Permanente Educatie (PE) logistiek en toekenning 2018
Aanleiding aanpassing
In 2017 is er onder alle leden een enquête uitgezet en een visiedag georganiseerd. Een van de
conclusies was dat de toen geldende toekenning van punten aan nascholingen niet eerlijk was en
teveel discussie opriep. De meeste leden willen het lesgeven op (eigen) hondenschool opnieuw
waarderen. Ook het versoepelen van het systeem en minder rigide vasthouden aan wetenschappelijk
bewezen lesstof als belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van PE punten werden genoemd als
verbeterpunten. Tevens bleek de logistiek van aanvragen, beoordelen en toekennen van punten te
omslachtig. Een voorstel voor aanpassing is tijdens de ALV van november 2017 met leden besproken.
Daarna is een aangepast voorstel met enkele leden nog eens doorgenomen en aangepast tot het
voorliggende document.
Logistiek bij aanvragen, beoordelen en toekennen van PE punten
Door meer heldere uitvraag van informatie vooraf en een meer eenduidige puntentoekenning is het
mogelijk geworden dat het PE bestuurslid zelfstandig, dus zonder overleg kan oordelen over de
aanvragen tot 10 PE. Hij/zij legt daar zo nodig (op verzoek) verantwoording over af aan het bestuur.
Slechts aanvragen boven 10 PE worden eerst overlegd met minstens 2 andere bestuurs- of mogelijk
commissieleden. De overige PE-aanvragen worden kort doorgenomen op de periodieke
bestuursvergaderingen.
Bekendmaking PE punten
De PE aanvragen worden uitsluitend gepubliceerd op de daartoe bestemde pagina in het (nog te
bouwen) PE online systeem. Daarop is de voortgang te volgen: bv. aanvraag in behandeling, aanvraag
niet compleet, aanvraag goedgekeurd voor … PE, of aanvraag afgekeurd. Dat wil zeggen dat het
aanvragende NVGH lid daarover geen antwoord mail meer ontvangt, en er op Facebook geen posts
meer geplaatst worden of agenda zal worden bijgehouden.
Nieuwe PE puntentelling:
Lesgeven op hondenschool:
Lezing geven
Lezing volgen
Seminar/workshop bijwonen, maximaal 2 dagen:
Meerdaags seminar (> 2 dagen) of module bijwonen:
Gastspreker aan geaccrediteerde opleiding:
Artikel schrijven in (vak)blad:
Deelnemen aan commissie binnen NVGH:
Deelnemen aan beurs voor NVGH:
Deelname ALV (vergadering en middagprogramma)
Intervisie:
Stagebegeleider:
Webinar volgen:
*
**

max 3 PE per jaar*
1-2 PE per keer, max 2 PE per jaar**
1-2 PE per keer, max 4 PE per jaar**
1-2 PE per dagdeel,
max 8 PE voor 2 volledige dagen**
5-15 PE per seminar/module**
max 3 PE per jaar*
max 2 PE per jaar*
max 3 PE per jaar*
1 PE per dag, max 3 PE per jaar
4 PE per keer
max 3 PE per jaar*
max 3 PE per jaar*
1 PE per Webinar, max 2 PE per jaar

Eenmalig toegekend per jaar, ongeacht het aantal
Afhankelijk van vakinhoudelijk of vak ondersteunend
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Onder vakinhoudelijk verstaan we alles wat met honden en hun gedrag te maken heeft.
Onder vak ondersteunend rekenen we alles wat de praktijkvoering van de KGT ondersteunt, dus dat
kan bv. een workshop op het gebied van social media zijn, boekhouden, communicatie- of presentatie
technieken, etc.
Belangrijk
Per jaar blijft het aantal te halen punten op 15 PE staan. En de leden moeten nog steeds uiterlijk vóór
31 januari van het volgende kalenderjaar hun PE pagina in het PE Online systeem bijgewerkt en de
certificaten ge-upload hebben. De persoonlijke PE pagina’s worden ook elk jaar in januari/februari op
volledigheid en juistheid gecheckt. Maar met het PE online systeem is middelen over 3 jaar mogelijk,
waardoor het totaal aantal bereikte punten pas na 3 jaar zal meetellen als voorwaarde voor het
verlengen van lidmaatschap.
Het middelen zal voor de leden die precies 15 PE behaald hebben ingaan vanaf dit lopende jaar, dus
per 01/01/2018 en lopen tot 31/12/2020.
Voor leden die 2017 met minder dan de benodigde 15 PE hebben afgerond zullen wij met
terugwerkende kracht tellen vanaf 01/01/2017.
Voor leden die in 2017 meer dan 15 PE punten hebben behaald zal het overschot meegenomen
worden naar 2018.
Zodra het PE online systeem functioneert zullen wij de beginstand van elk individueel lid invoeren.

