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Aan deze studiegids is de uiterste zorg besteed,
aan mogelijke onjuistheden kunnen echter
geen rechten worden ontleend.

Welkom bij NIBE-SVV
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 WERELD VAN HET INTERMEDIAIR! EN OMDAT U
EEN GROTE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT, WILT U NATUURLIJK
ALLEEN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN VAN DE ALLERHOOGSTE 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 dit steeds
opnieuw om aandacht vragende vakgebied. Niet alleen de verplichte opleidingen, zoals Wft,
maar ook praktijkgerichte, vaktechnische opleidingen, waarmee u zich kunt onderscheiden van
uw collega’s. Al dan niet gecombineerd met geaccrediteerde HBO Bachelor- of Masteropleidingen. Al onze opleidingen en trainingen zijn ontwikkeld door vakspecialisten uit de praktijk, 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 opleidingen voor het intermediair 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

Inhoud
6	Wat mogen cursisten van
ons verwachten?
7
Samenwerking
8	Welk carrièrepad volgen uw
medewerkers?
9	Financiële opleidingen particulier klantcontact adviserend
11	Verzekeringsopleidingen
klantcontact adviserend
12	Verzekeringsopleidingen
klantcontact niet adviserend
14 Onze leermethode
15 Online Learning Journey NIBE-SVV
16 Erkende kwaliteit
18 Praktische informatie
20 aanbod nibe-svv
21 Verzekeringen en pensioen

22 carrièrepaden
22 Fraude
23 Assurantie-A en RMiA
24 Schadebehandelaar/Acceptant
25 Personenschade en letselschade
26 Pensioen en levensverzekeringen
28 carrièrepaden
28 SEH
29	Financiële planning en
financieel advies
31 Compliance, Fraude en Wwft
33 WFT, wft-pe en wft-pa
34 Opleidingen Wft
34 Wft-PE-opleidingen
35 WFT-PA
39	Erkende HBO Bachelor- en Masteropleidingen

“Al onze opleidingen en trainingen zijn
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praktijk en vaak in samenwerking met
brancheorganisaties en keurmerken.”
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OOK BUITEN DE SCHOOLBANKEN
ZIJN WIJ ER
Blijf bij op uw vakgebied met onze webinars, online kennisplatform FLINK,
vakblad de Beursbengel en de Nieuwsbreak
WILT U DAT UW MEDEWERKERS ZICH ALS FINANCIEEL DIENSTVERLENER VERDER ONTWIKKELEN, DAN VINDT U IN ONS EEN
OPLEIDINGSPARTNER DIE HEN VERDER BRENGT. MET ACTUELE, KWALITATIEF HOOGSTAANDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN DIE
ERVOOR ZORGEN DAT ZE IN HUN VAK RELEVANT ZIJN EN BLIJVEN. MAAR WE DOEN MEER DAN ALLEEN OPLEIDEN. OOK BUITEN
DE SCHOOLBANKEN ZIJN WIJ ER VOOR UW MEDEWERKERS.

Gratis webinars
Op de hoogte blijven van actuele thema’s
Natuurlijk is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied. Wat zijn actuele thema’s? Hoe zijn de
meningen daarover verdeeld? We vertellen er alles over in de webinars
die wij onder de noemer ‘Focus op Vakmanschap’ verzorgen. De
webinars keren regelmatig terug en zijn gratis te bekijken. Ze trekken
veel bezoekers. Vooral de interactieve opzet blijkt aan te spreken. Want
tijdens het webinar kunnen vragen worden gesteld. Uitzending gemist?
Geen probleem. Later on demand terugkijken is mogelijk.
Nieuwsbrief Nieuwsbreak
Zo krijgt u het laatste nieuws uit de financiële wereld
Het laatste nieuws uit de financiële wereld? Dat reiken wij gratis digitaal
aan in onze nieuwsbrief Nieuwsbreak. Makkelijker kunt u het niet hebben.
Ook leest u daarin wat wij voor uw medewerkers kunnen betekenen.

