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ALS FINANCIEEL PROFESSIONAL BENT U VOORTDUREND BEZIG MET UW VAK.  

U WILT ZICH VERDER VERDIEPEN OF JUIST EEN NIEUW SPECIALISME ONDER  

DE KNIE KRIJGEN. UITDAGING GENOEG IN DE VERANDERENDE BANKENSECTOR! 

EN OMDAT U GROTE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT, 

WILT U NATUURLIJK ALLEEN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN VAN DE ALLER-

HOOGSTE KWALITEIT, DIE PERFECT AANSLUITEN OP UW VERANDERENDE 

BEROEPSPRAKTIJK. DAN BENT U BIJ NIBE-SVV AAN HET JUISTE ADRES.

U vindt bij ons alle opleidingen en trainingen die u nodig heeft om bij te blijven  

in de veranderende bankensector. Niet alleen de wettelijk verplichte opleidingen,  

zoals Wft, maar ook praktijkgerichte, vaktechnische opleidingen. Al dan niet 

gecombineerd met geaccrediteerde HBO Bachelor of Masteropleidingen. Al onze 

opleidingen en trainingen zijn ontwikkeld door vakspecialisten uit de praktijk en  

vaak in samenwerking met brancheorganisaties en keurmerken. Daarmee sluiten  

we naadloos aan op uw praktijk. 

In deze brochure vindt u een overzicht van ons complete aanbod van bancaire 

opleidingen en meer informatie over ons als opleider. Heeft u hulp nodig bij het  

kiezen van een opleiding die het beste bij uw persoonlijke situatie past? Neem  

dan gerust contact op met onze gespecialiseerde opleidingsadviseurs via  

035 - 7 506 155 of via www.nibesvv.nl. Zij helpen u graag.

Namens al mijn collega’s hoop ik u binnenkort bij ons te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, 

Jeanette Hadderingh 

Directeur NIBE-SVV

“Al onze opleidingen en trainingen zijn 
ontwikkeld door vakspecialisten uit de 
praktijk en vaak in samenwerking met 
brancheorganisaties en keurmerken.”

 
Welkom bij NIBE-SVV



Met de carrièrepaden op de volgende pagina’s helpen wij uw 

 medewerkers graag bij het maken van hun keuze. Met de leerlijnen 

 bieden we ze een logisch overzicht over ons opleidingsaanbod. 

Bancair of verzekeren? Particulier of zakelijk? Klantcontact adviseren 

of niet? In de financiële sector zijn deze zaken vaak bepalend voor 

het eventueel moeten voldoen aan wettelijke opleidingsverplichtingen. 

Dus is het handig om vanuit die beslisboom uit te komen bij het meest 

relevante aanbod.

De carrièrepaden zijn niet dwingend, maar bieden uw medewerkers de 

ruimte om hun eigen specialisatie te kiezen. Onderaan staat de basis 

en verder naar boven verdieping op een thema.

Welk carrièrepad 
volgen uw  
medewerkers?

Uw medewerkers kiezen hun eigen route, 

wij helpen ze wel graag bij hun keuze
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Bancaire opleidingen particulier 
 klantcontact adviserend

PARTICULIERE  
KREDIETVERLENING

HYPOTHECAIR/ 
INTEGRAAL  

PARTICULIER ADVIES
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Bancaire opleidingen particulier 
 klantcontact niet adviserend

BIJZONDER BEHEER 
PARTICULIER

JURIDISCHE/FISCALE 
VERDIEPINGHYPOTHEKEN



FINANCIËLE MARKTEN COMPLIANCE FINANCIEEL  
RISICOMANAGEMENTBELEGGEN

Algemene Opleiding Bankbedrijf (AOB) of  
Inleiding Bankbedrijf

BETALINGSVERKEER EN 
CASHMANAGEMENT

JURIDISCHE/FISCALE  
VERDIEPING

ZAKELIJKE KREDIET-
VERLENING

 
zakelijk advies
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ALLES WAT UW MEDEWERKERS LEREN IS PRAKTISCH TOEPASBAAR. DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN AL ONZE OPLEIDINGEN. DEZE 

ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR DE UNIEKE COMBINATIE VAN DIEPGEWORTELDE KENNIS EN EXPERTISE MET EEN HELDERE VISIE OP 

LEREN. NATUURLIJK WILLEN UW MEDEWERKERS EFFICIËNT WORDEN VOORBEREID OP HET EXAMEN. MAAR INSPIRATIE PUTTEN ZE UIT 

HET FEIT DAT ZE DE VOLGENDE DAG SUCCESVOLLER ZIJN MET WAT ZE ZOJUIST HEBBEN GELEERD. OF ZE DE OPLEIDING VOLGEN OM 

SUCCESVOLLER TE ZIJN IN HUN HUIDIGE WERK, OF JUIST ALS STAP RICHTING EEN FUNCTIE DIE ZE AMBIËREN, DE PRAKTIJK- EN 

COMPETENTIEGERICHTE LEERMETHODE VAN NIBE-SVV HEEFT IN IEDER GEVAL EEN DUIDELIJK DOEL VOOR OGEN. NAMELIJK: UW 

MEDEWERKERS HELPEN TOT WERKELIJK BETERE PRESTATIES TE KOMEN IN HUN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE WERKOMGEVING.

