Bij de status akkoord is je verslag goedgekeurd.  

 

 

 

Voor het de stappen van het inleveren van het verslag zie 

volgende pagina. Praktijkverslag inleveren 



 

Inleveren verslag praktijkverslag 
 

 

Uitleg praktijkverslag inleveren 

Stap 1: Schrijf bij het onderwerp “praktijkverslag + Voornaam & Achternaam 

Stap 2: Bij de knop ‘’bestand kiezen’’ upload je het praktijkverslag. 

Stap 3: Klik op de knop ‘’aanmaken’’ je praktijkverslag wordt nu naar de beoordelaar verstuurd. Wanneer hij de status veranderd van je praktijkverslag zie je dat op de pagina ‘’Praktijkstage’’ bij ‘’mijn verslagen’’. 

 

 

 

 

 

 

Bij het onderwerp geef je het volgende aan: 

Praktijkverslag + Voornaam & Achternaam 

Upload hier je bestand voor het praktijkverslag 



Pagina ‘Mijn Persoonlijke Educatie (PE)’ 
 

 Nu ben je op de pagina waar je alles over je PE registratie kan bekijken. 

1. Aanbod PE activiteiten, Overzicht met PE activiteiten 

2. Insturen PE activiteit, hier heb je de mogelijkheid om een activiteit in te sturen en deze te laten beoordelen 

3. Mijn PE Punten, hier staan al je toegekende PE punten geregistreerd.  

Voor de uitleg van het insturen van een PE activiteit verwijzen wij je graag naar de instructie van het ‘’insturen PE 

activiteit’ 

Wanneer je in aanmerking komt voor je PE registratie is deze pagina van belang. Je ontvangt tijdig een melding, dat je 

moet gaan starten met je Persoonlijke Educatie. Eerder is deze pagina niet van belang 
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Bijlage 3: PE-Registratie 
 



PE registreren 
 

Uw PE punten dienen te worden geregistreerd om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen. 
Elke keer als u een activiteit hebt gedaan voor uw PE registratie, kunt u de activiteit insturen via uw 
eigen klantportal. In uw klantportal kunt u ook de status inzien van uw PE verloop. Hieronder vindt u 
het stappenplan: 
 

1. Via uw klantportal kunt u uw PE activiteiten registreren, log hier voor in op de klantportal 
www.portal.navu.nl met uw ontvangen inloggegevens. Als u voor de eerste keer inlogt kunt u 
nu ook het wachtwoord wijzigen.  

2. Als u op ‘’Mijn persoonlijke educatie’’ klikt, komt u op de pagina terecht waar u uw PE 

punten kunt inzien en registreren. Hier kunt u ook zien welke activiteiten er al geaccrediteerd 

zijn. De pagina “aanbod PE activiteiten” zal continue aangevuld worden met nieuwe 

trainingen/opleidingen welke gevolgd kunnen worden.  

3. LET OP! Nu volgen er verschillende stappen voor categorie 1 en Categorie 2 & 3. 

4. Voor het insturen van een gevolgde/afgeronde PE activiteit gaat u naar ‘’Insturen PE CAT 1 
en PE activiteiten niet zichtbaar bij CAT 2 & 3’’ deze button kiest u zoals wordt aangegeven 
voor categorie 1. Voor het insturen van activiteiten voor categorie 2 en 3 kiest u ‘’insturen PE 
CAT 2 en CAT 3’’. 

 
Stappen Categorie 1 indienen 

5. Het insturen van categorie 1 behoren de volgende stappen. Klik op ‘’Insturen PE CAT 1 en PE 
activiteiten niet zichtbaar bij CAT 2 & 3. 

6. U wordt doorgelinkt naar de pagina waar u uw PE activiteit kunt insturen. 
7. Om uw PE activiteit te registreren dient u de gevraagde velden in te vullen: 

- Datum uitvoering: in dit veld vult u de startdatum van uw activiteit in. 
- Naam opleider: in dit veld vult u de naam van het extern instituut waar de activiteit heeft 

plaatsgevonden of als de activiteit binnen uw eigen organisatie heeft plaatsgevonden de 
naam van uw organisatie in. 

