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PE – online 
De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), de 
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Registratiecommissie 
Tandheelkundige Specialismen (RTS) werken per januari 2020 met één geautomatiseerd 
systeem voor accreditatie van bij- en nascholing van tandartsspecialisten. Eén applicatie 
met de naam ‘PE-Online’ (Permanente Educatie Online).  
 
In dit privacy statement legt de KNMT u uit wie de betrokken zijn bij PE-online, welke 
persoonsgegevens van u worden verwerkt indien u gebruik maakt van PE-online, met welk 
doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt in PE-online en 
welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens in PE-
online. De KNMT raadt u aan dit PE-online privacy statement daarom aandachtig door te 
nemen. 
 

PE-online gebruikers 

Een viertal partijen maakt gebruik van PE-online: tandartsspecialisten, NVMKA en NVvO, 
aanbieders van bij- en nascholing en de RTS. De RTS maakt onderdeel uit van de KNMT.  
Elk van de hiervoor genoemde partijen maakt op een verschillende wijze en met 
verschillende bevoegdheden gebruik van PE-online: 
Tandartsspecialisten bewaren hun gegevens over gevolgde deskundigheidsbevordering 
digitaal in een persoonlijk PE-online dossier. Men dient eenmalig een PE-online-account te 
activeren om gebruik te kunnen maken van het persoonlijk PE-online-dossier. De gegevens 
in het dossier zijn alleen voor de tandarts-specialist zichtbaar en alleen – na diens 
toestemming – voor de RTS (zie hierna bij RTS).     
NVMKA en NVvO ontvangen via PE-online een aanvraag voor accreditatie van een 
aanbieder, beoordelen de scholing, bepalen hoeveel accreditatie-uren de scholing waard is 
en presenteren nascholing in een congresagenda. 
Aanbieders van scholing organiseren scholing, laten de nascholing via PE-online 
accrediteren door de betreffende wetenschappelijke vereniging(en) en voeren na afloop van 
een scholing een deelnemerslijst in via PE-online. De applicatie maakt het vervolgens 
mogelijk dat de scholingsuren digitaal en zonder tussenkomst van aanbieder, vereniging of 
deelnemer worden bijgeschreven in het persoonlijk PE-online-dossier van de 
tandartsspecialist. 
De RTS tenslotte, toetst of een tandartsspecialist voldoet aan de herregistratie-eisen. 
Deskundigheidsbevordering is daar een onderdeel van. Zodra de tandartsspecialist 
daarvoor in PE-online toestemming geeft, is de gevolgde nascholing gedurende een 
beperkte periode en alleen ten behoeve van de actuele herregistratie, digitaal voor de RTS 
toegankelijk. 



 

Verwerken van persoonsgegevens 

PE-online verwerkt persoonsgegevens, zowel van de tandartsspecialist als van een 
contactpersoon bij een wetenschappelijke vereniging of aanbieder van scholing. Het begrip 
„verwerken” heeft betrekking op een reeks aan verwerkingen van persoonsgegevens, 
handmatig of geautomatiseerd. Voor PE-online kan het daarbij gaan om het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van 
persoonsgegevens. Van elke gebruiker verwerkt PE-online verschillende 
(persoons)gegevens. Hieronder treft u per gebruiker een overzicht aan van de 
persoonsgegevens in PE-online. 
 

Persoonsgegevens van tandartsspecialisten in PE-online 
In uw persoonlijk PE-online-dossier worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: 

• Voorletters 
• Voorvoegsel  
• Eigen naam 
• Partnernaam 
• Geslacht 
• Academische titel 
• Specialisme  
• RTS-relatienummer  
• BIG-nummer 
• Datum eerste registratie 
• Referteperiode actuele herregistratie 
• Expiratiedatum actuele herregistratie 
• Uw deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten (gespecificeerd) 
• Uw deelname aan de kwaliteitsvisitatie 

 

Persoonsgegevens van wetenschappelijke verenigingen in 
PE-online 
Van de contactpersonen van de wetenschappelijke verenigingen worden in PE-online de 
volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam en telefoonnummer van de 
coördinator van de wetenschappelijke vereniging en voor- en achternaam van de 
accrediteur/beoordelaar, incl. de bevindingen van door hem/haar beoordeelde nascholing. 
 