Wij kennen de financiële dienstverlening

NIBE-SVV heeft zijn wortels in de financiële dienstverlening. Wij kennen 

de werkpraktijk van u en uw medewerkers als geen ander. Als profes-

sionals in de sector hebben uw medewerkers te maken met wettelijk 

verplichte opleidingen. Zij willen natuurlijk zo efficiënt mogelijk aan deze 

verplichtingen voldoen. Onze opleidingen sluiten dan ook uitstekend 

aan op de examens, en leveren hoge slagingspercentages. 

Maar het zijn niet alleen verplichte opleidingen. Zeker niet. We geloven 

ook in de kracht van onze opleidingen als instrument om uw mede-

werkers te helpen nog succesvoller te zijn in hun werk. We zijn ons 

bewust van onze verantwoordelijkheid binnen de sector. Daarom 

 werken we samen met alle mogelijke brancheorganisaties, worden 

we met regelmaat gevraagd mee te denken in allerlei keurmerken en 

nemen we zitting in tal van werkveldcommissies. Daarmee geven we 

vorm aan opleidingen voor de professional van vandaag én morgen.

Optimale flexibiliteit

Leren combineren met werk en een sociaal leven vraagt maximale 

flexibiliteit van uw opleider. Daarom kunnen uw medewerkers kiezen 

uit verschillende aantrekkelijke varianten en werkvormen, zodat voor 

hen een geschikte ontwikkeling en voorbereiding op het examen 

beschikbaar is. Bij elke opleiding kunnen ze lezen welke varianten er 

mogelijk zijn. Zij kunnen bij de meeste opleidingen kiezen uit e-learning 

met begeleiding door een docent op afstand. In een aantal gevallen 

kunnen ze ervoor kiezen een klassikale examentraining in aanvulling 

op de e-learning te volgen. In deze aanvullende bijeenkomst oefenen 

ze gericht met examenvragen. De docent die hen begeleidt kan al hun 

vragen over het examen beantwoorden.

Bij veel opleidingen kunnen ze ook kiezen voor de klassikale variant. 

Als ze het juist op prijs stellen om gedegen en zorgvuldig voorbereid 

te worden op het examen én als ze het leuk en interessant vinden 

om van onze topdocenten en collega’s uit uw vakgebied te leren, is 

de  klassikale variant ideaal. In een aantal gevallen staat de laatste 

bijeenkomst volledig in het teken van examentraining. Zo zijn uw mede-

werkers ook met deze variant uitstekend voorbereid op het examen.

Interactieve bijeenkomsten met inspirerende docenten

Kiezen uw medewerkers voor de klassikale variant, dan kiezen ze 

allerminst voor saaie bijeenkomsten, waarin de stof die ze al hebben 

geleerd eindeloos wordt herhaald. Integendeel. Ze gaan met hun 

medestudenten actief aan de slag met praktijksituaties en examen-

oefeningen. Zo ontwikkelen ze hun competenties. Ze krijgen uitsluitend 

les van docenten en trainers die zelf ook in de praktijk actief zijn. Met 

hun ruime ervaring dagen zij uw medewerkers voortdurend uit om 

vanuit verschillende invalshoeken naar dagelijkse situaties te kijken.

Uw persoonlijke leerpad: adaptief leren

Leren is bij ons altijd persoonlijk. Dankzij onze slimme online leer-

omgeving krijgen uw medewerkers, welke opleiding ze ook kiezen, 

altijd een programma op maat. Hierbij oefenen ze vragen digitaal.  

En alleen de kennis die ze minder goed opnemen, oefenen ze vaker. 

Wel zo efficiënt. En zo effectief. Adaptief leren noemen wij dat. 

Onze leermethode 
Praktijkgericht leren inspireert iedereen
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Online Learning Journey NIBE-SVV
DIGITAAL END-TO-END PROCES VAN INSCHRIJVING TOT TERUGKOPPELING RESULTATEN

FASE 1
Inschrijving via www.nibesvv.nl

Kies en bestel de gewenste opleiding

FASE 5
Examen

Eenvoudig examen boeken  
via e-Connect op een  

van onze 23 examenlocaties

FASE 6
Terugkoppeling resultaten

Succesvol afgerond?  
Gefeliciteerd! We sturen het  
diploma of certificaat toe.

