HANDLEIDING VGME PERMANENTE EDUCATIE (PE) SYSTEMATIEK
VGME persoonlijk leden ontvangen voor het bijwonen van VGME evenementen PE punten. Met
het behalen van PE punten tonen VGME leden aan hun vastgoedkennis up-to-date te houden.
Met voldoende PE punten per jaar wordt het VGME lid toegevoegd aan het VGME register en
mag daarmee de RVGME titel dragen.
Het behalen van PE punten is optioneel en heeft geen invloed op het lidmaatschap; wel op de
vermelding in het VGME register en daarmee het dragen van de RVGME titel.
Lees hier hoe de VGME Permanente Educatie Systematiek in zijn werk gaat:
• RVGME: behalen 40 PE punten binnen 3 jaar
Met het behalen van minimaal 40 PE punten in een periode van 3 jaar word je als
persoonlijk lid opgenomen in het VGME register en mag je de titel RVGME dragen. Na
deze periode word je geacht minimaal 15 PE punten per jaar te behalen om
opgenomen te blijven in het register en daarmee de titel te blijven dragen. Hiermee
wordt aangetoond dat jij een vastgoedprofessional bent die zijn/haar vastgoedkennis
constant up-to-date houdt.
Toetreding tot register voor nieuwe leden
Nieuwe VGME leden dienen 15 PE punten in het eerste jaar van lidmaatschap te
behalen om toe te treden tot het register, waarna zij geacht worden binnen 3 jaar
minimaal 40 PE punten te behalen om in het register vermeld te blijven.
• Voldoende mogelijkheid
VGME biedt binnen de eigen VGME evenementen voldoende mogelijkheid om het
benodigde aantal PE punten te behalen. Bovendien mogen externe opleidingen,
publicaties of evenementen van andere vastgoedorganisaties ook toegevoegd worden
aan de PE puntentelling. Zie hieronder een overzicht van alle mogelijkheden met
bijbehorende punten.
• Toekennen PE punten
Na deelname aan een VGME evenement worden de bijbehorende PE punten binnen 5
werkdagen automatisch toegekend. Ieder VGME lid heeft een persoonlijke
verantwoordelijkheid om de extern behaalde punten te registreren via MijnVGME.
• Herziening VGME register per 14 juli 2019
Op 14 juli 2016 is de VGME Permanente Educatie Systematiek in werking gesteld en een
periode van drie jaar vastgesteld voor herziening. Deze periode bleek te kort waardoor
er een tijdelijke aangepaste systematiek tot 1 juli 2020 geldt:
1. Start lidmaatschap* voor 14 juli 2016: leden die op 14 juli 2019 40 of meer PE
punten behaald hebben worden geacht 15 of meer PE punten per jaar te
behalen
2. Start lidmaatschap voor 14 juli 2016: leden die op 14 juli 2019 minder dan 40 PE
punten behaald hebben krijgen de kans om voor 14 juli 2020 alsnog 40 PE
punten te behalen

•

•
•

•

3. Start lidmaatschap na 14 juli 2016: Leden die op 14 juli 2019 nog geen drie jaar
lid zijn van VGME worden geacht binnen 3 jaar vanaf start lidmaatschap 40 PE
punten te behalen
*startdatum lidmaatschap is te vinden op MijnVGME onder persoonlijke gegevens
**zie hier jouw persoonlijk aantal PE punten
Herziening VGME register per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 zal het VGME register herzien worden waarbij leden met minimaal 40 PE
punten als RVGME lid in het register zichtbaar blijven, waarbij zij geacht worden
minimaal 15 PE punten per jaar te behalen. Leden met 39 PE punten of minder zullen
uit het VGME register verwijderd worden en een melding ontvangen dat zij de RVGME
titel niet meer mogen voeren.
Leden die korter dan 3 jaar VGME lid zijn krijgen de mogelijkheid om hun PE punten
binnen de periode van 3 jaar lidmaatschap tot minimaal 40 punten te stapelen om toe
te treden tot het VGME register en daarmee de RVGME titel te mogen voeren.
Jaarlijkse herziening VGME register
Het VGME register zal jaarlijks op 1 juli herzien worden, ingaande op 1 juli 2020, en
naar bovenstaande regelgeving zal daarmee het RVGME register aangepast worden.
Interne PE systematiek
De Permanente Educatie Systematiek is alleen binnen de VGME geldig en punten zijn
niet persoonlijk overdraagbaar. Externe evenementen kunnen wel als PE punten
toegevoegd worden via MijnVGME. Zie onderstaand overzicht voor de bijbehorende
puntentelling.
Toevoegen PE punten externe vastgoedorganisaties
Alle vastgoed-gerelateerde evenementen van externe vastgoedorganisaties kunnen als
PE punten toegevoegd worden. Zie onderstaand overzicht voor de bijbehorende
puntentelling. Jaarlijks vindt een toetsing plaats van de toegevoegde PE punten van
externe evenementen. In geval van twijfel behoudt het VGME bestuur zich het recht
toe om verantwoording te vragen of de PE punten af te keuren.