Persoonsgegevens van aanbieders van scholing in PE-
online 



Van de contactpersonen van aanbieders van scholing worden in PE-online de volgende 

persoonsgegevens verwerkt: voor-, achternaam en contactgegevens van de contactpersoon 

van de aanbieder van scholing. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden 
persoonsgegevens in PE-online verwerkt 
PE-online is een internet applicatie voor het geautomatiseerd accrediteren en registreren 

van bij- en nascholingen van, voor en door tandartsspecialisten, wetenschappelijke 

verenigingen en aanbieders van scholing. Tezamen zorgen zij voor een actueel overzicht 

van scholing in PE-online. Deze informatie is van belang voor de herregistratie van 

tandartsspecialisten in één van de registers van de RTS in algemene zin en voor de 

individuele tandartsspecialist in het bijzonder. Het register van de RTS is een middel om 

duidelijkheid te geven over de bevoegdheid om het beroep van tandartsspecialist uit te 

mogen oefenen en de bijbehorende titel te mogen voeren. Het doel van registratie en 

titelbescherming is de bescherming van de patiënt. Alleen de tandartsspecialist die is 

geregistreerd in één van de specialistenregisters mag de bijbehorende wettelijk erkende en 

beschermde specialistentitel voeren.  

 

PE-online verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevensgegevens op grond van 

artikel 6 lid 1 sub a en f, artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

artikel 46 Uitvoeringswet AVG (UAVG), artikel 3 en 14 Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG) en artikel 27 van de Regeling specialismen tandheelkunde. 

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming 
PE-online noch haar gebruikers nemen besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen van uw persoonsgegevens. 
 
Hoe lang bewaart KNMT PE-online persoonsgegevens  
PE-online noch haar gebruikers bewaren uw persoonsgegevens langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of dan waartoe zij 

wettelijk verplicht zijn.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
PE-online deelt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u als gebruiker met 

verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te 

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als u daartoe toestemming heeft 

gegeven. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 



verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNMT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Naam gebruiker Jurisdictie Doel 

RTS EU Herregistratie: periodiek controleren van het recht op 

inschrijving 

Wetenschappelijke 

vereniging* 

EU Herregistratie: accrediteren van scholing en uitvoeren 

van overeenkomst 

Aanbieder van 

scholing 

EU Herregistratie: deelname aan scholing invoeren 

Xaurum (verwerker) EU Opdracht: uitvoeren overeenkomst 

* PE-online verwerkt voor wetenschappelijke verenigingen tevens geanonimiseerde, niet 

tot personen te herleiden managementinformatie voor de planning en raming van hun 

activiteiten op het gebied van herregistratie.  

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
PE-online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die 

geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 

uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PE-

online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u aan PE-online heeft verstrekt, in een 

computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

 

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Gebruik daarvoor de mogelijkheid die uw PE-online-

dossier u biedt voor inzage. Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of 

overdragen, een verzoek indienen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken 



tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuurt u dan een e-mail naarrts@knmt.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw 

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

KNMT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons 

 
Hoe KNMT persoonsgegevens in PE-online beveiligt 
KNMT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met rts@knmt.nl 
 
Contactgegevens 
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
(KNMT) is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40476797, statutair gevestigd en 
kantoorhoudende aan Orteliuslaan 750, (3528 BB) te Utrecht. 
 
Functionaris Gegevensbescherming KNMT: Martin Rozeboom 
Email: fg@knmt.nl 
Telefoon: 030 - 60 76 204 
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