FASE 3
Toegang leeromgeving

Het leren kan beginnen! 

FASE 4
Leerfase

De e-learning is opgebouwd uit  
toegankelijke informatie en 

praktijkvoorbeelden,  
die aansluiten op de toetstermen

Aan iedere e-learning is een docent  
gekoppeld om vragen aan te stellen

FASE 2
Ontvangst inlogmail

U ontvangt de inlogmail voor  
toegang tot e- Connect, onze  

digitale leeromgeving
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opleidingen  
bank
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Bank

DE BANK IS EN BLIJFT EEN DYNAMISCHE WERKOMGEVING. ER ONTSTAAN VELE NIEUWE FUNCTIES EN BANKEN HEBBEN OOK NOG 

STEEDS TRADITIONELE VAKSPECIALISTEN NODIG. BEKIJK ONS RUIME AANBOD BANCAIRE OPLEIDINGEN EN U ZULT ZIEN DAT WIJ 

PERFECT OP DIE ACTUALITEIT INSPELEN. OF UW MEDEWERKER NU NET BEGINT, OF AL RUIME BANCAIRE ERVARING HEEFT, BIJ ONS 

VINDT HIJ OP ELK NIVEAU DE JUISTE OPLEIDING. DENK AAN INLEIDENDE BANKOPLEIDINGEN, MAAR OOK AAN PROGRAMMA’S 

WAARMEE HIJ ZICH ALS SPECIALIST KAN ONDERSCHEIDEN, BIJVOORBEELD OP HET GEBIED VAN PAYMENTS, INTEGRAAL ADVIES, 

BELEGGEN EN ZAKELIJKE KREDIETVERLENING.

Bestaande kennis behouden, nieuwe toevoegen

De ‘bank van nu’ lijkt nog maar weinig op ‘de bank van toen’. Dat komt 

vooral door de voortschrijdende digitalisering van het bankwezen. Niet 

alleen ontstaan er, om de interne processen van de bank te verbeteren, 

nieuwe functies op het grensvlak tussen IT en finance. Ook investeren 

banken in technologische innovaties die het leven van de klant een 

stuk aangenamer maken. Daarnaast zoeken zij meer en meer de 

samenwerking op met de zogenoemde fintechbedrijven.

Dat neemt niet weg dat banken ook nog een sterke behoefte hebben 

aan vakspecialisten. Bijvoorbeeld aan een financieel adviseur die 

particulieren adviseert of zakelijke klanten bedient. En zeker ook aan 

een paymentspecialist met gedegen kennis over onder andere PSD2, 

target service, cashmanagement of trade finance. Door de druk op  

de wet- en regelgeving hebben banken bovendien steeds meer 

behoefte aan specialisten op het gebied van de Wwft, governance, 

compliance en risk.

Bancaire opleidingen

Als de opleider van en voor de financieel dienstverlener haken wij 

als geen ander aan op deze actuele behoeften van banken. Behalve 

onze Wft- (PE-)opleidingen, vindt u bij ons dus ook een groot aantal 

vakopleidingen die aansluiten op het traditionele bankiersvak, zoals dat 

beoefend wordt binnen de banken van vandaag én morgen. Daarbij 

onderscheiden wij vijf praktijkgerichte deelsegmenten: Inleidende bank-

opleidingen, Particuliere bankopleidingen, Zakelijke bankopleidingen, 

FFP en Payments.

Voor elk niveau de juiste opleiding

Opleidingen

Inleidende bankopleidingen

 - Inleiding Bankbedrijf 

 - Banking Fundamentals 

 - Algemene Opleiding Bankbedrijf (AOB)

 - General Banking Course 

 - Rechtwijzer 

 - Wwft voor Iedereen met Klantcontact

Particuliere bankopleidingen

 - Woningfinanciering

 - Schenk- en Erfwijzer 

 - Bijzonder Beheer Particulier

 - Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren)

 - Erkend Hypothecair Planner NVHP

Financiële planning en financieel advies

 - FFP Financiële Planning

 - FFP Belastingen

 - FFP Recht

 - FFP Pensioenen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen

 - FFP Sparen, Beleggen en Financieren

 - FFP Vaardigheden

 - Examentraining FFP Examen

Zakelijke bankopleidingen

 - Inleiding Zakelijke Kredietverlening 

 - Asset Management

 - Zakelijke Kredietverlening 

 - Bijzonder Beheer Zakelijk 

 - Balanslezen

 - Balansanalyse

 - Bankieren en Fiscaliteit

 -  Belastingpraktijk voor de IB-ondernemer,  

BV en DGA

 - Belastingpraktijk voor de Particulier en de Belegger 

 - Expertprogramma Overnamen en Fusies

 - Financiële Analyse van MKB-ondernemingen

 - Kasstroomanalyse

 - Leasing 

 - Zekerheden en Ondernemingsvormen 

 - Leergang Adviseur Zakelijk

 - Adviseren bij Bedrijfsoverdracht van IB- ondernemingen

Financial riskmanagement

 - Financial Risk Management 

 - Foundation of Financial Risk

 - Financial Risk and Regulation

 - Financial Risk Management - I (FRM)

