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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). Aanbieders van opleidingen vinden in dit document
antwoorden op vragen over de plaatsing van hun opleidingsactiviteit op Aedes.nl.

Waar vind ik de webportal van Permanente Educatie?
Op Aedes.nl/PE.
Kan ik mijn opleidingsaanbod plaatsen op de Aedes PE-Academie?
Ja, mits u aan de voorwaarden voldoet kunt u uw aanbod van workshops, opleidingen of
seminars onder de aandacht brengen. Een aanvraag voor plaatsing kan via dit formulier.
Na evaluatie van uw opleidingsactiviteit door Aedes en een betaling van 100 euro (excl.
BTW), plaatst Aedes de opleidingsactiviteit binnen een week op de Aedes PE-Academie.
Kan iedere opleiding worden geplaatst op Aedes.nl?
Nee. U (of uw opleiding) moet geaccrediteerd zijn door een accreditatieorganisatie. Als
hier geen sprake van is, kunt u uw opleiding niet plaatsen.
Voorbeelden van accreditatieorganisaties zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EQUIS (European Quality Improvement System.
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
AMBA (Association of MBAs)
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)

Een accreditatie van alleen het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voldoet niet
aan de kwaliteitseisen om gecertificeerde PE-punten toe te kennen.

Daarnaast 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.
Supervisie, peer review, doceren, verzorgen van trainingen of optreden als gastspreker
komen niet in aanmerking voor PE-punten. Ook moet de PE-activiteit binnen één van
onderstaande aandachtsgebieden vallen:
o
o
o
o
o
o

Strategie, beleid en communicatie
Veranderkunde en innovatie
Leiderschap en cultuur
Governance en risk
Vastgoed en financiën
Maatschappelijke verankering

Zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van mijn opleidingsaanbod op De
Aedes PE-academie
Ja. Aedes vraagt een bijdrage van 100 euro (excl. BTW) per plaatsing van een activiteit.
Bij eenzelfde activiteit die meerdere keren plaatsvindt betaalt de aanbieder 100 euro
(excl. BTW) per datum dat zij de activiteit in de webportal wil laten opnemen. De
activiteit wordt op de Aedes PE-Academie geplaatst als het betaalde bedrag door Aedes is
ontvangen. Met deze inkomsten betaalt Aedes de kosten van de ontwikkeling en het
beheer van de PE-systematiek en de administratieve kosten van de portal. Daarbij
beoogt Aedes dat alleen de meest relevante educatie door aanbieders wordt aangeboden.
Hoe lang blijft mijn opleidingsactiviteit op de Aedes PE-Academie staan?
Tot een maand na de startdatum van de activiteit.
Met wie kan op contact opnemen voor vragen over Permanente Educatie?
Mail naar aedesacademie@plusport.com U kunt ook bellen met 070-2051042