Online kennisplatform FLINK
Verbinding met vakgenoten
Inhoudelijk verbinden met vakgenoten? Daar is ons online kennis
platform een uitgelezen mogelijkheid voor. Op FLINK (een samen
trekking van ‘Financieel’ en ‘Link’) vindt u informatie die voor financieel
dienstverleners interessant en relevant is. Denk aan artikelen, onder
meer uit ons vakblad de Beursbengel, whitepapers en data van
evenementen en onze webinars. Ook is er een forum om vragen te
stellen, te discussiëren, meningen te geven en te reageren op andere
deelnemers. Met een abonnement (met of zonder ons vakblad de
Beursbengel) krijgt u één jaar toegang tot alle informatie op FLINK.
Geïnteresseerd? Of eerst drie maanden een vrijblijvend proef
abonnement? Kijk op www.platform-flink.nl/inschrijven.
Vakblad de Beursbengel
Verdieping in het verzekeringsvak
De Beursbengel is het vakblad voor de verzekeringsbranche. Het biedt
artikelen over verzekeringstechniek op het gebied van aansprakelijkheid, expertise, schade, leven en pensioen, brand, preventie, transport
en zorg. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan relevante fiscale,
sociale en andere wetgeving en aan jurisprudentie. Abonneren? Kijk op
www.platform-flink.nl/inschrijven.
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Wat mogen cursisten van
ons verwachten?
Het complete, meest praktijkgerichte aanbod voor de financiële sector
NIBE-SVV VERZORGT DOOR HEEL NEDERLAND OPLEIDINGEN EN EXAMENS VOOR DE HELE FINANCIËLE SECTOR EN KOMT BINNEN DE
VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN REGELMATIG MET NIEUWE INITIATIEVEN OM FINANCIEEL DIENSTVERLENERS TE ONDERSTEUNEN BIJ
HUN ONTWIKKELING. DAARBIJ SPELEN WE IN OP DE VOORTDURENDE VERANDERENDE BEHOEFTEN VAN DE FINANCIËLE SECTOR. DAT
DOEN WE AL SINDS 1950. ZO ZIJN WIJ UITGEGROEID TOT DE GROOTSTE EN MEEST TOONAANGEVENDE OPLEIDER VOOR FINANCIEEL
PROFESSIONALS. MANAGER, EEN ADVISERENDE FUNCTIE OF WERKZAAM IN DE IT, BIJ ONS VINDT IEDEREEN EEN ACTUELE EN
PRAKTIJKGERICHTE AANPAK DIE AANSLUIT OP DE KENNIS EN VAARDIGHEDEN DIE AL AANWEZIG ZIJN. ERVARING EN WERKPRAKTIJK
STAAN IN ONZE TRAININGEN EN OPLEIDINGEN CENTRAAL. ZO COMBINEREN WE EEN MOTIVERENDE EN PRAKTISCHE AANPAK MET EEN
EFFICIËNTE EN FLEXIBELE LEEROMGEVING. DEZE BIJZONDERE COMBINATIE HEEFT AL ZEER VEEL MENSEN AAN EEN ERKEND
DIPLOMA GEHOLPEN.

Wij zijn er voor uw medewerkers
Bank, verzekeraar, intermediair, effecteninstelling, pensioenbeheerder
of fintechbedrijf? Een andere instelling die financieel advies geeft aan
particulieren of een eigen bedrijf? Wij zijn er voor uw organisatie.
Wij helpen uw medewerkers succesvol te zijn. Door uit te gaan van
wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Door daarbij aan te sluiten
en ze te ondersteunen bij hun verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zodat ze hun grenzen verleggen en hun carrière
versnellen met certificaten en diploma’s die hun expertise aantonen. Zo
halen we het beste in hen naar boven en zijn ze van nog meer waarde
voor hun klanten.
Programma’s op maat
De beroepspraktijk van uw medewerkers staat bij ons centraal. Daarop
sluit de lesstof aan. Welke opleiding of opleidingsvariant ze ook kiezen,
via onze slimme online leeromgeving krijgen ze 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. Dat blijkt niet alleen uit recent wetenschappelijk onderzoek
naar het leerresultaat van volwassenen, maar ook uit onze hoge
slagingspercentages.