 - Financial Risk Management - II (FRM)

Payments

 - Kernaspecten Betalingsverkeer 

 - Toezicht en Regelgeving 

 - Internationaal Betalingsverkeer 

 - Next Payments

 - Leergang Payments 

 - Cashmanagement en Tradefinance 
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carrièrepaden
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SEH

Met de stichting Erkend Hypotheek Adviseur heeft NIBE-SVV al 

 jarenlang goede contacten. Om de EFA-titel te krijgen na het  behalen 

van een Wft-diploma Adviseur Hypothecair Krediet en Adviseur 

 Consumptief Krediet, is de opleiding Integraal Adviseren ontwikkeld. 

Met de benodigde werkervaring mag de titel Erkend Financieel 

 Adviseur en de titel Erkend Hypotheekadviseur worden gevoerd.

Voor financieel adviseurs die zich willen onderscheiden met hun 

 deskundigheid, vaardigheden en integriteit loont het de moeite om voor 

de titel Erkend Financieel Adviseur te gaan. Daarmee krijgen klanten 

de garantie dat ze op financieel advies van hoge kwaliteit kunnen 

rekenen. Het keurmerk wordt uitgegeven door de onafhankelijke 

Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Alle erkend adviseurs zijn 

ervaren, hebben geldige wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks verplichte 

SEH-opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels. Wie 

opgenomen is in het register, heeft een streepje voor op vakgenoten 

voor wie dat niet geldt. 

SEH heeft 2 soorten PE-opleidingen: A en B. In de A-opleidingen 

komen onderwerpen aan de orde die periodiek door SEH worden vast-

gesteld. Deze opleidingen bieden wij incompany aan. B-opleidingen zijn 

maatwerkprogramma’s. We maken ze voor onze klanten en laten ze 

bij SEH accrediteren. De onderwerpen die worden behandeld bepalen 

we in overleg met de klant en worden niet door SEH vastgesteld. Ons 

actuele PE-aanbod vindt u op www.nibesvv.nl en www.seh.nl.

Alle informatie over de opleidingen en het examen vindt u op de site 

van de SEH: www.seh.nl.
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Federatie Financieel Planners is de beroepsorganisatie van 

 (gecertificeerde) financieel planners die het FFP-keurmerk dragen en 

zijn opgenomen in het FFP-certificeringsregister. Een gecertificeerd 

financieel planner met het FFP-Keurmerk is in staat om consumenten 

integraal te adviseren over hun financiële toekomst. Een stevig houvast 

voor de consument én de financieel planner dus.

Strenge opleidings- en (bij)scholingseisen, een heldere gedragscode, 

zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. Het 

FFP-Keurmerk biedt zowel consumenten als financieel planners een 

stevig houvast bij financieel advies. De initiële opleidingen met planning 

en wat NIBE-SVV aanbiedt op het gebied van doorlopende beroeps-

ontwikkeling (DBO) staat op www.nibesvv.nl.

4 PE-punten voor FFP-leden

FFP’ers hebben ook een PE-verplichting. Het Permanent Actueel 

(PA-)abonnement op Wft Triple A is goed voor 4 PE-punten bij FFP. 

Deze PE-punten kent FFP toe op basis van een verplicht profiel met 

 (minimaal) de Wft-modules Basis, Hypothecair krediet en Vermogen.

Opleiding FFP Financiële Planning

De opleiding tot financieel planner is op 2 manieren te volgen: in zijn 

geheel of per module. Wie kiest voor inschrijven voor losse modules 

betaalt iets meer. Het voordeel is echter dat de student zijn eigen 

studietempo bepaalt.

Financiële planning en  
financieel advies

FFP Belastingen

FFP Recht

FFP Pensioenen, Sociale 
Zekerheid en Verzekeringen

FFP Vaardigheden 

FFP Sparen, Beleggen  
en Financieren

FFP FINANCIËLE 
 PLANNING
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ZAKELIJKE  
KREDIET VERLENING

Zakelijke kredietverlening is een boeiend vakgebied binnen de 

 financiële sector. Wie ondernemers professioneel van dienst wil zijn, 

dient over gedegen kennis te beschikken. Die kennis is op te doen 

bij NIBE-SVV. Met onze praktijkgerichte opleiding Inleiding Zakelijke 

Dienstverlening leggen uw medewerkers een stevige basis. Na afloop 

kunnen ze het dagelijks beheer van kleine kredietrelaties voeren. De 

opleiding Zakelijke Kredietverlening brengt ze een grote stap verder. 

