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Besluit aanpassing reglement Permanente Educatie 
Bestuurders Woningcorporaties  

 

Toelichting 

In 2014 hebben de leden van Aedes besloten dat het volgen van Permanente Educatie (PE) met 

ingang van 1 januari 2015 verplicht wordt gesteld. Bestuurders van corporaties halen over drie jaar 

tenminste 108 PE-punten. Daarbij is afgesproken dat deze verplichting en de daaraan gekoppelde 

systematiek na enige tijd geëvalueerd zou worden. Hiertoe is door het Algemeen Bestuur van 

Aedes een begeleidingscommissie benoemd. Deze begeleidingscommissie is gevraagd na te gaan of 

de huidige praktijk beantwoordt aan de doelstellingen van PE. Daarnaast is de commissie gevraagd 

na te gaan of de huidige opzet voor betrokkenen werkbaar is en hoe de PE geborgd is in de 

beoordelings- en herbenoemingscyclus van bestuurders. De commissie is gevraagd monitoring en 

handhaving van de verplichting door Aedes bij haar evaluatie te betrekken. 

De commissie heeft rapport uitgebracht. Dit rapport is bij de congresstukken gevoegd. Op basis 

van haar bevindingen heeft de commissie enkele aanbevelingen gedaan voor aanpassing van het 

Reglement Permanente Educatie Bestuurders Woningcorporaties.  

Conclusies en aanbevelingen commissie 

In algemene zin concludeert de begeleidingscommissie dat het huidige stelsel van PE binnen de 

branche zeer breed wordt gedragen. Ook diegenen die zich uitspreken tegen het verplichte 

karakter onderschrijven de meerwaarde van de PE voor de branche als geheel. Mede in het licht 

van maatschappelijke ontwikkelingen en stappen ten aanzien van de professionele ontwikkeling 

van bestuurders die de branche zichtbaar moet (blijven) maken meent de commissie dat het 

verplichte karakter gehandhaafd dient te blijven. 

Tegelijkertijd is het werken aan de eigen ontwikkeling ook bij uitstek een eigen 

verantwoordelijkheid voor bestuurders. De professioneel bestuurder vraagt zich voortdurend af hoe 

hij het beste vorm en invulling kan geven aan de eigen ontwikkeling. Die ontwikkeling als zodanig 

staat voorop. De commissie stelt vast dat het in dit kader wenselijk kan zijn (deels) te kiezen voor 

opleidingsmogelijkheden die niet vallen binnen de tot op heden geaccrediteerde opleidingen. Wij 

zien ook binnen andere sectoren een soortgelijke trend.  

De commissie concludeert dat het zogeheten PE-portal naar behoren functioneert. Eerder 

geconstateerde technische onvolkomenheden zijn inmiddels hersteld. Slechts een beperkt deel van 

de bestuurders maakt gebruik van het Portal om het opleidingsaanbod te raadplegen. De portal 

vervult met name de rol van registratie-instrument. 



Het systeem van Permanente educatie voor corporatiebestuurders is mede tot stand gekomen 

tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de stand van de 

corporatiesector in het bijzonder. Het denken omtrent de professionele ontwikkeling van 

bestuurders en andere professionals staat echter niet stil. De commissie meent dat het aanbeveling 

verdient bij een volgende evaluatie uitdrukkelijk het denken over professionele ontwikkeling 

centraal te stellen. De commissie meent dat het in de rede ligt een dergelijke meeromvattende en 

meer fundamentele evaluatie op een termijn van twee tot drie jaar uit te doen voeren.  

Het Aedesbestuur neemt de conclusies en voorstellen van de commissie in zijn geheel over.  

Wijziging Reglement Permanente Educatie Bestuurders Woningcorporaties 

Aan het congres wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van het rapport van de begeleidingscommissie Evaluatie Permanente 

Educatie; 

 In te stemmen met aanpassing van het reglement Permanente Educatie Bestuurders 

Woningcorporaties1 per 1 januari 2018 in de zin dat: 

o Van de driejaarlijkse verplichting van 108 PE punten ten hoogste 24 punten mogen 

worden ingevuld door opleidingen die niet geaccrediteerd zijn; 

o PE-punten worden toegekend voor het vervullen van een docentschap aan een 

geaccrediteerde opleiding, met dien verstande dat deze punten voor het doceren 

aan een zelfde dan wel soortgelijke opleiding slechts één maal worden toegekend.  

In te stemmen met aanpassing van het reglement Permanente Educatie Bestuurders 

Woningcorporaties per 1 januari 2018 in de zin dat: 

 

  

                                                           
1 In bijlage 1 staan de voorstellen voor wijziging van het Reglement Permanente Educatie Bestuurders 

Woningcorporaties 



Bijlage 1 WIJZIGING REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE BESTUURDERS WONINGCORPORATIES 

Voorgesteld wordt het Reglement Permanente Educatie Bestuurders Woningcorporaties als volgt aan 

te passen: 

WIJZIGING  

Artikel 4, derde lid b: 

Verwijderen accreditatieorganisatie CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) 

 

Artikel 4, vierde lid: 

Huidige tekst: 

4. Supervisie, peer review, doceren, verzorgen van trainingen of optreden als gastspreker komen niet  

in aanmerking voor PE-punten. 

Nieuwe tekst: 

4. Supervisie en peer review komen niet in aanmerking voor PE-punten. 

 

TOEVOEGING  

Artikel 4, vijfde lid 

Aan het artikel wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, luidend:  

5. 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 activiteit slechts één maal 

punten worden toegekend. 

 

TOEVOEGING  

Artikel 5 

Aan het artikel wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidend: 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4, derde lid, worden in een periode van 3 kalenderjaren ten 

hoogste 24 PE-punten toegekend voor activiteiten die niet geaccrediteerd zijn, indien en voor zover 

deze activiteiten redelijkerwijs bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurder.  

 

VERNUMMERING  

Artikel 5, tweede lid wordt artikel 5, derde lid. 

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/2a224a831ff26d97/original/Reglement-Permanente-Educatie-bestuurders-woningcorporaties-Aedes-januari-2015.pdf