UvA Academie voor Bank en Verzekeringen: de wetenschap
van de praktijk
De wetenschap van de bank- en verzekeringspraktijk ontdekken uw
medewerkers aan de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, een
samenwerkingsverband tussen NIBE-SVV, de faculteiten Economie
en Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid van de UvA en de Stichting
Leerstoel Financiële Dienstverlening (opgericht door NIBE-SVV). Wij
hebben onze krachten gebundeld met het doel om het vakgebied
van de bank- en verzekeringsleer naar een hoger niveau te tillen. Dat
doen wij op een unieke manier, door wetenschappelijk onderzoek en
excellent academisch onderwijs te combineren met een scherpe focus
op de actuele praktijk. Zo lopen wij voorop in de vakontwikkeling van
en mét prominenten uit de wetenschap en sleutelfunctionarissen uit de
financiële sector. Of uw medewerkers nu bedrijfskundige, accountant,
actuaris, auditor, jurist of econoom zijn, wij leiden ze op tot top
functionaris bij een bank of verzekeraar. Dat doen wij met een breed
aanbod aan interdisciplinaire opleidingen en permanente educatie
programma’s op postacademisch niveau.
Goed om te weten: de verkregen wetenschappelijke inzichten passen
we niet alleen toe in onze postacademische opleidingen van de UvA
Academie voor Bank en Verzekeringen, ze komen uiteraard ook terug
in het brede portfolio aan vakopleidingen van NIBE-SVV.

aanbod nibe-svv
Het opleidingsaanbod van NIBE-SVV is te verdelen in 3 categorieën

wettelijk
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vaktechniek

duurzaam inzetbaar

Wft

Verzekering

HBO en Master

ESMA-MiFID

Bank

Next Academy

Wwft

Beleggen

Samenwerking

Erkende HBO- en Masteropleidingen samen met
NCOI Opleidingen
Als professionals uit de financiële dienstverlening kunnen uw medewerkers kiezen uit een compleet pakket aan erkende opleidingen. Voor
het uitvoeren van MBO-, HBO Bachelor- en Masteropleidingen werken
wij nauw samen met onze businesspartner NCOI Opleidingen, tevens
onderdeel van NCOI Groep. Hogeschool NCOI is als rechtspersoon
bevoegd om in het kader van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) hoger onderwijs te verzorgen.
Dit betekent dat Hogeschool NCOI erkende getuigschriften voor de
geaccrediteerde opleidingen mag uitgeven. De getuigschriften geven
recht op het voeren van de internationaal erkende graden. Daarnaast
zijn uw medewerkers met de kwaliteitsgaranties van NIBE-SVV
verzekerd van een opleiding die aan alle eisen voldoet. Het is niet voor
niets dat de hoge tevredenheidscijfers van onze opdrachtgevers ons
een officiële Cedeo-erkenning hebben opgeleverd.

NEXT Academy: de toekomst begint vandaag
Alles om u heen digitaliseert. Gaat sneller, anders. En vaak ook beter.
In de financiële dienstverlening is de invloed van bijvoorbeeld fintech,
blockchain, big data en robo-advies ongetwijfeld merkbaar. Er spelen
nieuwe vragen over risk, security en privacy. Hoe gaan uw mede
werkers daarmee om? Beschikken ze over de laatste kennis? De juiste
skills? De NEXT Academy powered by NIBE-SVV is er voor iedereen
die wil inspelen op de toekomst van de financiële sector. ‘Future proof’
blijven is dan de uitdaging.
Ondersteuning nodig bij het aangaan van die uitdaging? Wij helpen
uw medewerkers graag. De keuze bestaat uit een ruim aanbod aan
opleidingen, trainingen en cursussen die, complementair aan onze
vakopleidingen, perfect aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen. In
samenwerking met trainingsbureau Boertien Vergouwen Overduin,
IT-specialist Computrain en onlinemarketingexpert LECTRIC, hebben
wij drie opleidingscategorieën samengesteld:

1. NEXT-opleidingen gericht op financial services. De laatste
ontwikkelingen binnen de financiële sector. Bijvoorbeeld op het
gebied van payments, funding en finance en fintech.
2. Opleidingen voor de skills van de toekomst. Skills die
vandaag en morgen nodig zijn om efficiënt en effectief te kunnen
blijven werken.
3. Opleidingen gericht op nieuwe vakgebieden. Specialisatie in
nieuwe manieren van werken of een geheel nieuw beroep, ontstaan
door de voortschrijdende digitalisering. Denk aan de big-data-
specialist, security officer en business intelligence officer. We bieden
inleidende trainingen en verdiepende opleidingen.

Keuze uit een studievariant die bij u past
(e-learning of klassikaal)
Studieprogramma op maat door onze
adaptieve online leeromgeving
Hoogste slagingspercentages,
ook voor de Wft
Locatie in de buurt

“Een diploma van
NIBE-SVV hoeft u
nooit uit te leggen”

Meest actuele opleiding vormgegeven
op basis van wetenschappelijke inzichten
UvA en uw praktijk
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Welk carrièrepad
volgen uw
medewerkers?
Uw medewerkers kiezen hun eigen route,
wij helpen ze wel graag bij hun keuze
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.
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financiële opleidingen particulier
klantcontact adviserend

Erkend Hypothecair
Planner NVHP

FFP Financiële Planning

HBO Financieel
Scheidingsadviseur

Erkend Financieel Adviseur
(Integraal Adviseren)

Wft Hypothecair Krediet

Digitaal Adviseren

Wft Vermogen

Wft Consumptief Krediet

Wft Basis

HYPOTHECAIR/
INTEGRAAL
PARTICULIER ADVIES

PARTICULIERE
KREDIETVERLENING
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Verzekeringsopleidingen
klantcontact adviserend

Register RMiA

Assurantie A: Algemeen,
Brand, Varia,
Transport,
Leven, Inkomen

Gevolmachtigd Agent

Assurantie A: Algemeen,
Brand, Varia,
Transport,
Leven, Inkomen

Wft Schadeverzekeringen
Zakelijk

Wft Pensioenverzekeringen

Arbeidsdeskundige Aspecten
in de AOV of M
 edische
Aspecten bij Acceptatie en
Claimbehandeling

Wft Schadeverzekeringen
Particulier

Wft Vermogen

Wft Inkomen

Wft Zorgverzekeringen

Wft Basis

SCHADE

LEVEN/PENSIOEN

INKOMEN

ZORG
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Verzekeringsopleidingen
klantcontact niet adviserend

Leergang Personenschade
Zwaar Letsel

Leergang Personenschade
Zwaar Letsel

Leergang Personenschade
Licht Letsel

Leergang Personenschade
Licht Letsel

Personenschade
Algemeen

Personenschade
Algemeen

Medische Aspecten
van Ongevallenletsel

Medische Aspecten van
Ongevallenletsel

Arbeidsdeskundige Aspecten
in de Letselschaderegeling

Arbeidsdeskundige Aspecten
in de Letselschaderegeling

Juridische Aspecten van 
Wegvervoer

Branchediploma Schade
behandelaar/Acceptant
Motorrijtuigverzekeringen

Branchediploma Schade
behandelaar/Acceptant
Transportverzekeringen

Branchediploma Schade
behandelaar/Acceptant
Aansprakelijkheids
verzekeringen

Branchediploma Schade
behandelaar/Acceptant
Brandverzekeringen

Inleiding Verzekeringsbedrijf of Inleiding Sociale Zekerheid

AANSPRAKELIJKHEID
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BRAND

MOTORRIJTUIGEN

TRANSPORT

Arbeidsdeskundige Aspecten
in de AOV of M
 edische
Aspecten bij Acceptatie en
Claimbehandeling

Branchediploma Leven:
Pensioen, Vermogen, Juridische Structuur
en Basisvormen en De Ondernemer

Inleiding Levens
verzekeringen

Pensioenpraktijk

Coördinator
Fraudebeheersing
Verzekeringen

Collectief Pensioen

Wwft voor Iedereen
met Klantcontact

Inleiding Verzekeringsbedrijf of Inleiding Sociale Zekerheid

LEVEN

PENSIOEN

Inleiding Fraudebeheersing
Verzekeringsbedrijf

INKOMEN

FRAUDE
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Onze leermethode
Praktijkgericht leren inspireert iedereen
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 professionals 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.
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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 k lassikale 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.

