VBA Puntensysteem Permanente Educatie
Volgen van VBA cursussen
- Blok RBA opleiding + tentamen
- Blok RBA opleiding
- Blok RMFI opleiding + tentamen
- Blok RMFI opleiding
- PE module*

30
20
30
20
8

Volgen van meerjarige vakinhoudelijke opleidingen

Toelichting
Max 120 punten voor blokken samen
Max 100 punten voor blokken samen
Max 120 punten voor blokken samen
Max 100 punten voor blokken samen

Toelichting

-

VBA diploma

60 + 60

-

RMFI diploma

60 + 60

-

CFA diploma

60 + 60

-

CAIA diploma
FRM diploma
CIPM diploma

60
60
30

Bijwonen VBA bijeenkomsten*
- Categorie I (2 uur)
- Categorie II (4 uur)
- Categorie III (1 dag)

juli 2017

60 voor behalen diploma plus vrijstelling
van 3 jaar na behalen diploma
60 voor behalen diploma plus vrijstelling
van 3 jaar na behalen diploma
Level I, II en III allen 20 punten plus
vrijstelling van 3 jaar na behalen level III
CAIA I: 30 punten, CAIA II: 30 punten
FRM I: 30 punten, FRM II: 30 punten
CIPM I: 15 punten, CIPM II: 15 punten

2
4
8

Publiceren in (semi)wetenschappelijke vaktijdschriften**
-

Artikel in VBA Journaal (C)
Bijdrage aan VBA Katern
Artikel in vakblad A+ status
Artikel in vakblad A status
Artikel in vakblad B status
Artikel in vakblad C of D status

5
5
20
15
10
5

Per pagina
Per pagina
Per pagina
Per pagina
Per pagina
Per pagina

NB Er geldt een max van 60 punten per artikel. Bij meerdere schrijvers (ongeacht aantal) wordt het aantal punten door 2
gedeeld.

Lezen artikelen in (semi)wetenschappelijke vaktijdschriften****
- Vakbladen A+, A, of B status
- Vakbladen C, D status en VBA Journaal

5 minuten leestijd gerekend per pagina
3 minuten leestijd gerekend per pagina

NB Over het gelezen artikel dient een aantal vragen te worden beantwoord.

Vakinhoudelijke voordrachten*/**
Voordrachten voor vakgenoten (educatief)

~

Discretionair, max 10 punten

1

Inhouse opleidingen*/**

~

Discretionair

1 of 2
2 of 4
4 of 8

Afhankelijk van licht of zwaar
Afhankelijk van licht of zwaar
Afhankelijk van licht of zwaar
Max 20 per cursus

0,5 of 1

Per uur, afhankelijk van lichte of zware
beoordeling

Externe cursussen en bijeenkomsten*/**/***
-

Categorie I (2 uur)
Categorie II (4 uur)
Categorie III (1 dag)
Categorie III meerdaags = dagen x (4 of 8)

Volgens van webinars**
(online seminars, lezingen, colleges, e.d.)

NB Over de gevolgde webinar dient een aantal vragen te worden beantwoord.

Behalen periodieke toets DSI inclusief kennistoets

15

Indien alleen ethiektoets: 2 punten

Lidmaatschap VBA commissie / VBA bestuur
Lidmaatschap externe commissie**

8
~

Discretionair

Proefschrift geschreven aan Nederlandse
geaccrediteerde universiteit op het gebied van
de economische wetenschappen

60

Binnen 2 jaar na afronding in te dienen

Overige PE activiteiten*/**

~

Discretionair

* Uitgangspunt is 1 punt per uur besteed aan educatie.
** Accreditatiecommissie beoordeelt de inhoudelijke relevantie en kwaliteit.
*** Bijeenkomsten/cursussen van CFA en Amsterdam Institute of Finance zijn op voorhand geaccrediteerd en worden als zwaar beoordeeld.
**** Voor het lezen van artikelen geldt dat de totale leestijd tenminste een half uur moet bedragen om een PE punt te kunnen ontvangen.
Voor artikelen uit het VBA Journaal geldt dat er minste 10 pagina’s moeten worden gelezen om 1 PE punt te kunnen toekennen. Artikelen
rondom het centrale thema uit de katernen Opinie, Onderzoek en Praktijk kunnen worden opgeteld om tot het benodigde aantal pagina’s te
komen.

2