Daarmee beheersen ze alle aspecten rond het beoordelen en toe-

kennen van zakelijke kredieten.

Kennis voor het verlenen van  

kredieten aan ondernemers 

Behaal een officieel  

GARP-certificaat

Inleiding Zakelijke Krediet-
verlening

Zakelijke Kredietverlening  
of Balanslezen

Balansanalyse of  
Kasstroomanalyse

Financiële Analyse van 
MKB- ondernemingen, 

Bijzonder Beheer Zakelijk 
of Expertprogramma 
Overnamen en Fusies

Adviseren bij Bedrijfs-
overdracht van 

 IB-ondernemingen

ZAKELIJKE KREDIET-
VERLENING

Financial Risk management

Foundation of  
Financial Risk

Financial Risk  
and Regulation

Financial Risk  
Management - II (FRM)

Financial Risk  
Management - I (FRM)

FINANCIEEL  
RISICOMANAGEMENT

Financieel risicomanagement is onontbeerlijk voor een gezonde 

bedrijfsvoering en continuïteit van banken. NIBE-SVV heeft een 

 interessant aanbod trainingen om uw medewerkers te bekwamen 

in financieel risicomanagement. Diverse trainingen kunnen ze 

 afsluiten met een examen bij GARP. Daarmee kunnen ze een officieel 

GARP-certificaat behalen. Zo laten ze zien wat ze waard zijn.

Financieel  
risico management
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Krijg inzicht in het huidige 

 betalingsverkeer

Kernaspecten  
betalingsverkeer

Toezicht en regelgeving

Internationaal  
betalingsverkeer

Next Payments

LEERGANG PAYMENTS

Het nationaal en internationaal betalingsverkeer verandert in een 

razend tempo. Dat komt niet alleen door de aangescherpte Europese 

regelgeving, maar ook en vooral door alle nieuwe technologische 

ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van Instant Payments en 

Trade Finance. Onze Payments-opleidingen geven u een volledig beeld 

van het huidige betalingsverkeer en van alles wat daar tegenwoordig 

bij komt kijken. Denk onder andere aan mobiel betalen, contactloos 

betalen of via de app, maar ook aan SEPA, PSD2, Target en innovatief 

cashmanagement.

Kennisverdieping met onze Leergang Payments

Hebben uw medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden te maken 

met de praktische werkwijze van betalingsverkeer? Dan kunnen ze hun 

kennis verdiepen met onze leergang Payments. Hierin bestuderen ze 

niet alleen de uiteenlopende betalingsmethoden en de risico’s daar-

van. Ze raken ook bekend met de relevante wet- en regelgeving en 

 ontdekken welke eisen er worden gesteld aan financiële instellingen die 

op nationaal, Europees en internationaal niveau opereren. Daarnaast 

kijken ze natuurlijk naar de toekomst: welke ontwikkelingen binnen het 

betalingsverkeer hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden en welke 

veranderingen mogen we nog verwachten? Deze leergang bestaat uit 

4 modules die ook los te volgen zijn (zie schema):

Payments

15
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Beleggen

Als geld goed wordt belegd, kan dit veel winst opleveren. Maar 

 beleggen kent ook risico’s. Hoeveel risico kan en wil uw klant lopen? 

Welke beleggingsvorm is dan het meest geschikt? U leert er alles over 

bij NIBE-SVV. Naast algemene beleggingsopleidingen heeft NIBE-SVV 

een compleet aanbod ESMA-opleidingen en door DSI geaccrediteerde 

examens waarmee u aan de ESMA-richtsnoeren kunt voldoen. 

Voor DSI-gecertificeerde professionals is permanent vakbekwaam (PV) 

zijn vanaf 2020 een voorwaarde om de certificering bij DSI te behouden.  

Vanaf januari 2020 biedt NIBE-SVV jaarlijks een nieuw door DSI geac-

crediteerd programma aan. Daarmee kunnen beleggingsprofessionals 

hun vakbekwaamheid aantoonbaar up-to-date houden.

Stuk voor stuk ideaal om actuele kennis op te doen en vaardigheden 

als financieel deskundige (verder) te ontwikkelen. Voldoet u aan de 

eisen die DSI stelt op het gebied van deskundigheid, vaardigheden  

en werkervaring? Dan komt u in aanmerking voor registratie in het 

openbare DSI-Register. 

