
 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Dit document bevat de nadere uitwerking van de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van het VastgoedCert 

certificatieschema voor Register-Makelaar waar het betreft de beoordeling van opleidingsactiviteiten 

in het kader van de permanente educatie t.b.v. hercertificatie.  

De beoordeling wordt uitgevoerd door het bureau van VastgoedCert, maar kan desgewenst ook 

worden uitbesteed aan een erkende Exameninstelling dan wel aan de CI. 

VastgoedCert beoordeelt opleidingsactiviteiten van Opleidingsinstituten die zijn goedgekeurd als 

aanbieder van opleidingsactiviteiten. Het bureau kan zich daarbij laten bijstaan door de Werkkamers 

van Vastgoed. Het goedkeuren van opleidingsactiviteiten en het vaststellen van de PE-punten 

gebeurt op basis van de in het certificatieschema opgenomen competentieprofielen, 

kwalificatiedossiers en de jaarlijks vast te stellen leeronderwerpen.  

De hierna volgende procedure wordt daarbij gevolgd.  

 

Procedure 

1. Alle opleidingsactiviteiten voor hercertificering worden beoordeeld en gewaardeerd. Dus zonder 

onderscheid tussen activiteiten voor verplichte of voor facultatieve punten, wel of niet in het 

kader van het nieuwe toetsstelsel. 

2. De beoordeling en waardering vindt schriftelijk (digitaal) plaats. 

3. VastgoedCert kan desgewenst voor de waardering gebruik maken van het werkveld (i.c. bij 

voorkeur de werkkamers van VastgoedCert). 

4. Er is een richtlijn voor het verband tussen aantal uren en aantal punten, en maximum aantal 

punten per dag: 

o 1 uur komt overeen met 1 studiepunt. 

o 1 dagdeel komt overeen met 3 werkzame uren (na aftrek van pauzes), oftewel 3 

studiepunten per dagdeel. 

o Per dag kan maximaal 3 dagdelen gevuld worden met een ochtend-, een middag- en een 

avondsessie, oftewel maximaal 9 studiepunten per dag. 

5. Voor de beoordeling en waardering kan gebruik gemaakt worden van een vragenlijst (format), 

waarmee de opleidingsinstelling informatie geeft over: 

o De organisatie van de opleidingsinstelling 

o de aan te bieden opleidingsactiviteit en toetsing, inclusief cursusmateriaal, 

toetsingsdocumenten en in te zetten docenten, 
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o over het aan te vragen aantal en soort (verplicht of facultatief) PE-punten (oud of nieuwe 

systematiek)  

o de relevantie t.o.v. leeronderwerpen en kwalificatiedossier (op module-niveau, taken en 

processen), 

o de relevantie t.o.v. voorbereiding op niveaumetingen en bindend studieadviezen (BSA’S) 

bij onvoldoende toetsresultaat (in het nieuwe stelsel) 

o de uitvoeringsdata en maximale groepsgrootte  

(i.v.m. mogelijkheid tot bijwoningen en inschatting van kwaliteitsrisico’s), 

o de aard van activiteit (open inschrijving/in-company etc.) 

o de digitale interactie mogelijkheden en de controle op werkelijke participatie van 

deelnemers (in geval van virtuele opleidingsactiviteiten) 

o alle aangeboden leeractiviteiten worden geëvalueerd. Deze resultaten van de evaluaties 

en verbetermaatregelen worden gedeeld met de CI en VastgoedCert. 

6. Bij het indienen verklaart de opleidingsinstelling zich akkoord met inhoudelijke en procedurele 

regels voor de opleidingsactiviteiten, waaronder: 

o hanteren van aanwezigheidsregistratie, gebruik van de BijZijn app, eventueel controle op 

legitimatie 

o verplichte aandacht voor relevantie van activiteit t.o.v. leeronderwerpen en 

kwalificatiedossier 

o hanteren van evaluatiesysteem en periodiek delen van deze resultaten 

o het toezicht op de uitvoering van de opleidingsactiviteiten door de CI, waaronder 

onaangekondigde bijwoningen van de opleidingsactiviteiten en toetsingen 

o uit de cv’s blijkt dat de trainers inhoudelijke experts zijn op hun vakgebied. 

o akkoord met klachtenregeling (incl. financiële consequenties) 

o akkoord met voorwaarden voor in-companytrainingen 

o akkoord met sanctieregeling n.a.v. niet kritieke afwijkingen 

o akkoord met vereisten voor (virtuele) cursussen (zie Protocol Virtuele 

Opleidingsactiviteiten); 

7. Bijwoningen door de CI en VastgoedCert richten zich vooral op de naleving van bovenstaande 

kwaliteitseisen. 

8. VastgoedCert houdt een register bij van toegelaten opleidingsactiviteiten en publiceert dit op de 

website van VastgoedCert. 

 


