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Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele
kennis en vaardigheden. Veel bestuurders houden die kennis en vaardigheden al goed bij. Om dit leren
niet vrijblijvend te laten zijn, zijn bestuurders van woningcorporaties vanaf 1 januari 2015 verplicht tot
Permanente Educatie (PE). Bestuurders vinden in dit document antwoorden op al hun vragen over PE.
1. Welke bestuurders moeten voldoen aan de PE-verplichting?
Zowel directeur-bestuurders (statutair-directeuren) als bestuurders die niet belast zijn met de
dagelijkse leiding van het bedrijf. Te denken valt hierbij aan bestuursleden in een zogeheten
drielagenstructuur. Ook bestuurders die onderdeel zijn van een vrijwilligersbestuur dienen te voldoen
aan de PE- verplichting. Dit is expliciet besloten door het Algemeen bestuur van Aedes. Let op:
bestuurders van de kleinste corporaties hoeven minder punten te behalen. Zie het antwoord op de
volgende vraag.
2. Hoeveel PE-punten moet ik halen?
U bent verplicht om over een periode van 3 kalenderjaren (vóór 31 december 2017) 108 PE-punten te
behalen. Er is geen minimaal aantal te behalen PE-punten per jaar.
Er geldt één uitzondering. Bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuurbare eenheden
en meer dan drie bestuursleden, die een bezoldiging (onkostenvergoeding, salaris) van maximaal
10.000 euro ontvangen, moeten gezamenlijk binnen drie jaar 108 PE-punten behalen. U moet deze
punten gelijk verdelen over alle bestuursleden en dispensatie aanvragen bij Aedes. Als u in aanmerking
wilt komen voor dispensatie, dan moet u daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij het
bestuur van Aedes.
3. Binnen welke tijdsperiode moet ik de 108 PE-punten halen?
U heeft daar drie jaar de tijd voor. Deze periode schuift steeds één jaar op bijv. van 2015 t/m 2017,
van 2016 t/m 2018 of van 2017 t/m 2019, enz. Uw PE-periode start in het jaar van uw benoeming of
de ingangsdatum van het Aedes-lidmaatschap van uw corporatie. Na drie jaar peilt Aedes of u heeft
voldaan aan de PE-verplichting. U bent zelf verantwoordelijk voor het registeren van uw eigen PE-punten
en die van uw (eventuele) collega-bestuurder(s) in zowel de Aedes PE-academie als in het jaarverslag van
uw corporatie. Begin 2018 gaat Aedes monitoren of u heeft voldaan aan deze verplichting.
4. Mijn corporatie is niet lid van Aedes. Geldt de verplichte PE ook voor mij?
Nee, de PE-verplichting is niet van toepassing op u. Volgens de nieuwe Woningwet dienen
bestuurders te voorzien in het ‘behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden ́ die zij
nodig hebben bij het uitoefening van hun functie. Hieraan zijn verder geen vaste criteria gekoppeld.
5. Hoeveel bedraagt mijn PE-verplichting als ik na 1 januari van het jaar bestuurder word?
Aedes werkt bij Permanente Educatie met periodes van drie jaar, die voor alle bestuurders hetzelfde
zijn. De eerste periode loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Bent u in de loop van
een jaar benoemd of lid geworden van Aedes, dan hoeft u uiteraard geen 108 PE-punten te behalen. Bij u
wordt de PE-verplichting naar rato vastgesteld. Zo hoeft u als u in juli 2015 bent benoemd in de periode
2015-2017 slechts 90 PE-punten te halen (5/6e deel omdat hij of zij ook maar 5/6e deel van de periode
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bestuurder is geweest). Ook bestuurders van kleinere corporaties kunnen onder voorwaarden in aanmerking
komen voor een lagere PE-verplichting. Daarvoor dient u dispensatie bij Aedes aan te vragen.
6. Kan ik voor iedere opleiding PE-punten krijgen?
Nee. De opleidingsaanbieder (of opleiding) moet geaccrediteerd zijn door een accreditatieorganisatie.
Als hier geen sprake van is, komt de opleiding niet in aanmerking voor PE-punten.
7. Wat zijn geaccrediteerde opleidingsaanbieders?
Geaccrediteerde opleidingsaanbieders zijn geaccrediteerd door een accreditatieorganisatie.
Voorbeelden van accreditatieorganisaties zijn:
•

EQUIS (European Quality Improvement System)

•

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)

•

AMBA (Association of MBAs)

•

NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)

•

NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten)

•

NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)

•

NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland)

•

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)

•

CEDEO (Centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen)

•

Registerplein

•

NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

•

RvA (Raad voor Accreditatie)

•

CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland)

•

NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

Een accreditatie van alleen het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voldoet niet aan de
kwaliteitseisen om gecertificeerde PE-punten toe te kennen.
Deze opsomming is niet limitatief: er zijn meer organisaties die geldige accreditaties afgeven. Indien u
niet weet of de opleidingsaanbieder is geaccrediteerd, neemt u dan contact op met de
opleidingsaanbieder.
8. Hoeveel PE-punten krijg ik per verrichte PE-activiteit?
Eén PE-punt staat voor één studiebelastingsuur: 60 minuten ‘didactisch contact’. Voorbereiding,
zelfstudie, huiswerk, reistijd, pauze, netwerken tellen dus niet mee. Opleidingsaanbieders stellen zelf
vast hoeveel uur er voor hun opleiding (of andere PE-activiteit) staat. De accreditatieorganisaties
bevestigen dit vervolgens.
9. Krijg ik voor iedere opleidingsactiviteit PE-punten?
Nee. Het moet het gaan om een PE-activiteit zoals een opleiding, leergang, training, congres, seminar,
cursus, symposium, themabijeenkomst of workshop gericht op het vergroten van vakkennis,
(beroeps)vaardigheden en competenties van het bestuur. Ook moet de PE-activiteit binnen één van
onderstaande aandachtsgebieden vallen:
•