Dit document is vastgesteld op de ALV van 15 april 2018 en gaat met toestemming van de leden met
terugwerkende kracht in per 1 januari 2018.
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Permanente Educatie (PE) logistiek en toekenning 2018
Aanleiding aanpassing
In 2017 is er onder alle leden een enquête uitgezet en een visiedag georganiseerd. Een van de
conclusies was dat de toen geldende toekenning van punten aan nascholingen niet eerlijk was en
teveel discussie opriep. De meeste leden willen het lesgeven op (eigen) hondenschool opnieuw
waarderen. Ook het versoepelen van het systeem en minder rigide vasthouden aan wetenschappelijk
bewezen lesstof als belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van PE punten werden genoemd als
verbeterpunten. Tevens bleek de logistiek van aanvragen, beoordelen en toekennen van punten te
omslachtig. Een voorstel voor aanpassing is tijdens de ALV van november 2017 met leden besproken.
Daarna is een aangepast voorstel met enkele leden nog eens doorgenomen en aangepast tot het
voorliggende document.
Logistiek bij aanvragen, beoordelen en toekennen van PE punten
Door meer heldere uitvraag van informatie vooraf en een meer eenduidige puntentoekenning is het
mogelijk geworden dat het PE bestuurslid zelfstandig, dus zonder overleg kan oordelen over de
aanvragen tot 10 PE. Hij/zij legt daar zo nodig (op verzoek) verantwoording over af aan het bestuur.
Slechts aanvragen boven 10 PE worden eerst overlegd met minstens 2 andere bestuurs- of mogelijk
commissieleden. De overige PE-aanvragen worden kort doorgenomen op de periodieke
bestuursvergaderingen.
Bekendmaking PE punten
De PE aanvragen worden uitsluitend gepubliceerd op de daartoe bestemde pagina in het (nog te
bouwen) PE online systeem. Daarop is de voortgang te volgen: bv. aanvraag in behandeling, aanvraag
niet compleet, aanvraag goedgekeurd voor … PE, of aanvraag afgekeurd. Dat wil zeggen dat het
aanvragende NVGH lid daarover geen antwoord mail meer ontvangt, en er op Facebook geen posts
meer geplaatst worden of agenda zal worden bijgehouden.
Nieuwe PE puntentelling:
Lesgeven op hondenschool:
Lezing geven
Lezing volgen
Seminar/workshop bijwonen, maximaal 2 dagen:
Meerdaags seminar (> 2 dagen) of module bijwonen:
Gastspreker aan geaccrediteerde opleiding:
Artikel schrijven in (vak)blad:
Deelnemen aan commissie binnen NVGH:
Deelnemen aan beurs voor NVGH:
Deelname ALV (vergadering en middagprogramma)
Intervisie:
Stagebegeleider:
Webinar volgen:
*
**

max 3 PE per jaar*
1-2 PE per keer, max 2 PE per jaar**
1-2 PE per keer, max 4 PE per jaar**
1-2 PE per dagdeel,
max 8 PE voor 2 volledige dagen**
5-15 PE per seminar/module**
max 3 PE per jaar*
max 2 PE per jaar*
max 3 PE per jaar*
1 PE per dag, max 3 PE per jaar
4 PE per keer
max 3 PE per jaar*
max 3 PE per jaar*
1 PE per Webinar, max 2 PE per jaar

Eenmalig toegekend per jaar, ongeacht het aantal
Afhankelijk van vakinhoudelijk of vak ondersteunend
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Onder vakinhoudelijk verstaan we alles wat met honden en hun gedrag te maken heeft.
Onder vak ondersteunend rekenen we alles wat de praktijkvoering van de KGT ondersteunt, dus dat
kan bv. een workshop op het gebied van social media zijn, boekhouden, communicatie- of presentatie
technieken, etc.
Belangrijk
Per jaar blijft het aantal te halen punten op 15 PE staan. En de leden moeten nog steeds uiterlijk vóór
31 januari van het volgende kalenderjaar hun PE pagina in het PE Online systeem bijgewerkt en de
certificaten ge-upload hebben. De persoonlijke PE pagina’s worden ook elk jaar in januari/februari op
volledigheid en juistheid gecheckt. Maar met het PE online systeem is middelen over 3 jaar mogelijk,
waardoor het totaal aantal bereikte punten pas na 3 jaar zal meetellen als voorwaarde voor het
verlengen van lidmaatschap.
Het middelen zal voor de leden die precies 15 PE behaald hebben ingaan vanaf dit lopende jaar, dus
per 01/01/2018 en lopen tot 31/12/2020.
Voor leden die 2017 met minder dan de benodigde 15 PE hebben afgerond zullen wij met
terugwerkende kracht tellen vanaf 01/01/2017.
Voor leden die in 2017 meer dan 15 PE punten hebben behaald zal het overschot meegenomen
worden naar 2018.
Zodra het PE online systeem functioneert zullen wij de beginstand van elk individueel lid invoeren.

Dit document is vastgesteld op de ALV van 15 april 2018 en gaat met toestemming van de leden met
terugwerkende kracht in per 1 januari 2018.
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