
Verklaring geven van scholing 

KABIZ gebruikt voor het digitaal portfolio een PE-online app waarmee je 
makkelijk activiteiten aan je digitaal portfolio kan toevoegen. Kijk op de 
website voor meer informatie. Je kunt met de PE-app ook makkelijk 
een foto maken van dit ingevulde formulier en direct uploaden als 
bewijslast bij de activiteit. De PE-app is verkrijgbaar in de Apple en 
Google store. 

Naam (incl. meisjes-/geboortenaam) 

Registratienummer 

Gegevens van de scholing 
Het formulier wordt per onderwerp en datum ingevuld en ingevoerd! 

Soort scholing (Bijvoorbeeld: congres, 
symposium, workshop, cursus, klinische les, 
opleiding etc.) 

Is gegeven door 1 of meerdere docenten1. Aantal: 

Onderwerp/titel 

Opdrachtgevende organisatie 

Doelgroep2 

Datum 

Begintijd van de gegeven les of 
presentatie 

Eindtijd van de gegeven les of 
presentatie 

Lesduur van de verzorgde presentatie of les3 

Korte omschrijving van de inhoud van de 
scholing4: 

Door het indienen in het digitaal portfolio verklaar je dat je alles naar waarheid hebt ingevuld en dat je als 
bijlage heb toegevoegd: het programma van de scholing waarop de tijden, het onderwerp, de namen van de 
docent(en) is vermeld. 

1 Indien de scholing is verzorgd door meerdere docenten moet op het programma ook alle namen van de 
docenten zijn vermeld. Op de verklaring kan het aantal vermeld worden. 
2 Het betreft beroepsgerelateerde scholing voor zorgverleners op een gelijkwaardig opleidingsniveau als je eigen beroep 
(dus niet voor patiënten, ouders, verzorgers)  
3 De duur van de les, exclusief voorbereiding. 
4 In de kwaliteitscriteria van jouw beroepsgroep is vermeld wat wel en niet onder deze activiteit kan worden 
ingevoerd en op welk opleidingsniveau. 
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