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NeeJa

Heeft u alle onderdelen 
van de niveaumeting 

‘theorie’ behaald?

NeeJa

NeeJa

Voor uw certificaat moet u dit jaar de 
niveaumeting ‘theorie’ afleggen. Wanneer 

u zich aanmeldt voor het 5-jarenplan 
VastgoedCert, bereiden wij u op deze (en 

de volgende) niveaumeting voor. Meld 
uzelf vervolgens via SVMNIVO aan voor de 

niveaumeting en voltooi deze in jaar 1. 

U legt de niveaumeting ‘theorie’ af.

U legt de niveaumeting ‘praktijk’ af.

Volg het algemene cursusaanbod van 
KPE Vastgoed voor uw hercertificering 
bij VastgoedCert. Zodra uw certificaat 
verloopt, gaat u automatisch over naar 

de nieuwe certificeringsregeling.

Dan volgt u in het 2e jaar de 
Actualiteitendag VastgoedCert.

U ontvangt vanuit VastgoedCert een 
bindend studieadvies welke u in jaar 2 
& 3 moet opvolgen. Daarnaast woont u 
de Actualiteitendag VastgoedCert bij.

Dan volgt u de Acualiteitendag 
VastgoedCert.

U ontvangt vanuit VastgoedCert een 
bindend studieadvies welke u in jaar 4 & 5 

moet opvolgen. Daarnaast volgt u de 
Actualiteitendag VastgoedCert.

In jaar 5 volgt u de 
Actualiteitendag 

VastgoedCert. 

Indien u het studieadvies uit 
jaar 4 nog niet hebt opgevolgd, 
heeft u in jaar 5 nog de tijd om 
dit te doen. Daarnaast volgt u 

de Actualiteitendag 
VastgoedCert.

Gefeliciteerd! 
U heeft aan al uw 

educatieverplichtingen voldaan om 
in aanmerking te komen voor een 

nieuw certificaat.

In jaar 3 bereiden wij u voor op de 
niveaumeting ‘praktijk’. Meld uzelf via 

SVMNIVO aan voor de niveaumeting en 
voltooi deze in jaar 3. Daarnaast volgt 
u de Actualiteitendag VastgoedCert.

Indien u het studieadvies uit 
jaar 2 nog niet hebt opgevolgd,

heeft u dit jaar nog tijd om dit te 
doen. Daarnaast volgt u de 

Actualiteitendag VastgoedCert
 en bereiden wij u voor op de 

niveaumeting ‘praktijk’. 

Meld uzelf  
via SVMNIVO aan voor de 

niveaumeting ‘praktijk’ en leg 
deze in jaar 3 af.Heeft u alle onderdelen 

van de niveaumeting 
‘praktijk’ behaald?
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5-jarenplan VastgoedCert
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Verloopt uw certificaat bij VastgoedCert?

Over ons 5-jarenplan VastgoedCert

Zodra u als makelaar binnen de nieuwe 
hercertificeringsregeling van VastgoedCert 
valt, biedt KPE Vastgoed u het ‘5-jarenplan 
VastgoedCert’ aan. Dit plan bevat:

 Een voorbereidende training voor de   
 niveaumeting theorie in jaar 1.
 Een voorbereidende training voor de   
 niveaumeting praktijk in jaar 3.
 Een jaar lang toegang tot online    
 memotrainers waarmee u op ieder    
 gewenst moment uw theoretische kennis  
 kunt bijspijkeren.
  De Actualiteitendag VastgoedCert in jaar  
 2, 3, 4 en 5.

 exclusief niveaumetingen

Actualiteitendag VastgoedCert

Door het bijwonen van de Actualiteitendag 
VastgoedCert in jaar 2, 3, 4 en 5 zorgt u 
ervoor dat uw vakkennis up-to-date blijft en  
u voorbereidt bent op de niveaumeting 
theorie. Deze legt u één keer in de vijf jaar af. 
In deze meting komen de onderwerpen over 
voorgaande jaren expliciet terug.

Voorbereidende training voor de 
niveaumetingen (theorie en praktijk)

In een korte sessie worden de leerdoelen van 
de niveaumeting met u doorgenomen. KPE 
Vastgoed bereidt u voor op de te verwachten 
vraagstelling en geeft u tips en trucs voor het 
succesvol afleggen van deze toets. 

Vragen en/of aanmelden:

Tel: (085) 016 04 78
E-mail: info@kpe.nl

Website: kpe.nl

Het nieuwe hercertificeringsstelsel van 
VastgoedCert

Wanneer u als makelaar onder het nieuwe 
hercertificeringstelsel valt, legt u in een periode 
van vijf jaar twee niveaumetingen af waarmee u 
uw kennis en vakbekwaamheid aantoont. 
Wanneer u de metingen met een goed resultaat 
voltooit, hoeft u enkel onze Actualiteitendag 
VastgoedCert te volgen. Dit is niet verplicht, maar 
wel aan te raden.

Niveaumeting niet gehaald?

We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar mocht u 
onverhoopt één of meerdere onderdelen van de 
niveaumeting in jaar 1 of jaar 3 niet halen, 
ontvangt u vanuit VastgoedCert een bindend 
studieadvies. Wij kunnen u – wanneer u het 
5-jarenplan VastgoedCert bij ons volgt – tegen 
een gereduceerd tarief cursussen aanbieden 
waarmee u dit advies volledig kunt opvolgen.

Niveaumeting niet afgelegd?

Dan wordt u tijdelijk uitgeschreven uit het 
register.


