
Handleiding bij de PE-portfolio 
 

Inleiding 

Welkom in onze PE-portfolio. 

De PE-portfolio is opgebouwd per kalenderjaar. 

Het eerste jaar is 2021. 

Binnen het jaar is de PE-portfolio opgebouwd in 3 fasen. 

1. Planningsfase 
2. Uitvoeringsfase 
3. Evaluatiefase 

De fasen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in een aantal subfasen. 

De insteek van onze PE-portfolio is dat u de mogelijkheid heeft om op een efficiënte wijze een 
overzicht op te bouwen van uw werkzaamheden binnen uw praktijk dan wel de praktijk waaraan u 
verbonden of werkzaam bent. 

Om een goed overzicht van uw werkzaamheden te kunnen krijgen is onze insteek dat u alle 
werksferen benoemt waarin u werkt en dat u alle rollen die u vervult binnen die werksferen 
benoemt. 

Vervolgens kunt u per rol leerdoelen benoemen en leeractiviteiten plannen om deze leerdoelen te 
kunnen behalen. 

De PE-portfolio is zo opgebouwd dat u ten aanzien van de benoemde leerdoelen kunt aangeven of u 
in het geselecteerde kalenderjaar de leeractiviteiten wilt uitvoeren of dat u in een recent 
kalenderjaar al leeractiviteiten hebt uitgevoerd met voldoende resultaat of dat u in een volgend 
kalenderjaar de leeractiviteit wilt uitvoeren. 

De PE-portfolio neemt de door u aangevinkte keuzes en geregistreerde activiteiten automatisch mee 
naar volgende kalenderjaren. Hiermee krijgt u een goed overzicht van uw PE-activiteiten in de loop 
van de jaren. 

 

1. Planningsfase 

De planningsfase bestaat uit 6 stappen. 

a. Werksfeer waarbinnen u werkt 
b. Uw rol binnen de werksfeer 
c. Uw werkzaamheden in uw rol 
d. De vereiste kwaliteiten van de werkzaamheden 
e. Uw leerdoelen  
f. De door u geplande leerdoelen 

Per stap is een kolom ingebouwd met de meest voorkomende werksferen, rollen enz. waaruit u de 
voor u van toepassing zijnde werksferen, rollen enz. kunt selecteren.  



Het is de bedoeling dat u per rol de werkzaamheden aanvinkt die uitgevoerd worden en dat u per 
werkzaamheid de bijbehorende vereiste kwaliteiten aanvinkt. 

Per vereiste kwaliteit bepaalt u aan welke leerdoelen u wilt gaan werken in 2021 of in volgende 
jaren. Wilt u in 2021 leeractiviteiten ontplooien, dan vinkt u in de kolom Geplande Leer Activiteiten 
de leeractiviteiten aan die u in 2021 wilt gaan uitvoeren. 
Achter de voorgeprogrammeerde cursussuggesties staat een hyperlink naar de factsheet van de 
betreffende cursus op de website van Extendum Opleidingen met een inschrijfmogelijkheid.  
 
Wilt u in 2021 nog geen leeractiviteiten uitvoeren voor het betreffende leerdoel, dan motiveert u dit 
in een motivatiescherm. Dit scherm kunt u openen door op het potloodje te klikken achter het 
aangevinkte leerdoel.  

Mist u in de 6 genoemde subfasen een werksfeer, rol, een leeractiviteit enz., dan kunt u  deze 
toevoegen door te klikken op de button Toevoegen Werksfeer, Toevoegen Rol, Toevoegen leer 
activiteit enz.  

Let op, als u een werksfeer of rol of werkzaamheid enz. toevoegt, dan zijn de volgende kolommen 
nog niet gevuld. Deze zijn door u zelf te vullen op basis van uw kantoorpraktijk. Uiteraard kunt u 
hierbij de voorgeprogrammeerde gegevens van de andere werksferen gebruiken als inspiratiebron. 

Rechts onderin het scherm vindt u de button Mijn PE-PORTFOLIO 2021. Door het aanklikken van deze 
button komt u in een overzichtsscherm met de door u geplande leeractiviteiten en geselecteerde 
cursussen voor het jaar 2021.  

Links onderin het scherm is de button Mijn PE-planning 2021 NBA opgenomen. Daarmee kunt u een 
planningsoverzicht afdrukken in pdf. Dit pdf-document kunt u gebruiken als verantwoordings-
document ten behoeve van het NBA.  

Rechts onderin het scherm is de button Mijn Cursus-Planning 2021 opgenomen. Daarmee kunt u een 
planningsoverzicht afdrukken in pdf. In dit planningsoverzicht kunt u zien voor welke rol u aan welke 
leerdoelen wilt werken in 2021 en welke leeractiviteiten u daarbij wilt uitvoeren.  

 

2. Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase is bedoeld voor de registratie van de verrichte leeractiviteiten. Evenals u nu 
gewend bent in Mijn NBA, legt u hier vast welke leeractiviteiten u heeft uitgevoerd door het 
aanvinken dat u de betreffende leeractiviteit hebt uitgevoerd. Desgewenst kunt u een toelichting 
geven bij de uitgevoerde leeractiviteit. 

Tevens kunt u hier eventuele deelnamebewijzen uploaden. 

 

3. Evaluatiefase 

In de evaluatiefase legt u per uitgevoerde leeractiviteit vast in hoeverre u daarmee uw leerdoel hebt 
behaald. 

In deze fase kunt u met de button Mijn Overzicht 2021 een pdf-overzicht afdrukken van uw PE-
portfolio 2021. Uit dit overzicht is duidelijk af te lezen welke leeractiviteiten u heeft uitgevoerd ten 



behoeve van welke leerdoelen en wat uw conclusie is ten aanzien van de realisatie van uw 
leerdoelen. 

Als u voor 2021 geplande leeractiviteiten niet in 2021 hebt uitgevoerd, licht u dit toe in de 
evaluatiefase. Deze leeractiviteiten worden automatisch doorgeschoven naar de planningsfase van 
uw PE-portfolio 2022. 

 

Tenslotte 

Krijgt u in de loop van het kalenderjaar een extra rol, dan vinkt u deze in de planningsfase aan en 
doorloopt u voor die rol alle relevante subfasen in de planningsfase. Vervolgens doorloopt u de 
volgende fasen naar gelang u de geplande leeractiviteiten hebt uitgevoerd. 

Vervalt een rol in de loop van het jaar, dan kunt u reeds geplande maar nog niet uitgevoerde 
leeractiviteiten uitvinken. Bij de aangevinkte leerdoelen ten aanzien van deze rol licht u dan toe 
waarom de geplande leeractiviteiten niet zijn uitgevoerd. 

Heeft u vragen over de PE-portfolio bel Extendum op 088 55 123 00 en vraag naar één van onze 
adviseurs vaktechniek accountancy of stuur een mail naar info@extendum.nl. 


