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Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichting 

A-RMT of K-RMT periode 10 (2020-2022) 
 

Inleiding 

Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 

12 maanden. Na die periode zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de 

hercertificeringseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, wordt de registratie weer met 

12 maanden verlengd.  

 

De onderwerpen/inhoud van de verschillende cursussen worden per jaar door SVMNIVO 

bepaald. De bijeenkomsten worden door de Academie voor Vastgoed verzorgd, 

gedurende ongeveer 20 maanden (behalve in de maand augustus). 

 

Het kan voorkomen dat een geregistreerde, om wat voor (persoonlijke) reden ook, niet in 

staat is geweest om de bijeenkomst(en) op tijd bij te wonen en dat de bijeenkomst 

inmiddels niet meer wordt aangeboden. 

Dat betekent dat de gecertificeerde niet meer aan de voorwaarden voldoet en eigenlijk 

opnieuw de initiële examens zou moeten afleggen om weer opgenomen te kunnen 

worden in de registers A-RMT of K-RMT. Dit is een langdurige en kostbare 

aangelegenheid. Om die reden is er, onder strikte voorwaarden, een alternatieve route 

opgesteld.  

 

In het reglement staat: “Indien een geregistreerde zich uitschrijft uit het register of uit 

het register wordt uitgeschreven, kan hij/zij pas weer in het register ingeschreven 

worden indien men aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen heeft voldaan, 

dan wel aan een vergelijkbare verplichting die door de directie van SVMNIVO als 

gelijkwaardig wordt bestempeld.” 

 

Vervangende opdracht  

Een oud-ingeschrevene van de registers A-RMT of K-RMT kan weer ingeschreven 

worden in het betreffende register, als hij/zij de bijeenkomst(en) uit periode tien (10) niet 

heeft gevolgd en de definitieve uitschrijving uit het register minder dan twee jaar 

geleden is. Voor de A-RMT’er is dit één van hiernavolgende bijeenkomsten, Voor de K-

RMT’er zijn dit twee van de hiernavolgende bijeenkomsten: 

 

• Makelen op niveau 

• Discriminatie en ethiek 

• Omgevingswet 

• Data Analyse - Het zoeken en verzamelen van gegevens 

• De invloed van milieu op monumentale panden 

 

Onderstaande opdracht is door de directie van SVMNIVO vastgesteld als toegestane 

vervangende opdracht. Let op: deze aanvullende opdracht geldt alleen voor periode 10. 
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De opdracht 
 

Doel 

Door de presentatie en verdediging van een visiestuk toont u aan dat u zich verdiept 

hebt in  

 
1. Makelen op Niveau:  

Behandelde onderwerpen: aankoop/verkoopproces, intakegesprek, opdracht 

aankoop/verkoop en aankoop- en, verkooptransacties, openbare verkopingen 

hypotheekrecht en pandrecht, marketing (-beleid), waarderen,  

waardebepalingsmethodieken en specifieke waarderingsaspecten. 

2. Discriminatie en Ethiek: 

Behandelde onderwerpen: discriminatie, moraal en ethiek in theorie en de dagelijkse 

praktijk, discriminatie en ethische problematiek vanuit tuchtrechtelijk perspectief, ethiek 

en de WWFT, bewustwording van eigen handelen binnen ethische kaders. 

3. Omgevingswet: 

Behandelde onderwerpen: de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet, praktische 

casussen uit de praktijk die aangeven welke veranderingen u te wachten staan, goed 

kunnen adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden de Omgevingswet. 

4. Data analyse - Het zoeken en verzamelen van gegevens: 

Door grondig en zorgvuldig gegevens te verzamelen en deze data te analyseren, kunt u 

relaties, patronen en trends vaststellen en evalueren in de woningmarkt. Deze gegevens 

kunt u gebruiken om conclusies te trekken en beter geïnformeerde beslissingen te 

nemen. Behandelde onderwerpen: kadaster, grootschalige basis kaart (GBKN), gebruik 

Pdok (BGT), gemeentelijke kwartaalcijfers, referentieobjecten uit: NVM, VBO, VGP, 

Ruimtelijkeplannen.nl, Bodemloket.nl, Funderingsviewer, KvL, Monumenten.nl, overige 

databases (CBS, risicokaart, overheid). 