Online Learning Journey NIBE-SVV

DIGITAAL END-TO-END PROCES VAN INSCHRIJVING TOT TERUGKOPPELING RESULTATEN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Inschrijving via www.nibesvv.nl

Ontvangst inlogmail

Toegang leeromgeving

Kies en bestel de gewenste opleiding

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

Het leren kan beginnen!

FASE 4

FASE 5

FASE 6

Leerfase

Examen

Terugkoppeling resultaten

De e-learning is opgebouwd uit toegankelijke
informatie en praktijkvoorbeelden,
die aansluiten op de toetstermen

Eenvoudig examen boeken via e-Connect
op een van onze 23 examenlocaties

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

Aan iedere e-learning is een docent
gekoppeld om vragen aan te stellen
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Erkende kwaliteit
Bij ons volgen uw medewerkers gegarandeerd een kwalitatief hoogstaande opleiding
NIBE-SVV BIEDT KWALITEIT. ALS DE SOLIDE EN VERTROUWDE OPLEIDER DIE WIJ AL JARENLANG ZIJN, BESCHIKKEN WIJ OVER ALLE
MOGELIJK DENKBARE ERKENNINGEN OP HET GEBIED VAN OPLEIDEN EN KWALITEIT. BOVENDIEN ZIJN WIJ VOOR DIVERSE BRANCHEORGANISATIES EEN ZEER BELANGRIJKE PARTNER. DAT BEWIJST ONZE INHOUDELIJKE KRACHT.

Raad van Advies
NIBE-SVV is oorspronkelijk opgericht door banken en verzekeraars. De Nederlandse Vereniging van banken, het Verbond van
Verzekeraars, Adfiz en een aantal van hun leden ondersteunen
ons tegenwoordig met raad en daad in onze Raad van Advies.

Erkend Financieel Adviseur
Dit belangrijke keurmerk voor financieel adviseurs is een keurmerk van Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Onze
opleidingen en de PE-programma’s zijn volledig ingericht naar de
eisen van de EFA.

Wft-opleidingen en permanente educatie
Wij beschikken over het complete aanbod van opleidingen en
examens voor de verplichte Wft-diploma’s voor financieel advies
en klantcontact. Ook om permanent actueel vakbekwaam te zijn,
hebben wij alles in huis. Met ons flexibele Wft Triple A-abonnement
houdt u uw vakkennis aantoonbaar op peil en legt u een goede
basis voor uw Wft-PE-examen(s).

FFP
De financieel planners die zijn aangesloten bij beroepsvereniging
FFP en zijn opgenomen in het FFP-certificeringsregister onder
scheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en
ervaring. Alleen zij mogen het FFP-keurmerk dragen. Onze
opleiding voor financieel planners is erkend door FFP en bereidt
volledig en optimaal voor op het examen. FFP kent PE-punten
toe aan een Wft Triple A-abbonement.

DSI
Wij nemen door DSI geaccrediteerde ESMA-examens af. Ook
bieden wij verschillende opleidingen en trainingen aan die voor
registratie in een van de DSI-registers verplicht zijn.

GARP
Wij zijn de partner van GARP in Nederland. Zo verzorgen wij de
GARP-opleidingen Financial Risk Management (FRM I en II) en de
opleiding en het examen voor International Certificate in Banking
Risk and Regulation (ICBRR).

Universiteit van Amsterdam
Wij werken samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met
de UvA verzorgen wij een aanbod van Post Graduate-opleidingen
en PE-opleidingen voor bestuurders en commissarissen van
financiële ondernemingen. Bovendien hebben wij een eigen
leerstoel aan de UvA. Prof. dr. Rob Schotsman, MT-lid van
NIBE-SVV, is de initiator van deze zeer succesvolle en prestigieuze
registeropleiding Financieel Recht.

