
 

 

 

 

Verlenging en PE punten 

 

Potentiële klanten op zoek naar een goed studie-, beroepskeuze-, of loopbaanadvies vinden bij het 

Register gekwalificeerde adviseurs,  waarvan uitgegaan mag worden dat deze hoogwaardige kwaliteit 

leveren, zeker en met name ook waar het gaat om het gebruik van psychodiagnostische 

hulpmiddelen. 

In die zin staat het Register (en daarmee eigenlijk ook alle ingeschrevenen gezamenlijk) garant voor 

deze hoge kwaliteit en professionaliteit.   

Bij toetreding tot het Register wordt deze kwaliteit getoetst door strenge toelatingscriteria. Voor het 

Bestuur is het steeds zoeken naar het juiste evenwicht tussen de zwaarte van deze criteria en de 

kansen om ingeschreven te kunnen worden. Maak je de criteria te zwaar dan komen er geen nieuwe 

ingeschrevenen bij.  Zijn ze te licht dan is het maar de vraag of je de beoogde kwaliteit nog kunt 

garanderen.  Ook de ontwikkelingen bij opleidingen en de markt spelen hierbij  een rol.  

Om na inschrijving de kwaliteit te kunnen blijven borgen heeft het bestuur besloten om een systeem 

van PE (permanente educatie) punten te gaan ontwikkelen.  

Voor alle inschrijvingen na 1 januari 2015 geldt dat bij verlenging (de eersten dus in 2020) zij moeten 

aantonen dat zij zich in het vakgebied  blijvend hebben ontwikkeld. 

Ingeschrevenen kunnen dit aantonen door hun activiteiten te benoemen, waar nodig ondersteund 

door  “bewijsmateriaal” en in te vullen op het bijbehorende PE format. Voor elke activiteit worden 

punten toegekend. In een periode van vijf jaar moeten er 400 punten worden verzameld (dus 

gemiddeld 80 per jaar).  

Om te voorkomen dat er een te eenzijdige professionele ontwikkeling ontstaat moeten de 

activiteiten behaald zijn in minimaal drie verschillende zogenoemde “domeinen”. Verplicht is in elk 

geval een activiteit met betrekking tot psychodiagnostiek.  

Het bestuur heeft ook besloten het formulier ‘vakbekwaamheid” dat door een collega moet worden 

ondertekend te laten vallen, omdat dit eigenlijk geen wezenlijke bijdrage lijkt te leveren aan het 

borgen van de kwaliteit.  In plaats van dit formulier vragen wij een casebeschrijving.  

De hele procedure, een beschrijving van domeinen, een overzicht van de PE puntentoekenning, het 

format casebeschrijving, alsmede de overige formulieren staan alle op de website en zijn van daaraf 

te downloaden.  



Om straks bij verlenging niet voor verrassingen te komen staan of achteraf nog allerlei activiteiten te 

moeten bedenken, is het van belang om de PE punten goed bij te houden. Het bevordert op deze 

wijze ook het bewust worden dat kwaliteit onlosmakelijk verbonden is met professionaliteit en de 

wijze waarop wij allen ons werk uitvoeren.  

Overigens is besloten om deze aanpassing van de verlenging in te laten gaan voor nieuw 

ingeschrevenen vanaf 1-1-2015. Voor degene die daarvoor is ingeschreven en dus moet verlengen in 

2017, 2018 of 2019 geldt nog de oude regeling.        

    

         


