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Algemene puntenregeling 

Elk jaar dienen tenminste 25 permanente educatie (PE) punten te worden gehaald. 

Om de inschrijving in het register te verlengen dient in een periode van 4 jaar de verplichte 

deelnemer  minimaal 120 PE punten in de volgende verdeling te behalen: 

 60 punten Vakinhoudelijke verdieping; 

 40 punten Professionele Reflectie; 

 20 punten Professionele ontmoetingen. 
Een tekort van punten in een bepaalde categorie kan niet worden gecompenseerd door 

een overschot in een andere categorie. Een overschot aan punten van een 

vierjaarsperiode kan niet worden doorgeschoven naar een volgende periode. 

Bij de beschrijving van de activiteit graag zoveel als mogelijk het instituut waaraan de 

activiteit is gevolgd en de datum of periode waarin de activiteit heeft plaatsgevonden 

toevoegen.  

Voorbeelden van PE activiteiten 

PE opgave VAKINHOUDELIJKE VERDIEPING 

Programmeren doceren aan IT opleiding - Haagse Hoge School - (4 uur: 4 PE punten) 

IASSC Lean Six Sigma training gegeven - Global Knowledge - (4 dagdelen: 12 PE punten) 

ISACA CISA zelfstudie - mei t/m juli - (40 uur: 40 PE punten)  

QlikView Big Data zelfstudie & training aan RI (20 uur: 20 PE punten) 

www.lynda.com voor IT-Security training - augustus - (17 uur: 17 PE punten) 

Agile Scrum workshop, Agile Scrum Group - 02-05-2019 - (1 dagdeel: 1 PE punt) 

 

PE opgave PROFESSIONELE REFLECTIE 

Intervisie met RI's (6 bijeenkomsten: 9 PE punten) 

Nyenrode 360-graden review - 12-08-2019 - (1 dagdeel: 3 PE punten) 

Klantbeoordeling/evaluatie - 30-05-2019 - (2 PE punten) 

Coaching gesprek voor loopbaanontwikkelingsplan - 15-03-2019 - (2 PE punten) 

Eén sessie ICT-advisering in een interculturele context - 12-08-2019 - (1 PE punt) 

 

PE opgave PROFESSIONELE ONTMOETING 

Deelname aan “Cisco Connect & Secure” Rijtuigenloods - 14-03-2019 - (1 PE punt) 

Deelname aan “Data in tijden van Fake news” Mediavilla - 26-02-2019 - (1 PE punt) 

Vier sessies “reflectie ICT en democratie” Ministerie BZK - 13-09-2018, 20-09-2018, 27-09-

2018, 04-10-2018 - (4 PE punten) 

VRI-Bestuurstaken (schatting (minimaal): 24 uur: 12 PE punten) 

VRI-ALV (1 uur: 0,5 PE punt) 

ISACA Bestuurstaken (schatting (minimaal): 8 uur: 4 PE punten) 

 

http://www.lynda.com/