Stichting Assurantie Registratie
De SAR bewaakt de kwaliteit van het financieel advies van de
assurantieadviseurs die bij haar geregistreerd staan. NIBE-SVV
heeft opleidingen waarmee uw medewerkers de diploma’s halen
die nodig zijn voor registratie bij de SAR.
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NVAO-geaccrediteerd
De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht
van het ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende
hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit
van de opleiding positief is beoordeeld. Voor het aanbod van
Bachelor- en Masteropleidingen werkt NIBE-SVV samen met
NCOI Opleidingen, ook onderdeel van NCOI Groep, de grootste
opleider voor werkend Nederland. NCOI Opleidingen kiest er heel
bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te
plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij de
strikte kwaliteitseisen.

Cedeo-erkenning
Wij beschikken over de Cedeo-erkenning. Cedeo is een
gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de
opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, moet
ruim 80% van de studenten aangeven zeer tevreden te zijn over
de opleiding.

ISO 9001 en 27001
Ook hebben wij de relevante certificaten van ISO. Dat wil zeggen
dat al onze processen ook dit jaar weer aan de kwaliteits
standaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn.

NRTO
Wij zijn aangesloten bij NRTO, de overkoepelende branche
organisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus
in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek,
ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en
de media. Bovendien is NRTO een belangrijk lid van VNO-NCW.

Holland Quaestor
De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor
(HQ), heeft de leergang CCO geaccrediteerd. HQ kent PE-punten
toe bij het behalen van het diploma Certified Compliance Officer
van NIBE-SVV.

Adviesraad Leergangen Letselschade
De letselschade leergangen zijn opgezet en worden bijgehouden
in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade.
In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke
marktpartijen zitting, zoals Stichting Personenschade Instituut
van Verzekeraars (PIV), Nederlands Instituut Van Register Experts
(NIVRE), aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars,
De Letselschade Raad, OSR J uridische Opleidingen en LSA
(toehoorder). Hiermee zijn deze leergangen van NIBE-SVV toonaangevend in de markt.

NIVRE
De Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE)
beheert de Registers van Schade-experts, (Risico)Deskundigen
en Coördinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE stelt diverse
van onze vaktechnische opleidingen en leergangen als eis voor
inschrijving in hun Registers.
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Praktische informatie

Opleidingsvarianten

E-learning met begeleiding op afstand

Klassikaal

Beide varianten kunnen gecombineerd
worden met examentraining

ZODRA UW MEDEWERKER ZICH HEEFT INGESCHREVEN, KRIJGT HIJ TOEGANG TOT DE ONLINE LEEROMGEVING E-CONNECT. DAT
GELDT VOOR ALLE VARIANTEN. IN DEZE LEEROMGEVING VINDT HIJ ALLE INFORMATIE DIE HIJ NODIG HEEFT OM MET ZIJN OPLEIDING
TE BEGINNEN. OOK KAN HIJ DIRECT AAN DE SLAG MET ALLE STUDIEMATERIALEN, OEFENINGEN EN THEORIE. UW MEDEWERKER KIEST
BOVENDIEN ZELF HET MOMENT WAAROP HIJ EXAMEN WIL DOEN. ZO HEEFT HIJ ZIJN PLANNING EN TIJDSBESTEDING HELEMAAL IN
EIGEN HAND.
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Kleine studiegroepen
Een mooi voordeel van onze klassikale varianten is dat we uitsluitend
met kleine studiegroepen werken. Hierdoor krijgen persoonlijke vraagstukken alle aandacht en is er voldoende ruimte voor discussie. Zo
leren uw medewerkers niet alleen van hun docent, maar ook van de
uitwisseling met hun medestudenten. Ze komen bovendien te weten
hoe het er in andere organisaties aan toe gaat.