5. De invloed van milieu op monumentale panden:  

Behandelde onderwerpen: het herkennen van bouwgebreken die direct of indirect 

veroorzaakt zijn door het veranderen van het klimaat, de invloed van het energielabel op 

de gebouwde omgeving, de vertaling van het energielabel naar de nta 8800, het 

herkennen van ontwerp – en bouwfouten die problemen met het veranderen van het 

klimaat kunnen veroorzaken, het kunnen herkennen van funderingsproblemen en 

gebreken, het interpreteren van scheurvorming en dit herleiden naar eventuele 

funderingsschade. 
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Opdracht A-RMT:  

U schrijft een visiestuk gerelateerd aan één van de hierboven genoemde onderwerpen, 

vanuit uw functie als assistent-makelaar. In uw visiestuk beschrijft u uw visie op het 

door u gekozen onderwerp. U beschrijft op welke wijze het onderwerp van invloed is 

op uw werkzaamheden, geeft uw mening over het onderwerp en waar u deze mening 

op baseert. In de map met Informatie A-RMT onder het tabblad Vervangende opdracht 

A-RMT periode 10 vindt u de documenten die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomst.  

Aanvullende eisen: omvang van het visiestuk (exclusief inleiding, afbeeldingen en 

samenvatting): 3 à 5 pagina’s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. 

 

Opdracht K-RMT:  

Een K-RMT’er dient twee onderwerpen te kiezen uit de hierboven genoemde 

onderwerpen. De besproken onderwerpen zijn te vinden in de map Informatie K-RMT 

onder het tabblad Vervangende opdracht K-RMT periode 10. U schrijft één visiestuk 

met een omvang van 10 tot 15 pagina’s. 

Aanvullende eisen: omvang van het visiestuk (exclusief inleiding, afbeeldingen en 

samenvatting): 10 à 15 pagina’s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. 

 

NB. Als de K-RMT’er één van de twee verplichte bijeenkomsten niet heeft gevolgd, 

dan hoeft het visiestuk alleen te worden gemaakt voor één niet-gevolgd onderwerp. 

Het visiestuk omvat in dat geval 7 tot 10 pagina’s. 
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Beoordeling schriftelijk 

De beoordeling van het visiestuk geschiedt aan de hand van deze criteria: 

 

Beoordeling schriftelijk  

De kandidaat…  
O V Weging 

Vakinhoudelijke vaardigheden 

1 … verwoordt zijn eigen mening.    x2 

2 … onderbouwt zijn eigen mening.    x2 

3 … toont zijn deskundigheid in het onderwerp.   x2 

4 … toont een realistische kijk op het onderwerp.   x2 

5 … toont een vernieuwende kijk op het onderwerp.   x2 

6 … raadpleegt diverse bronnen adequaat.    x2 

Vorm vaardigheden  

7 … schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten).   x1 

8 ... schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep).   x1 

9 … schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep).   x1 

10 … schrijft gevarieerd.   x1 

11 ... heeft een heldere structuur in het betoog toegepast (witregels, 

paragrafen, kopjes). 

  x1 

12 … heeft de lay-out en de presentatie van het betoog goed verzorgd.   x1 

13 … communiceert kernachtig.   x1 

14 … past het taalgebruik aan de lezer aan (makelaars)   x1 

Totaal   20 

Cesuur(75%) 15 

Verantwoording assessor over beoordeling: 

 

 

 

 

Als uw visiestuk aan 75% van de criteria voldoet wordt u uitgenodigd het visiestuk te 

presenteren.  
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Mondelinge verdediging 

Tijdens de mondelinge verdediging/presentatie gaat u in op uw visiestuk en presenteert 

u uw visiestuk aan de assessor (een gecertificeerde makelaar). Daarna zal de assessor u 

enkele verdiepingsvragen stellen om o.a. uw vakkennis te toetsen. 

 

Duur mondeling A-RMT of K-RMT – één onderdeel: 40 minuten, waarvan 20 minuten 

presentatie en 20 minuten vragen door de assessor. 

Duur mondeling K-RMT – twee onderdelen: 60 minuten, waarvan 30 minuten 

presentatie en 30 minuten vragen door de assessor. 

