FinanceMentor staat in CRS, maar is niet te vinden als u gaat zoeken op de titel van de afzonderlijke
cursussen. Om de registratie van PE-uren zo simpel mogelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen
om maar 1 CRS-nummer in te voeren. U kunt dan eenmaal per kalenderjaar het totaal aantal PE-uren
registreren wat u heeft behaald met FinanceMentor.
In dit overzicht staan de organisaties met bijbehorende codes, omschrijving en jaartal aangegeven:
Organisatie
NBA Opleidingen
NBA VRC
NBA VRC

CRS-code
90971
80372
68682

Omschrijving
FinanceMentor online learning 2018
FinanceMentor online learning 2017
FinanceMentor online learning 2016

Startdatum
1-1-2018
1-1-2017
1-1-2016

Eindddatum
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2016

Voor elk kalenderjaar wordt weer een nieuw CRS-nummer aangemaakt.
U krijgt na het afronden van elke cursus een certificaat van FinanceMentor. Hierop staan de PE-uren
vermeld die u met het volgen van deze cursus hebt verdiend.
U bewaart de certificaten en u registreert pas na afloop van het kalenderjaar (of na afloop van uw
abonnement) het totaal aantal PE-uren dat u met de door u afgeronde cursussen hebt behaald.
FinanceMentor staat in CRS voor 100 PE-uren. Dit omdat u in het systeem de uren alleen in
mindering kunt brengen. Let erop dat u het juiste aantal PE-uren handmatig aanpast: als u
bijvoorbeeld in totaal 10 PE-uren heeft verdiend, past u de PE-uren aan van 100 naar 10. U doet dit
als volgt:
In uw PE-registratie registreert u eerst de module ‘FinanceMentor online learning 2018' (of 2017). U
kiest hiervoor ‘Mijn PE registreren’ en vindt de cursus door de CRS-code (zie overzicht) in te vullen.
Hierna registreert u de cursus met als afrondingsdatum de datum waarop u de laatste cursus hebt
afgerond. Vervolgens kiest u ‘PE-activiteiten’. Selecteer in de lijst van door u verrichte PE-activiteiten
de cursus ‘FinanceMentor online learning 2018' (of 2017). In het detailscherm stelt u het aantal PEpunten naar beneden bij. Vervolgens selecteert u Opslaan en de wijziging is doorgevoerd. Hiervan
krijgt u ook een melding.
Bent u accountant in business? U kunt het totaal aantal punten dan ook registreren via ‘Overige
cursussen’.
Heeft u nog vragen? Stuur ons een mail: opleidingen@nba.nl

