Uitleg Permanente Educatie d.m.v. gestructureerd puntensysteem
Voor hercertificering dient de kandidaat aan te tonen dat hij zijn vakkennis aantoonbaar heeft
bijgehouden. Permanente Educatie is er op gericht dat de taxateur, makelaar en veilinghouder
activiteiten onderneemt waarmee hij zijn vakkennis binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is
onderhoudt en ontwikkelt.
Aangegeven in de onderstaande tabel is het aantal punten dat per categorie te behalen is. Ook staat
daar bij of dit per dag of dagdeel is, per geval of anders. In enkele gevallen is er sprake van een
maximum te behalen aantal punten per jaar om een al te eenzijdige opbouw te voorkomen.
Het scholingspuntensysteem
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Bezoek van vakbeurs (binnen-/buitenlands)
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Voorwaarden:
De kandidaat dient per jaar tenminste 18 punten te behalen uit 4 verschillende categorieën
Het voldoen aan deze studiepuntenregeling is een van de voorwaarden voor hercertificering
De behaalde punten boven de noodzakelijke 18 mogen, met een maximum van 5, worden
door geschoven naar het volgende of vorige jaar.
De telling loopt synchroon met de termijn voor (her)certificering.
De kandidaat dient zelf de behaalde studiepunten te registreren in het online PE punten
registratiesysteem op de site van Hobéon SKO, middels een eigen inlogcode.
Indien de kandidaat gebruik maakt van punt 10 dient de aanvraag voorzien te zijn van een
gedegen toelichting c.q. onderbouwing van de gedane activiteit.
De CertificatieCommissie heeft het recht om bewijsstukken op te vragen betreffende de
opgegeven beurzen enz.
Toegangskaartjes, deelnemerslijsten/presentielijsten en andere zaken die als bewijs kunnen
dienen, dient men dan ook zorgvuldig te bewaren.
In die gevallen waarin de kandidaat niet kan voldoen aan deze eisen dient zo snel mogelijk na
het ontstaan van de situatie een met redenen omkleed schriftelijk verzoek te worden
ingediend bij Hobéon SKO. De CertificatieCommissie beslist over eventueel uitstel, of het
geheel of gedeeltelijk laten vervallen van de eis binnen de lopende periode van certificering.

Regeling SRZ 24 december 2015 Bijlagen