Opleidingen aansluitend op ESMA-richtsnoeren

Opleidingen

Beleggingsopleidingen

 - DSI Effectenhandelaar 

 - Financiële Markten 

 - Financial Markets 

 - Expertprogramma Derivaten 

 - Expertprogramma Securitisatie 

 - Beleggen

 - Effectenbedrijf

 

 

 

 

ESMA-MiFID

 - ESMA Retail Informeren 

 - ESMA Retail Kennis Informeren 

 - ESMA Retail Vaardigheden Informeren 

 - ESMA Retail Adviseren Standaard 

 - ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard 

 - ESMA Retail Vaardigheden Adviseren  Standaard 

 - ESMA Retail Adviseren Maatwerk 

 - ESMA Retail Kennis Adviseren Maatwerk 

 - ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk 

 - ESMA Permanent Vakbekwaam

 - ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam 2020

 - ESMA Retail Adviseren Maatwerk Permanent Vakbekwaam 2020

 - ESMA Retail Informeren Permanent Vakbekwaam 2020
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opleidingen  
Compliance,  
Fraude en Wwft
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Compliance, Fraude en Wwft 

COMPLIANCE EN GOVERNANCE: GEEN FINANCIËLE ONDERNEMING KAN ZONDER. DE UITVOERDER VAN EEN COMPLIANCEFUNCTIE MOET 

ER, BINNEN HET KADER VAN DE (INTER)NATIONALE WET- EN REGELGEVING, VOOR ZORGEN DAT HET STREVEN OM GELD TE VERDIENEN 

NIET TEN KOSTE GAAT VAN INTEGER HANDELEN. EEN GEZONDE BALANS TUSSEN DIE TWEE BEWAREN, DAAR GAAT HET OM. NAAST 

COMPLIANCE IS STERKE GOVERNANCE NODIG. DE BELANGEN EN AANSPRAKEN VAN AANDEELHOUDERS, POLISHOUDERS EN ANDERE 

STAKEHOLDERS BIJ HET BEDRIJF MOETEN IMMERS ALTIJD BESCHERMD ZIJN. BENT U OP ZOEK NAAR EEN COMPLIANCETRAINING, EEN 

WWFT-TRAINING OF EEN OPLEIDING CCO? BIJ NIBE-SVV VINDT U ZOWEL EEN GEACCREDITEERD ALS PRAKTIJKGERICHT AANBOD. 

De compliance officer is de interne toezichthouder van een organisatie. 

Als bewaker van de integriteit zorgt hij ervoor dat iedereen binnen 

de organisatie zich bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s. 

Van cruciaal belang daarbij is het waarborgen van de wettelijke voor-

schriften (zoals die voortvloeien uit de Wft, de Wwft en de Sanctiewet). 

De uitvoerder van de compliancefunctie voorkomt dat de wil om geld 

te verdienen ten koste gaat van het handelen. Goede interne  afspraken 

en procedures moeten een integere bedrijfsvoering borgen. En 

 compliance is meer dan de dingen zo efficiënt mogelijk doen. Er is ook 

een maatschappelijk doel: voorkomen van witwassen geeft criminelen 

geen kans. Reden genoeg om een praktijkgerichte compliance- of 

Wwft-opleiding te volgen. 

Beheersing en integriteit

Belangrijke compliancethema’s zijn integriteit, marktmisbruik, 

Anti- Money Laundering (Wwft), Customer Due Diligence (CCD), 

 ken-uw-klant (KYC), robo-advies, AVG, PARP (Product Approval 

and Review Process), Wft, Wtt, MiFID en Countering the Finance 

of  Terrorism (CFT). Daarnaast kan het belang van governance niet 

worden onderschat. Governance zorgt door controlefuncties zoals 

de compliance functie, auditfunctie en risk-controlfunctie, voor de 

basis van de beheersing van de bedrijfsvoering. Beheersing door 

bijvoorbeeld een effectief werkend compliance risico- en jaarplan, het 

herkennen van ongebruikelijke patronen in het kader van witwassen en 

de noodzaak van de menselijke toets bij het gebruik van algoritmes.  

Zo hebben callcentermedewerkers een signaleringsrol en moeten zij 

conform de Wwft doorvragen. Naast de beheerste bedrijfsvoering 

moeten financiële instellingen beschikken over een integere bedrijfs-

voering om de integriteitsrisico’s te beheersen en te waarborgen voor 

de financiële sector. Een compliancebewuste cultuur is dan ook van 

groot belang. 

Voor wie?

De complianceopleidingen zijn bedoeld voor de  compliance officer 

én voor medewerkers en adviseurs die de compliance rol naast hun 

 reguliere werkzaamheden uitvoeren. De overheid verplicht de sector om 

haar medewerkers op te leiden op het gebied van wet- en regel geving 

en in het kader van de Wwft om bij een bepaalde omvang ook een 

of meerdere compliance officers in dienst te hebben. Daarvoor is de 

erkende opleiding Certified  Compliance Officer (CCO) een uit stekende 

basis. Deze opleiding is speciaal  ontwikkeld voor compliance officers, 

auditors en andere professionals in vergelijkbare functies met toezicht- 

en beleidsverantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld voor interne en externe 

functionarissen die betrokken zijn bij compliancetaken bij  banken, 

verzekeraars en andere financiële instellingen, zoals  beleggings- en 

beursondernemingen, pensioen fondsen en trustkantoren.