Het behalen van PE punten is optioneel en heeft geen invloed op het VGME lidmaatschap; wel
op de vermelding in het RVGME-register en daarmee het dragen van de RVGME titel.
Bedrijfsleden zijn uitgesloten van deelname aan de VGME Permanente Educatie Systematiek.

PERMANENTE EDUCATIE: PUNTENTELLING VGME
Evenement:
Vastgoedsociëteit
Vastgoedborrel
Masterclass
Ronde tafel

Aantal punten:
2
2
4
6

VAKINHOUDELIJKE VASTGOEDGERELATEERDE VERDIEPING
Evenement:
Details:
Masterclass
Beroepsgerichte opleiding HBO+ of Universitair

Aantal punten:
4 pt. / dagdeel

Beroepsgerichte opleiding niet-HBO+ of Universitair

2 pt. / dagdeel

Publicatie

Publicatie

Auteurschap

Boek publicatie, minimaal 50 pagina’s
Boek review, column, blog (zonder VGME registraties)

2 pt. / 500 woorden,
max. 4 pt.
10 pt.
2 pt. / 500 woorden,
max. 2 pt.
1 pt. / initiatief

Excursie/Congres

Boek publicatie, review, column, blog, scriptie, zelf
vervaardigde opleidingsstukken gedeeld binnen
VGME via de website - kennisdeling
Niet (direct) beroepsgerelateerde publicaties en
boeken die bijdragen aan de professionalisering van
de vastgoedmanager en die een duidelijke link met de
beroepspraktijk van de vastgoedmanager hebben
Deelname aan excursie, congres, seminar, workshop

Docentschap

Doceren HBO+ of Universitair

PROFESSIONELE ONTMOETINGEN
Bestuur
VGME commissies, werkgroep, bestuur (incl.
voorbereiding)
Commissies, werkgroep, bestuur van andere
vastgoedorganisatie (incl. voorbereiding)
Organisatie
(Mede) organisatie workshop, excursie, seminar,
congres
Relatiebeheer
Relatiebijeenkomst van andere organisatie of
beroepsgroep
OVERIG
Netwerken

Opleidingen

Reflecteren met vakgenoten, intervisie,
schaduwmanagement (intern en extern)
Coaching en mentorschap (minder ervaren
vakgenoten)
Niet (direct) beroeps-gerelateerde opleiding, maar
welke wel bijdraagt aan de professionalisering van de
vastgoedmanager, zoals vaardigheids- en
managementtrainingen, interne trainingen van het

1 pt. / 500 woorden,
max. 2 pt.
2 pt. / dagdeel
1 pt. / evenement

4 pt / kalenderjaar
1 pt. / kalenderjaar
1 pt. / dagdeel
1 pt. / dagdeel

2 pt. / sessie,
maximaal 5 pt.
2 pt. / sessie,
maximaal 5 pt.
1 pt. / dagdeel

Activiteiten

bedrijf uit, alle trainingen die een mogelijke en door
de RVGME te verklaren en aan te duiden link met de
beroepspraktijk van de vastgoedmanager hebben
Niet (direct) beroeps-gerelateerde activiteit, maar
welke wel bijdraagt aan de professionalisering van de
vastgoedmanager, zoals docentschappen en
seminars/congressen welke een duidelijke link met de
beroepspraktijk van de vastgoedmanager hebben
Niet (direct) beroeps-gerelateerde publicatie of boek,
maar welke wel bijdragen aan de professionalisering
van de vastgoedmanager, die een mogelijke en door
de RVGME te verklaren en aan te duiden link met de
beroepspraktijk van de vastgoedmanager hebben

1 pt. / dagdeel

1 pt. / 500 woorden,
maximaal 2 pt.

