
Overgangsregeling  
 
bij de overgang van registratie (regeling 2012-2017) naar portfolio (regeling 2017-2022) 
 
Met de nieuwe regeling komt de registratie van punten in Extranet te vervallen. De startdatum van de 
eerste cyclus voor de voortgezette nascholing blijven we registreren in Extranet. De startdatum voor 
de volgende cycli wordt berekend op grond van de startdatum van deze eerste cyclus.  
 
Eerste cyclus gestart op 1 september 2011 of 1 september 2012 
Degenen die hun eerste cyclus voor de voortgezette nascholing gestart zijn in de periode 1 september 
2011 tot en met 1 september 2012 dienen hun registratie in Extranet voor het einde van 2017 volledig 
te hebben. Per 1 januari 2018 worden de registratie van deze cycli in Extranet afgesloten. De 
opgevoerde studieactiviteiten blijven geregistreerd in Extranet.  
 
De nieuwe cyclus valt onder de nieuwe regeling, men voegt het studieplan en de studiebewijzen van 
de afgeronde cyclus toe aan het portfolio dat u binnen de nieuwe regeling opbouwt. De nieuwe cyclus 
start aansluitend aan de voorgaande cyclus. 
  
Eerste cyclus gestart na 1 september 2012, maar voor 31 augustus 2016 
Voor degenen die hun eerste cyclus zijn gestart in de periode na 1 september 2012, maar voor 31 
augustus 2016 zijn er twee mogelijkheden: 

■ U zet de registratie van uw studieactiviteiten in Extranet voort tot het einde van deze 
cyclus. U dient de registratie uiterlijk drie maanden na afloop van de cyclus volledig te 
hebben. U voegt het studieplan en de studiebewijzen van deze cyclus toe aan het portfolio 
dat u bij de volgende cyclus binnen de nieuwe regeling gaat opbouwen.  
De voorwaarde binnen het open erkende deel geaccrediteerde activiteiten te volgen komt 
voor studie die u volgt na 1 september 2017 te vervallen, voor het overige blijven de 
voorwaarden van de oude regeling gelden. Voor iedere 28 uur studiebelasting kunt u 1 
studiepunt registreren. 

■ Indien u nog over voldoende studietijd beschikt om aan de nieuwe aangestuurde 
voorwaarden te voldoen (volgen van het aantal cursussen en het begeleidingstraject) heeft 
u ook de mogelijkheid de registratie in Extranet te beëindigen en de verantwoording voor 
de lopende cyclus al conform de nieuwe regeling voort te zetten. Uw portfolio over deze 
cyclus dient dan aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Als u voor deze laatste 
mogelijkheid kiest dient u dit via het antwoordformulier op de contactpagina van Extranet 
te melden. Reeds opgevoerde punten zullen door het PCTE worden verwijderd. 

 
Eerste of tweede cyclus gestart op 1 september 2016 of later 
Degenen die hun eerste of tweede cyclus voor de voortgezette nascholing starten op of na 1 
september 2016 verantwoorden hun studie volgens de nieuwe regeling. Voor degenen die hun eerste 
cyclus starten wordt door het PCTE de startdatum in Extranet geregistreerd. 
 
In geval van opschorting van uw cyclus 
Indien u in de voorgaande periode door de commissie voor de permanente educatie opschorting is 
verleend van de termijn(en), waarbinnen de studieactiviteiten moeten zijn afgerond, wordt uw 
startdatum van de eerste cyclus daarop aangepast. We verzoeken u dit in Extranet te controleren en 
zo nodig daarover via het contactformulier in Extranet contact met ons op te nemen. 
 

http://extranet.pkn.nl/Inlog.aspx?ReturnUrl=%2f

