
KENNIS EN ACTUALITEIT

Per kalenderjaar 14 punten. Totaal 28 punten in 2 jaar. Totaal 12 punten in 2 jaar.

PRAKTIJKTOEPASSING

 PE voor een doorlopende beroepsontwikkeling
40 punten in 2 jaar (2022-2023) 

PE VAKARTIKELEN

MINIMAAL 4 PUNTEN 
PER KALENDERJAAR

- VERPLICHT - 

MINIMAAL 2 PUNTEN
PER KALENDERJAAR

- VERPLICHT - 

GEEN MINIMUM OF 
MAXIMUM AANTAL PUNTEN

- NIET VERPLICHT - 

MAXIMUM 6 PUNTEN 
PER KALENDERJAAR

- NIET VERPLICHT - 

MAXIMUM 4 PUNTEN 
PER KALENDERJAAR

- NIET VERPLICHT - 

MINIMAAL 12 PUNTEN 
IN 2 KALENDERJAREN

- VERPLICHT -

PE WEBINARS PE EXPERTMEETINGS
ACTUALITEITEN

PROGRAMMA’S EXTERN
WFT-PA

ABONNEMENT
ONTWIKKELEN VAN JE SKILLS

IN DE BEROEPSPRAKTIJK

PE-toegang en automatische puntentelling via MijnFFP.nl

Actuele 
en verdiepende 

vakartikelen

Online bijeen-
komsten over 

vakinhoudelijke 
thema's

Vakinhoudelijke 
presentaties 

op FFP-
bijeenkomsten

Door FFP 
geaccrediteerde 
bijeenkomsten of 

online programma’s 
door derden

Wft-PA 
abonnement 
(modules Basis, 

Hypothecaire krediet, 
Inkomen en Pensioen-

verzekeringen)

Door FFP 
geaccrediteerde 

aanbieders



Houd de website MijnFFP.nl in de gaten voor alle PE-ontwikkelingen.

PE voor een doorlopende beroepsontwikkeling 

De PE 2022-2023 bestaat uit 2 onderdelen:

• Kennis & Actualiteit (K&A)
• Praktijktoepassing (PT)

Voor beide onderdelen tezamen moet je in twee 
jaar in totaal 40 punten (= 40 uur) behalen. 

Kennis & Actualiteit (K&A)
K&A is één van de pijlers van PE. K&A biedt op 
diverse manieren vakinhoudelijke kennis aan.  
Voor het K&A-onderdeel moet je elk jaar 14 
punten halen. Dat is over de tweejaarsperiode 
dus 28 punten. Je kiest voor K&A uit de volgende 
categorieën: 

1. PE Vakartikelen  
2. PE Webinars   
3. PE Expertmeetings  
4. Actualiteitenprogramma’s extern 
5. Wft-PA abonnement

Puntenverdeling
Voor de Vakartikelen (cat. 1) moet je minstens 4 
punten per jaar halen en voor de Webinars (cat. 
2) minstens 2. De actualiteitenprogramma's 
extern geven maximaal 6 punten en het Wft-PA 
abonnement geeft maximaal 4 punten per kalen-
derjaar. 

De PE-categorieën 1,2 en 3 zijn gratis, deze 
worden uit de contributie betaald. De overige 
categorieën 4 en 5 en het onderdeel PT niet. 

1. PE Vakartikelen
Actuele en verdiepende vakartikelen in het kader 
van financiële planning met MC-vragen om zelf je 
kennis te peilen.  
Deze vakartikelen zijn 3 maanden geldig om 
PE-punten mee te verwerven.

2. PE Webinars
Online bijeenkomsten over (actuele) vakinhoude-
lijke thema's, waarbij je de gelegenheid krijgt 
vragen te stellen.            

Deze Webinars zijn 3 maanden geldig om 
PE-punten mee te verwerven.  

3. PE Expertmeetings    
Vakinhoudelijke prestentaties, door autoriteiten 
op een bepaald vakgebied, op FFP-bijeenkomsten.

4. Actualiteitenprogramma’s extern
Door FFP geaccrediteerde bijeenkomsten of online 
programma’s georganiseerd door derden. Hiermee 
krijg je de mogelijkheid om ook punten te vergaren 
binnen je eigen specialisme of beroepsgroep. 

5. Wft-PA abonnement 
Een abonnement op een online Wft-PA (Perma-
nent Actueel) product voor de modules Basis, 
Hypothecaire krediet, Inkomen en Pensioenverze-
keringen. Hier worden actualiteiten in de vorm 
van korte artikelen aangeboden. FFP laat deze 
inspanning deels meetellen. 

Praktijktoepassing (PT)
Door gericht te trainen in praktijksituaties word 
je sterker in je beroep. Dat is het uitgangspunt 
van het onderdeel Praktijktoepassing (PT). Je 
moet hiervoor binnen de tweejaarsperiode 12 
punten halen. Je kunt 12 PE-punten halen door…
•  in 2022 of 2023 een 12-punts PT-programma  
    bij één aanbieder te volgen
•  in 2022 of 2023 2 maal een 6-punts PT-pro- 
    gramma te volgen, eventueel bij verschillende   
    aanbieders
•  in zowel 2022 als 2023 een 6-punts PT-pro-  
    gramma te volgen, eventueel bij verschillende   
    aanbieders

De programma’s worden vooral aangeboden door 
opleidingsinstellingen en dienen vooraf door FFP 
geaccrediteerd te worden. Aanbieders van PT-pro-
gramma’s betalen per cursusdag € 47,50 aan 
FFP voor ontwikkeling en onderhoud van het 
PE-systeem en de puntenregistratie. Deelnemers 
ontvangen hiervoor doorgaans een factuur van de 
aanbieder.

MijnFFP
De PE wordt aangeboden op MijnFFP. Hier 
worden alle behaalde punten per lid automatisch 
bijgehouden. 

Niet gecertificeerde leden volgen alleen het 
onderdeel K&A.


