Voor uw persoonlijke ontwikkeling bieden we de Niveameting en
de POS (Persoonlijke Ontwikkel Scan).

Niveaumeting
In 2018 wil Stichting VastgoedCert graag inventariseren welk niveau de huidige Register-Makelaars
hebben ten opzichte van elkaar en de nieuwe aanwas van makelaars. Hiertoe heeft SVMNIVO de
Niveaumeting ontwikkeld, die door alle gecertificeerde makelaars digitaal ingevuld dient te worden.
Er zijn meerdere manieren om de Niveaumeting af te leggen, via een COEL toetscentra bij u in de regio of
u kunt thuis de meting afleggen. In dit laatste geval moet u wel aan een aantal strenge eisen voldoen
volgens het reglement thuisexamens van SVMNIVO. Wij adviseren u daarom de meting af te leggen via
een toetscentrum.
De Niveaumeting is een product van SVMNIVO. Zij verzorgen namens VastgoedCert de inhoud en
uitvoering van deze meting.

Studiepunten










NRVT (Wonen): 3 studie-uren
NRVT (BV): 3 studie-uren
NRVT (LV): 3 studie-uren
NRVT (WOZ): 3 studie-uren
VastgoedCert (Wonen): 3 studie-uren
VastgoedCert (BV): 3 studie-uren
VastgoedCert (LV): 3 studie-uren
VastgoedPRO: 21,25 studiepunten
RICS: 3 CPD-uren

Kosten: 110 euro ex. BTW.
Aanmelden?
Stuur een mail naar events@vastgoedjournaal.nl met daarin uw gegevens aan o.v.v.
"Niveaumeting". Na inschrijving ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van KPE Morel.
Datum en tijd is in overleg.

POS (Persoonlijke Ontwikkel Scan)
De Persoonlijke Ontwikkel Scan is een speciaal door KPE Morel ontwikkelde digitale scan, waarbij uw
persoonlijkheidskenmerken, basiscompetenties en drijfveren in kaart worden gebracht. Tevens wordt
zichtbaar in hoeverre uw competenties verder ontwikkelbaar zijn.
Persoonlijkheidskenmerken zeggen iets over wie u bent, en geven bijvoorbeeld aan in welke
omstandigheden u het prettigst werkt. Competenties zeggen iets over wat u kunt. Het is een combinatie
van kennis, ervaring, houding en gedrag. Persoonlijke drijfveren geven weer waardoor u het meest
gemotiveerd wordt in uw werk.
De vragenlijst wordt individueel voor u klaargezet. U ontvangt een e-mail met schriftelijke instructie en de
datum waarvoor u de scan dient in te vullen. Vervolgens doorloopt u de vragenlijst in uw eigen tempo,
waar en wanneer u dat wilt.
Na de scan ontvangt u digitaal een persoonlijke rapportage waarin de resultaten worden weergegeven en
een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is opgenomen. Op basis van deze scan krijgt u dus een helder
beeld van uw huidige competenties en wordt duidelijk op welk vlak er een opleidingsbehoefte ligt. Zo
kunt u in de toekomst gerichter kiezen voor cursussen die aansluiten bij uw persoonlijke ontwikkeling.

Studiepunten










NRVT (Wonen): 3 studie-uren
NRVT (BV): 3 studie-uren
NRVT (LV): 3 studie-uren
NRVT (WOZ): 3 studie-uren
VastgoedCert (Wonen): 3 studie-uren
Vastgoedcert (BV): 3 studie-uren
Vastgoedcert (LV): 3 studie-uren
VastgoedPro: 21,25 Studiepunten
RICS: 3 CPD-uren

Kosten: 199 euro ex. BTW.
Aanmelden?
Stuur een mail naar events@vastgoedjournaal.nl met daarin uw gegevens aan o.v.v. " POS
(Persoonlijke Ontwikkel Scan)". Na inschrijving ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van
KPE Morel. Datum en tijd is in overleg.