 

Beoordeling mondeling  

De beoordeling van het mondeling vindt plaats op basis van de volgende criteria: 

 

Beoordeling mondeling  

De kandidaat…  
O V Weging 

Vakinhoudelijke vaardigheden 

1 … verwoordt zijn eigen mening.   x1 

2 … onderbouwt zijn eigen mening.   x1 

3 … toont zijn deskundigheid in het onderwerp.   x1 

4 … toont een realistische kijk op het onderwerp.   x1 

5 … toont een vernieuwende kijk op het onderwerp   x1 

6 … presenteert zijn visie overtuigend.   x1 

7 … beantwoordt de vragen van de assessor adequaat.   x1 

8 ... raadpleegt diverse bronnen adequaat.   x1 

Totaal   8 

Cesuur(75%) 6 

Verantwoording assessor over beoordeling: 

 

 

 

 

Als u aan 75% van zowel de schriftelijke als de mondelinge criteria hebt voldaan, dan 

hebt u voldaan aan de opdracht en mag u (indien u ook aan de overige verplichtingen 

hebt voldaan) met terugwerkende kracht weer worden ingeschreven in het register. Dit 

betekent dat u binnen uw reguliere termijn aan de verplichting voor de volgende ronde 

moet voldoen. De nieuwe hercertificeringsperiode van 12 maanden gaat dus niet in 

vanaf de datum van het behalen van een voldoende resultaat voor uw vervangende 

opdracht, maar vanaf uw reguliere startdatum. 

 

 

Procedures 
 

Stappen en termijnen 

• Als u van dit traject gebruik wilt maken, schrijft u zich in via de webshop in uw 

SVMNIVO-account. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en 

inloggegevens voor de examenomgeving.  
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• Als u inlogt in de examenomgeving vindt u de opdracht en het materiaal dat tijdens 

de bijeenkomsten gebruikt is. 

• In de examenomgeving levert u de ondertekende akkoordverklaring met de 

voorwaarden (in pdf-formaat).  

• In de examenomgeving levert u het visiestuk in (in pdf-formaat).  

• U ontvangt binnen vier weken de beoordeling van uw visiestuk. Bij een voldoende 

wordt u uitgenodigd voor het mondeling examen. Dit mondeling zal plaatsvinden  

binnen zes weken na de goedkeuring.  

• Het mondeling examen vindt plaats bij SVMNIVO, Fultonbaan 80 te Nieuwegein.  

• U ontvangt binnen vier weken de uitslag van het mondeling. Bij een voldoende 

resultaat en als aan de overige hercertificeringsverplichting(en) is voldaan en er geen 

betalingsachterstand is, wordt u direct met terugwerkende kracht opnieuw in het 

register opgenomen.  

 

Uiterste inleverdatum visiestuk 

De uiterste inleverdatum is de datum waarop uw inschrijving in het register verlopen 

was plus 104 weken. Dit is een harde deadline, waarvan niet wordt afgeweken en 

waarop geen uitzonderingen worden gemaakt. Te laat indienen betekent dat u niet meer 

voor dit hercertificeringstraject in aanmerking komt en alleen nog door het behalen van 

het initiële SVMNIVO praktijkexamen Vakbekwaamheid Makelaar Wonen in het register 

opgenomen kunt worden.  

 

Herkansing  

Bij een onvoldoende beoordeling van uw visiestuk krijgt u twee weken de tijd om uw 

visiestuk te herschrijven. Gerekend wordt vanaf de datum waarop u de beoordeling per 

e-mail door SVMNIVO aan u is gestuurd. Bovenstaande procedure wordt in het geval 

van een herkansing opnieuw gevolgd. 

Bij een onvoldoende beoordeling na het mondeling is een eenmalige herkansing bij een 

andere assessor mogelijk. Binnen zes weken na de beoordeling en goedkeuring van het 

herschreven visiestuk kunt u het visiestuk verdedigen. 

 

Fraude 

SVMNIVO behoudt zich in geval van (een vermoeden van) fraude het recht voor om u 

uit te sluiten van, dan wel per direct te diskwalificeren voor verdere deelname aan het 

examen (zowel van het schriftelijke en mondelinge gedeelte, als ook van de herkansing). 

Onder fraude wordt verstaan: het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat erop 

gericht is het vormen van een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden 

te belemmeren of onmogelijk te maken. Onder fraude wordt in elk geval (maar niet 

uitsluitend) verstaan gevallen waarin u de opdracht (gedeeltelijk) niet zelf hebt gemaakt, 

maar (gedeeltelijk) gekopieerd van een andere kandidaat of externe bron.  

 

Kosten 

De kosten van dit traject staan vermeld in de tarievenlijst die te vinden is op de website 

van SVMNIVO.  
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