Voor iedereen die omgaat met klanten, wiens vak niet compliance is 

en de regels toch werkbaar wil houden, raden wij onze praktijkgerichte 

trainingen Compliance voor Financieel Adviseurs en Wwft voor Ieder-

een met Klantcontact aan. Deze trainingen zijn geschikt voor mkb’ers, 

zelfstandig ondernemers, het intermediair, de gevolmachtigde, de 

financieel adviseur, de compliance-adviseur, kwaliteitsmedewerkers, 

kredietanalisten, financieel planners en hypotheekadviseurs. Ieder-

een die bezig is met dossierbeheer, communicatie met de klant en 

 back officemedewerkers die aanvragen van adviseurs verwerken en 

(onderdelen van) compliancetaken uitvoeren.

Erkend

Heeft u de hele leergang CCO gevolgd en succesvol afgerond met 

een diploma? Dan mag u de titel Certified Compliance Officer (CCO) 

voeren. U kunt zich dan inschrijven in het register DSI Compliance 

Professional. De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland 

Quaestor (HQ), kent PE-punten toe bij het behalen van het diploma 

Certified Compliance Officer van NIBE-SVV.

Opleidingen

 - Basel

 - Compliance voor Financieel Adviseurs

 - CCO: Introductie Compliance

 - Certified Compliance Officer (CCO)

 - Wwft voor Iedereen met Klantcontact



Artificial intelligence FintechBlockchain NEXT payments

Agile

Online marketing

Scrum

Security, data protection
en privacy

Data-analyse en  
business intelligence

Lean Digitaal adviseren English

NEXTACADEMY.NL 

Toekomstgerichte financial services

 - Training Leidinggeven aan Virtuele Teams

 - Training Leidinggeven aan Verandering

 - Next Financial Professional

 - Soft Skills Next Insurance Professional

 - Next Financial Skills

 - The Next Insurer: Vision and Strategy

 - Masterclass Artificial Intelligence

 - Next Payments

 - Training Blockchain

 - Training Smart Contracts Programmeren

 - Next Insurance Professional

 - Next Funding en Finance

 - Masterclass Blockchain

 - HBO Fintech

 - Master of Business Administration (MBA) voor de  

Financiële Dienstverlening

 - Masterclass Digitale Transformatie

 - Masterclass IT Governance

 - Next Customer Big Data Analytics

Skills van de toekomst 

 - Training Leidinggeven aan Virtuele Teams

 - Introduction to Scrum

 - Training Learning Agility Zelfanalyse

 - Training Business English-A

 - Training 50 Plus en Duurzaam Inzetbaar

 - Digitaal Adviseren

 - Training Business English-B

 - Training Leidinggeven aan Verandering

 - Agile Projectmanagement en Team Skills

 - Training Vaardigheden voor Agile Teams

 - Soft Skills Next Insurance Professional

 - Next Financial Skills

 - Leergang Business Intelligence

 - HBO Agile Project Management™

 - Professional Master Lean Leadership

Security, data protection en privacy

 - Dataprivacy en AVG

 - Masterclass Privacy & Cybersecurity

 - Security Awareness

 - HBO Security Management

 - HBO Data Protection Officer (DPO)

 - Masterclass Data Protection

 - Masterclass Security en Privacy

 - Masterclass Business Intelligence & Big Data

Data-analyse en business intelligence opleidingen

 - Big Data Fundamentals

 - Big Data Strategy and Analytics

 - Leergang Big Data

 - Masterclass Artificial Intelligence

 - Business Intelligence

 - Leergang Business Intelligence

 - HBO Big Data Analytics

 - HBO Business Intelligence en Big Data

 - Masterclass Business Intelligence & Big Data

Online marketing

 - Introduction to Scrum

 - Agile Scrum Foundation

 - Customer Journey

 - Schrijven voor Social Media

 - Trends in Online Marketing

 - Schrijven voor het Web

 - Masterclass Internet of Things - IoT

 - Professional Master Big Data & Marketing Intelligence

 - Professional Master Big Data

Opleidingen
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Erkende  
HBO Bachelor- en 
 Masteropleidingen
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Erkende HBO Bachelor-  
en  Masteropleidingen

MET EEN AFGERONDE HBO-OPLEIDING VERGROTEN UW MEDEWERKERS HUN CARRIÈREKANSEN BINNEN EN BUITEN DE FINANCIËLE 

DIENSTVERLENING. DOOR EEN COMBINATIE VAN VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN BLIJVEN UW MEDEWERKERS DUURZAAM INZETBAAR. 