Studiemateriaal
Wij selecteren en ontwikkelen al het materiaal voor onze opleidingen
zelf en werken alleen met de beste auteurs. In onze online leer
omgeving staat het zorgvuldig samengestelde digitale leerboek.
Het boek liever in print? Dat kan. Wij sturen het dan na inschrijving zo
snel mogelijk. Het boek is alleen in combinatie met een opleiding en
e-learning te bestellen.

Bijeenkomst inhalen? Dat kan!
Mist uw medewerker een bijeenkomst? Dat kan natuurlijk voorkomen
en daar doen wij niet moeilijk over. Als opleider van en voor financieel
professionals weten wij immers als geen ander dat hij een drukke baan
heeft. Laat de planning het toe, dan is het mogelijk om gemiste bijeenkomsten op een andere plaats en/of tijd in te halen. Wij overleggen dit
graag vooraf.

Locatie- en a
 rrangementskosten
Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater.
In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen.
De arrangementskosten zijn € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50
(excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en
arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten
locatiekosten in rekening. De locatiekosten zijn € 29,50,- (excl. btw)
per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Groningen
Leeuwarden

Drachten

klassikaal
Zwolle

Avondbijeenkomsten: 
Dag- en zaterdagbijeenkomsten: 



19.00 tot 22.00 uur
10.00 tot 16.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
09.30 tot 16.30 uur

In onze online leeromgeving vindt u uiteraard ook uw
persoonlijke lesplanning, routebeschrijvingen naar de
leslocatie en andere handige informatie.

Amsterdam
Enschede
Utrecht

Den Haag

Arnhem
Rotterdam
Den Bosch
Breda
Tilburg
Eindhoven

Reprorechten en hand-outs
Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor
reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een
eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).
Vrijstellingen en btw
Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke
tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De
opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij uw
medewerkers vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle
wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige
HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen. Voor de
niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze business
partners brengen wij 21% btw in rekening.
Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van
btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de prijs exclusief
btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een
absolute aanrader. Betaalt uw medewerker zijn opleiding of training van
onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Sittard

Maastricht

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en
arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening.
Losse examens zijn vrijgesteld van btw, wanneer uw medewerkers bij
hun inschrijving aangeven bij welke CRKBO-geregistreerde instelling ze
de btw-vrijgestelde opleiding hebben gevolgd.
Wanneer uw medewerker geen vooropleiding heeft gevolgd, is het
examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens.
Deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder
voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.
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aanbod nibe-svv
Het opleidingsaanbod van NIBE-SVV is te verdelen in 3 categorieën

wettelijk

20

vaktechniek

duurzaam inzetbaar

Wft

Verzekering

HBO en Master

ESMA-MiFID

Bank

Next Academy

Wwft

Beleggen
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Verzekeringen en pensioen
Van beginner tot expert
NET BEGONNEN BINNEN DE VERZEKERINGSBRANCHE OF AL JAREN ERVARING? DE AMBITIE VAN UW MEDEWERKERS IS BIJ ONS IN
GOEDE HANDEN. WIJ BESCHIKKEN OVER EEN RUIM AANBOD AAN HOOGWAARDIGE, PRAKTIJKGERICHTE VERZEKERINGSOPLEIDINGEN
EN TRAININGEN. IN ONZE INLEIDENDE OPLEIDINGEN LEGGEN ZE EEN STEVIG FUNDAMENT AAN KENNIS, WAAROP ZE NAAR BELIEVEN
VERDER KUNNEN BOUWEN. ZE KUNNEN DAARNA KIEZEN UIT EEN KEUR AAN GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN.

