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1. Perma
anente Vorming (PV
V)
Permane
ente vormin
ng is een leerproces voor het le
even. Het laat toe dee beroepske
ennis en
-vaardigheden van de
d architecten
n te vergrote
en en te verbeteren.

2. Progra
amma
2.1 De a
architect bepa
aalt vrij zijn permanente
p
vvorming prog
gramma.
Dit Perm
manente Vorm
ming program
mma moet vo
oldoen aan de
d volgende criteria:
a. de acttiviteit heeft als
a hoofddoe
el kennis- en competentie
everrijking;
b. de inh
houd van de activiteit beh
hoort tot het b
beroep van architect;
a
c. de acttiviteit is rech
htstreeks rele
evant voor de
e uitoefening
g van het berroep.
2.2 Men moet een evvenwicht vind
den tussen d
de verschillen
nde opleiding
gsgebieden.
2.3 De p
permanente vorming
v
kan worden geo
organiseerd in de vorm va
an diverse aactiviteiten, ve
ermeld in
de volge
ende niet-exh
haustieve lijs
st: cursussen
n, excursies, lezingen, op
pleidingen, sseminaries, symposia,
s
trainingss, workshopss.

3. C
Contro
ole en sanctie
e
Elke raa
ad van de Orde is bev
voegd om d
de permanente vorming
g te controleeren van arrchitecten
ingeschrreven op zijn
n tableaus of op een van de lijsten van
n de stagiairs toegevoeggd aan het tableau.

4. Erkenn
ningsc
commisssie
Er wordtt een erkenningscommiss
sie ingesteld binnen elke
e afdeling.
nningscomm
missie heeft als
a opdracht:
De erken
a) de vormingsactivitteiten te erke
ennen;
b) een aantal uren pe
ermanente vorming
v
toe tte kennen aa
an elke activitteit die ze errkent;
c) contro
oleren of de vormingsacti
v
iviteiten vold oen aan de criteria,
c
bepa
aald in punt 22.1.

5. Erkenn
ningsp
procedu
ure
5.1 De volledige do
ossiers om erkenning
e
va
an een vormiingsactiviteit aan te vraggen moeten uiterlijk 3
b
van de
e activiteit do
oor de organ
nisator worde
en ingediendd via het ele
ektronisch
maanden voor het begin
gformulier, beschikbaar
b
op
o het webpllatform van de
d Orde van Architecten..
aanvraag
De aanvvraag tot erkenning
e
va
an een vorm
mingsactivite
eit is pas ontvankelijk
o
na betaling van de
administtratieve koste
en aan de Orde
O
van Arcchitecten, ko
osten gelijk aan
a één maaal het bedrag
g van het
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inschrijvingsgeld of de deelnamekost voor de potentiële deelnemer, met een minimum van 150 euro
per vormingsactiviteit.
Deze bedragen zullen worden aangepast bij elke verhoging van drie punten van de consumptie-index
tegenover die van kracht op de datum van inwerkingtreding van onderhavig Reglement.
5.2 Elk aanbod van een vormingsactiviteit moet
Erkenningscommissie op basis van de volgende criteria:

vooraf worden

goedgekeurd

door

de

a) de relevantie van het onderwerp alsook de kwaliteit van de thema’s en behandelde kwesties;
b) de relevantie van de activiteit voor het beroep van architect;
c) de competenties van de docent en van de organisator;
d) de instemming van de organisator om aanwezigheidsattesten te bezorgen en een effectieve
controle van de aanwezigheden te organiseren.
e) de toegankelijkheid van de activiteit en de deelnamevoorwaarden van de activiteit.
5.3 De uren die in aanmerking komen voor de permanente beroepsvorming worden door de
erkenningscommissie bepaald bij de erkenning van elke activiteit.
5.4 De erkenningscommissie moet haar beslissing tot erkenning of weigering uiterlijk een maand voor
aanvang van de activiteit meedelen. Bij gebrek aan een antwoord binnen deze termijn, wordt de
activiteit beschouwd als erkend.
Elke weigering tot erkenning moet worden gemotiveerd door de erkenningscommissie.
5.5 De Orde publiceert de lijst van erkende vormingsactiviteiten op haar webplatform.
Alleen vormingen kunnen worden erkend en niet de instellingen of de organisaties die ze geven.
5.6 De organisator van een permanente vormingsactiviteit kan zijn activiteit pas bekendmaken na de
beslissing tot erkenning te hebben ontvangen van de erkenningscommissie.
5.7 Wanneer een vorming regelmatig wordt georganiseerd, moet de erkenning elk kalenderjaar
vernieuwd worden.
5.8 Alle aanvragen dienen in het Nederlands ingediend te worden.
5.9. De volgende voorwaarden worden gesteld omtrent de aanwezigheidslijsten:
a) De organisator dient de aanwezigheid van de cursisten zelf bij te houden en in een gestructureerd
vorm (Spreadsheet) door te geven.
b) In de aanwezigheidslijsten dient het stamnummer van de architecten vermeld te worden (terug te
vinden op www.architect.be).
c) Indien er geen aanwezigheidslijst wordt bezorgd, worden de punten niet toegekend en worden er
geen nieuwe activiteiten goedgekeurd.

6. Intrekking van de erkenning
De Orde van Architecten behoudt het recht om, op basis van een gegronde beslissing, de erkenning
die werd toegekend in overeenstemming met artikel 6, in te trekken.
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7. Rapportering permanente vorming
De organisator van de opleiding verbindt er zich toe de aanwezigheden over te maken aan de Orde
van Architecten via het webplatform van de Orde.

8. Financiering
8.1. De architecten moeten hun permanente vorming betalen.
8.2. De Orde van Architecten kan zelf vormingen organiseren, zonder ze echter te kunnen opleggen.
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