Strategie, beleid en communicatie
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•

Veranderkunde en innovatie

•

Leiderschap en cultuur

•

Governance en risk

•

Vastgoed en financiën

•

Maatschappelijke verankering

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en de opleidingsaanbieder (of opleiding) is
geaccrediteerd, dan komt de PE-activiteit in aanmerking voor PE-punten.
10. Kom ik met supervisie, peer review, doceren, verzorgen van trainingen of optreden als
gastspreker ook in aanmerking voor PE-punten?
Voor het doceren, verzorgen van trainingen of optreden als gastspreker bij een geaccrediteerde PE activiteit wordt een gelijk aantal PE-punten toegekend als voor het volgen van de betreffende activiteit,
met dien verstande dat voor een zelfde dan wel soortgelijke doceer activiteit slechts één maal punten
worden toegekend.
11. Krijg ik voor Aedes-congressen en Aedes-bijeenkomsten ook PE-punten?
Voor Aedes-congressen niet. Deze zijn niet gericht op het vergroten van vakkennis, maar gericht op
besluitvorming. Voor Aedes-bijeenkomsten verschilt dit per geval. Aangezien Aedes is geaccrediteerd,
kan zij PE-punten toekennen aan bijeenkomsten mits deze vallen binnen één van de PEaandachtsgebieden. Als een Aedes-bijeenkomst in aanmerking komt voor PE-punten, staat dit
uitdrukkelijk vermeld in de communicatie hierover inclusief het aantal PE-punten.
12. Tellen PE-activiteiten die ik in 2014 heb gevolgd mee voor mijn PE-verplichting?
Nee. Uitzondering zijn opleidingen die gestart zijn in 2014, maar doorlopen in 2015. Daarbij is het
eenmalig mogelijk om de in 2014 behaalde punten mee te laten tellen voor de PE-cyclus 2015-2017. U
kunt maximaal 36 punten uit 2014 meenemen naar de cyclus 2015-2017 en moet hiervoor een
verzoek indienen bij Aedes.
13. Als ik al beschik over bepaalde competenties, kennis en (beroeps)vaardigheden, krijg ik
daar dan PE-punten voor?
Nee. U kunt alleen PE-punten behalen door het volgen van PE-activiteiten. Als u door uw eerdere of
huidige functie of beroep al bepaalde competenties, kennis of beroepsvaardigheden heeft verworven,
ontvangt u hiervoor geen PE-punten.
14. Als ik in een andere sector PE-activiteiten volg, tellen deze dan mee voor mijn PEverplichting?
Alleen als deze PE-activiteiten zich richten op de ontwikkeling van uw competenties of van uw
vakkennis en beroepsvaardigheden op aandachtsgebieden die ook relevant zijn voor u als bestuurder
(bij een woningcorporatie). PE-activiteiten die branche-specifiek zijn tellen niet mee.
15. Waar vind ik een overzicht van PE-aanbieders en PE-activiteiten?
In de Aedes PE-academie. Dit overzicht is niet limitatief. U kunt dus ook opleidingen volgen buiten dit
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overzicht om mits deze ook voldaan aan de door Aedes gestelde voorwaarden.

16. Staan alle PE-activiteiten in de Aedes PE-academie?
Nee. Er zijn ook PE-activiteiten die niet in dit overzicht staan en waarvoor u dus wel PE-punten kunt
krijgen. U kunt ook opleidingen volgen buiten het overzicht van geaccrediteerde opleidingen in de PE academie mits deze ook voldaan aan de door Aedes gestelde voorwaarden.
17. Hoe registreer ik mijn aanwezigheid bij Aedes-bijeenkomsten?
Aedes verstrekt geen certificaten met betrekking tot deelname aan Aedes-bijeenkomsten. Ter
onderbouwing van de PE-punten kunt u de bevestigingsmail of nazendingsmail naar aanleiding van de
bijeenkomst (desgewenst) overhandigen aan de accountant.
18. Waar registreer ik mijn PE-punten?
In de Aedes PE-academie kunt u uw PE-punten registreren.
19. Is mijn aantal PE-punten openbaar in te zien?
Ja, woningcorporaties zijn verplicht elk jaar in hun jaarverslag op te nemen hoeveel PE-punten elke
afzonderlijke bestuurder heeft behaald. De Aedes PE-academie is niet openbaar, ook het daar
opgeslagen overzicht van behaalde PE-punten is niet in te zien door derden.
20. Wat zijn de gevolgen als ik het vereiste puntenaantal niet haal?
Bestuurders moeten 108 punten behalen. Als er voor u bijzondere gronden gelden waarom u uw
benodigde PE –punten niet (op tijd) haalt, kunt u dispensatie of uitstel aanvragen bij het bestuur van
Aedes. Dit doet u schriftelijk en zo snel mogelijk.
21. Wie monitort het PE-systeem?
Er komt een ‘PE-begeleidingscommissie’, bestaande uit bestuurders van woningcorporaties. Deze
commissie monitort en evalueert het PE-systeem en doet aanbevelingen voor verbetering.