- Naam opleiding/onderwerp activiteit: in dit veld vult u de naam van de opleiding/cursus  
of het onderwerp van de activiteit in. 

- Duur/tijden opleiding: in dit veld vult u wanneer u een opleiding/cursus hebt gevolgd, de 
duur van de opleiding in. 

 

http://www.portal.navu.nl/


 
- Categorie: in dit veld vult u de juiste categorie in voor uw PE activiteit. Dit zal hier vaak 

categorie 1 zijn. Uitleg over de categorieën kunt u vinden op www.navu.nl of via de link 
https://www.navu.nl/cms/files/Permanente%20Educatie/navu-pe-reglement-august-
2019.pdf onder punt 3.2. 

- Bestand kiezen: hier kunt u een bestand met het bewijs van uw deelname aan een PE 

activiteit uploaden. 

8. Hieronder vindt u een voorbeeld van een ingevulde registratie PE activiteit: 

9. Indien u alle gegevens correct heeft ingevuld, klikt u op aanmaken. 

10. Uw activiteit wordt nu doorgestuurd naar de projectmanager/beoordelaar. 

11. Per gevolgde/afgeronde PE activiteit dient u een nieuwe PE activiteit in te sturen, zodat uw 

PE activiteit goed geregistreerd wordt. 

12. Op de pagina ‘’Mijn PE punten’’ ziet u de status van uw PE punten. Wanneer een PE activiteit 

goedgekeurd is door de projectmanager/beoordelaar wordt de activiteit aangevuld met een  

akkoord en het aantal behaalde punten. 

 

 

Voor de aanmeldingen activiteiten Categorie 2 en 3 zie volgende pagina. 

 

 

 

 

http://www.navu.nl/
https://www.navu.nl/cms/files/Permanente%20Educatie/navu-pe-reglement-august-2019.pdf
https://www.navu.nl/cms/files/Permanente%20Educatie/navu-pe-reglement-august-2019.pdf


Categorie 2 en 3 indienen 

13. Voor Categorie 2 en 3 dient u de volgende stappen uit te voeren. Dit zijn geaccrediteerde vak 

gerelateerde of vakinhoudelijke trainingen die bij NaVU bekend zijn. Waardoor het indienen 

makkelijker is en minder invulmomenten heeft. 

Klik op ‘’insturen PE CAT 2 en CAT 3’’ 

14. Vul de gevraagde gegevens in. 

15. Datum uitvoering: datum van de activiteit 

16. Klik op de drie puntjes bij opleiding. Alle geaccrediteerde opleidingen die bij de NaVU bekend 

zijn, staan in dit overzicht. Kies je opleiding 

17. Voeg vervolgens de bijlage toe (denk hierbij aan het bewijs van deelname, certificaat etc.) 

18. LET OP!! Staat je opleiding niet in het overzicht, dat kan. Je hebt de mogelijkheid om via de 

andere knop ‘’Insturen PE CAT 1 en PE activiteiten niet zichtbaar bij CAT 2 & 3’’ je activiteit 

alsnog aan te melden. 

19. Indien u alle gegevens correct heeft ingevuld, klikt u op aanmaken. 

20. Uw activiteit wordt nu doorgestuurd naar de projectmanager/beoordelaar. 

21. Per gevolgde/afgeronde PE activiteit dient u een nieuwe PE activiteit in te sturen, zodat uw 

PE activiteit goed geregistreerd wordt. 

22. Op de pagina ‘’Mijn PE punten’’ ziet u de status van uw PE punten. Wanneer een PE activiteit 

goedgekeurd is door de projectmanager/beoordelaar wordt de activiteit aangevuld met een 

akkoord en het aantal behaalde punten. 

 

 


