
 
 

 
 

Register Ervaringsdeskundigen 
 
 
Instructie Hoe kan ik mij registeren in het register Ervaringsdeskundigen? 

 
Voordat u zichzelf gaat aanmelden voor een registratie is het belangrijk dat u het betreffende 
reglement hebt gelezen en dat u zeker bent dat u voldoet aan de gestelde eisen. 
Ook is het handig als u alle benodigde documenten al op de computer/laptop hebt opgeslagen.  
Maak hiervoor een map aan die u bijvoorbeeld ‘Registratie Registerplein’ noemt. Vanuit deze map 
kunt u de documenten dan uploaden tijdens uw online aanmeldprocedure als hierom gevraagd 
wordt. 
 
In het reglement van het register Ervaringsdeskundigen staat welke documenten nodig zijn voor 
registratie. 
Bij formulieren vindt u handige invulformulieren die u kunt gebruiken tijdens uw registratie aanvraag. 
Kijk in het reglement welke formulieren voor u van toepassing zijn. 
 
Nog enkele tips vooraf: 

 

• U gaat de registratie persoonlijk aan, dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de 

registratie en de betaling. 

 

• Zorg ervoor dat u uw VOG hebt gescand en opgeslagen om te uploaden EN een van de 

onderstaande acties uitvoert: 

▪ De originele VOG ook naar Registerplein per post sturen. 

• Let erop dat de VOG welke u per post stuurt gelijk is aan de VOG die 

u heeft gescand en aan het dossier gaat toevoegen. 

OF 

 

▪ Een verklaring VOG Werkgever getekend door uw werkgever, als uw 

werkgever uw originele VOG in bezit heeft en is niet ouder dan 12 maanden, 

dan kunt u deze verklaring SAMEN met een digitale kopie van uw VOG 

uploaden in het dossier. 

▪ Indien de werksituatie geen VOG vereist, dient u een Verklaring van uw 

werkgever van uw stageplaats of praktijkplek aan te tonen. 

 

• Als u een MBO diploma hebt behaald vanaf 2007 of een HBO diploma vanaf 1996, dan moet 

u ook een uittreksel van het DUO toevoegen tijdens u aanmeldprocedure. U kunt dit 

uittreksel gratis aanvragen via https://duo.nl/apps/diploma-wizard/index.html#/situatie 

Dit uittreksel ontvang u in een .pdf formaat en is voorzien van een digitale handtekening, 
zodra u het document bewerkt, bijv. omzet naar een Word document, dan verdwijnt de 
digitale handtekening en kunt u het document niet meer indienen bij Registerplein. 

 

• Controleer of alle documenten goed zijn gescand en waar nodig volledig zijn ingevuld en 

ondertekend. 

 
Registerplein maakt gebruik van het registratiesysteem PE online. 

https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/reglement/
https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/formulieren/
https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/formulieren/
https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/formulieren/
https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/formulieren/
https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp


 
 

 

Stap 1: Account aanmaken 
 

• Ga naar www.registerplein.nl En klik op mijn Registerplein 
 

  
 
 

• Scroll naar beneden en klik op account aanmaken   

     
 

• En op ‘nu account aanmaken’ 

 
 

• Vul de gevraagde gegevens in en klik bovenaan de pagina op ‘aanmaken’  

http://www.registerplein.nl/
https://www.registerplein.nl/mijn-registerplein/


 
 

• Gebruik bij voorkeur uw privé e-mailadres. Beveiligingen op e-mails kunnen bij werkgevers 
hoog zijn en indien u van werkgever wisselt, kunt u nog steeds uw wachtwoord opvragen en 
facturen ontvangen.  
 

 
 

• Per e-mail ontvangt u uw gebruikersnaam en een link om een wachtwoord in te stellen. Let 
op dit kan enkele minuten duren. Vergeet niet uw spambox of map ongewenste e-mail te 
checken indien u geen e-mail ontvangt. 

 

 
 

• Klik op de link in de e-mail, stel uw wachtwoord in en klik op bevestigen

 
 
 

 
 
 



 
 

Stap 2 Aanmelding vervolgen en keuze maken voor het register (dossier 
indienen) 
 

• Ga naar www.registerplein.nl En klik op mijn Registerplein 
 

 
 

• Scrol naar beneden en klik op ‘direct inloggen’  
  

     
• Vul uw inloggegeven in en klik op inloggen. LET OP UW GEBRUIKERSNAAM IS HET NUMMER 

DAT BEGINT MET 4610 . DIT IS TEVENS UW REGISTRATIENUMMER. 

 
 

• Indien u uw inloggegevens bent vergeten kunt u deze opvragen via ‘inloggegevens vergeten’.  

http://www.registerplein.nl/
https://www.registerplein.nl/mijn-registerplein/


 
 

 
Als u voor de eerste keer inlogt krijgt u een pagina te zien met alle registers waar u zich voor kunt 
inschrijven. Lees, voordat u een keuze maakt het reglement van uw keuze, of u voldoet aan de 
toelatingscriteria.   
 
Voor het register Ervaringsdeskundigen kunt u hier alle informatie nalezen. 
 

• Maak een keuze en klik op volgende stap 
 

 
• Klik op ‘aanmelden’. 

 
• Klik vervolgens op ‘volgende’       

     

https://www.registerplein.nl/registers/ervaringsdeskundigen/


 
 

• Vul alle gegevens in en upload de gevraagde documenten. Vink de verklaringen aan dat u op 
de hoogte bent en akkoord gaat met deze verklaringen. 

• Alle regels met een * zijn verplicht om in te vullen/ te uploaden 
 

• Tussendoor kunt u uw gegevens opslaan door op ‘opslaan’ te klikken. 

• Als u alle gegevens heeft ingevuld kun u klikken op ‘volgende’ 

 
 
 

• U krijgt nu een kostenoverzicht te zien. Klik op ‘volgende’ 

 
• Controleer uw gegevens en klik op ‘volgende’ 

 



 
 

• U komt nu in het betaalscherm. U kunt de keuze maken om per IDEAL te betalen of per 
Banktransfer. 

 
• Per IDEAL: betaal de factuur per IDEAL 

• Per banktransfer: u ontvangt de betaalgegevens in uw e-mail 
 

 
Bij het betalen via de banktransfer is het belangrijk om het pidnummer te vermelden. Dit 
nummer zorgt ervoor dat uw betaling direct aan uw online dossier wordt gekoppeld. 

 

• De factuur is altijd te vinden in uw online dossier bij ‘facturen’

 



 
 

• Nadat u de betaling heeft voltooid klikt u op sluiten 

 
• In uw statusoverzicht kunt u zien dat uw aanvraag in behandeling is/ is aangemeld 

 
• Per e-mail ontvangt u een ontvangstbevestiging van het ingediende dossier

 
 
 
Registerplein zal binnen 6 weken uw ingediende dossier beoordelen. 
 
Nadat uw registratie is goedgekeurd krijgt u een e-mail dat er een bericht klaarstaat in uw 
berichtenbox van uw online dossier. In dit bericht staat de bevestiging van uw registratie en wat er 
van u verlangt wordt bij de herregistratie over 5 jaar.  
 

 
 
De toegewezen categorie staat vermeld bij ‘account’, op uw certificaat en op uw registerpas (via 
‘inzage’). 