DAARVAN PROFITEREN ZOWEL UW ORGANISATIE ALS UW KLANTEN. GEÏNTERESSEERD? WIJ BIEDEN EEN BREED AANBOD IN SAMEN-

WERKING MET ONZE BUSINESSPARTNERS HOGESCHOOL NCOI EN NCOI UNIVERSITY. DOOR DE GROTE KEUZE AAN OPLEIDINGEN 

KUNNEN WIJ EEN OPLEIDING OP MAAT MAKEN EN LATEN AANSLUITEN DE INTERESSE EN WERKPRAKTIJK VAN UW MEDEWERKERS. 

OOK VOOR EEN ERKENDE HBO BACHELOR- OF MASTEROPLEIDING GERICHT OP FINANCIAL SERVICES KUNNEN UW MEDEWERKERS BIJ 

ONS TERECHT. DE MODULAIRE OPBOUW BIEDT FLEXIBILITEIT EN UW MEDEWERKER KAN ZELF ZIJN STUDIETEMPO BEPALEN. 

Met vrijstellingen bespaart u tijd en kosten

Heeft u medewerkers met een Wft- of FFP-diploma? Dan kunnen ze 

vrijstellingen krijgen in een van de erkende HBO Bacheloropleidingen 

die wij in samenwerking met onze businesspartners Hogeschool NCOI 

en NCOI University of Applied Sciences bieden. Dat scheelt tijd en 

 kosten. Een reden te meer om ons aanbod te bekijken. Wilt u weten 

welke vrijstellingen uw medewerkers krijgen op basis van hun Wft- 

diploma’s? Bel onze adviseurs op 035 - 7 506 155 of stuur een e-mail 

naar info@nibesvv.nl. Meer weten over de mogelijkheden met een 

FFP-diploma? Bel dan ons incompanyteam op 035 - 7 506 157 of mail 

naar incompany@nibesvv.nl, of vul het contactformulier op onze site in.

Grotere carrièrekansen binnen en buiten de financiële dienstverlening

Bank- en verzekeringswezen

 - HBO Fintech

 - HBO Governance

 - HBO Bank- en Verzekeringswezen

 - HBO Financial Services Management

 - HBO Leergang Financial Services Management

 - HBO Bachelor Financial Services Management (FSM)

 - HBO Bachelor Commerciële Economie specialisatie Bank-  

en verzekeringswezen

 - HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Bank- en 

verzekeringswezen

 - HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie  Verandermanagement

 - Masterclass Riskmanagement, Compliance & Governance

 - Masterclass Strategisch Financial Services Management

 - Masterclass Verandermanagement

 - Masterclass IT Governance

 - Professional Master Digitale Transformatie in de Financiële Sector

 - Professional Master Innovatie en Verandering

 - Professional Master Leading Agile Transformations

 - Master Management, Cultuur en Verandering (MCC) voor  

de Financiële Dienstverlening

 - Master of Business Administration (MBA) voor de  

Financiële Dienstverlening

Budget-, echtscheidings- en schuldhulpverlening

 - Leergang Mediation (MFN)

 - HBO Schuldhulpverlening

 - HBO Budgetcoach

 - HBO Leergang Budgetcoaching

 - HBO Leergang Budgetcoaching en Schuld hulpverlening

 - HBO Financieel Scheidingsadviseur

 - HBO Kernopleiding Sociale Zekerheid

 - HBO Kernopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

 - HBO Juridische Vaardigheden en Conflictbemiddeling

 - HBO Sociaal Juridische Dienstverlening

 - HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

 - HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) specialisatie 

Budgetcoaching en schuld hulpverlening

Digital en marketing

 - HBO Security Management

 - HBO Data Protection Officer (DPO)

 - HBO Big Data Analytics

 - HBO Business Intelligence en Big Data

 - Masterclass Data Protection

 - Masterclass Security en Privacy

 - Masterclass Business Intelligence & Big Data

 - Masterclass IT Strategie en Digitale Transformatie

 - Masterclass Digitale Communicatie

 - Professional Master Big Data

 - Professional Master Big Data & Marketing Intelligence

Projectmanagement

 - HBO Agile Project Management™

 - Masterclass Agile

Leiderschap en persoonlijke  ontwikkeling

 - HBO Trainingsprogramma Professionele  Mondelinge en   

Schriftelijke Communicatie

 - HBO Trainingsprogramma Sterk en Vitaal aan het Werk

 - Professional Master Lean Leadership

 - Executive Master Strategisch Leiderschap en Verandering

 - Executive Master Leiderschap bij Financiële Ondernemingen  

in Transitie

Opleidingen
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NIBE-SVV

Postbus 447

1200 AK Hilversum

035 - 7 506 155

NIBE-SVV is onderdeel van NCOI Groep

info@nibesvv.nl

mailto:info%40nibesvv.nl?subject=
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