Breed pakket aan opleidingen
Met verzekeringen kunnen uw medewerkers op uiteenlopende
manieren te maken hebben. Ze accepteren bijvoorbeeld verzekeringen
of behandelen schadedossiers. Ze zijn belangenbehartiger of geven
als adviseur advies over risico’s en bijbehorende verzekeringen. Of het
nu om personenschade gaat, om materiële of juridische risico’s: de
aard van de schadegevallen en bijbehorende verzekeringen verandert
continu door nieuwe risico’s zoals drones, autonoom rijdende auto’s,
hoverboards en e-bikes. En wat te denken van ICT-gerelateerde

risico’s, zoals cyber attacks, waardoor bedrijven plat komen te liggen
of gevoelige informatie prijs moeten geven? Of de steeds complexere
fraudedossiers en de steeds wijzigende regels voor sociale zekerheid?
Met ons brede pakket aan verzekeringsopleidingen bestrijken wij het
volledige vakgebied van verzekeren. Onze opleidingen zijn bedoeld
voor nieuwe medewerkers binnen deze mooie, dynamische branche,
maar natuurlijk ook voor professionals met meer ervaring of zelfs de
experts die nog een stap verder willen gaan.

vakOpleidingen

Inleidende verzekeringsopleidingen
-- Inleiding Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf
-- Inleiding Levensverzekeringen
-- Inleiding Verzekeringsbedrijf
-- Inleiding Sociale Zekerheid
-- Pensioenpraktijk
Assurantie-A en RMiA
-- Assurantie A
-- Assurantie A: Algemeen
-- Assurantie A: Brand
-- Assurantie A: Inkomen
-- Assurantie A: Leven
-- Assurantie A: Transport
-- Assurantie A: Varia
-- RMiA-coachingstraject
Volmacht
-- Gevolmachtigd Agent
Schadebehandelaar/acceptant
-- Branchediploma Schadebehandelaar/Acceptant
Aansprakelijkheidsverzekeringen
-- Het Verzekeren van Aansprakelijkheidsrisico's
-- Juridische Aspecten van de Aansprakelijkheidsverzekeringen
-- Branchediploma Schadebehandelaar/Acceptant Brand
verzekeringen
-- Brandverzekering en Schaderegeling
-- Risicobeoordeling en Preventie
-- Bedrijfsschadeverzekering
-- Branchediploma Schadebehandelaar/Acceptant Motorrijtuig
verzekeringen
-- Juridische Aspecten van de Motorrijtuigverzekeringen
-- De WAM in de Praktijk
-- Het Verzekeren van Motorrijtuigrisico's
-- Branchediploma Schadebehandelaar/Acceptant Transport
verzekeringen
-- Goederentransportverzekeringen
-- Cascoverzekeringen
-- Vervoersrecht
-- Juridische Aspecten van Wegvervoer

Pensioen en levensverzekeringen
-- Collectief Pensioen
-- Pensioenpraktijk
-- Branchediploma Leven
-- Branchediploma Leven: Juridische Structuur en Basisvormen
-- Branchediploma Leven: De Ondernemer
-- Branchediploma Leven: Pensioen
-- Branchediploma Leven: Vermogen
Personenschade en letselschade
-- Personenschade Algemeen
-- Leergang Personenschade Licht Letsel
-- Personenschade Licht Letsel: Aansprakelijkheid en
Schadebehandeling
-- Personenschade Licht Letsel: Personenschaderegeling
-- Personenschade Licht Letsel: Communicatieve Vaardigheden
-- Personenschade Licht Letsel: Interculturele Communicatie
-- Leergang Personenschade Zwaar Letsel
-- Personenschade Zwaar Letsel: Regie en Toekomstschade
-- Personenschade Zwaar Letsel: Beroepsziekten
-- Personenschade Zwaar Letsel: Overlijdensschade
-- Personenschade Zwaar Letsel: Schade bij Z
 elfstandigen
-- Arbeidsdeskundige Aspecten in de AOV
-- Arbeidsdeskundige Aspecten in de Letselschaderegeling
-- Gedragscode Behandeling Letselschade
-- Medische Aspecten bij Acceptatie en Claimbehandeling
-- Medische Aspecten van Ongevallenletsel
-- Schriftelijk Rapporteren (Basisexpertise) NIVRE
Fraude
-- Inleiding Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf
-- Coördinator Fraudebeheersing Verzekeringen
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carrièrepaden
FRAUDE
Fraude herkennen, onderzoeken en
succesvol bestrijden
Fraude is bedrog en kent verschillende verschijningsvormen. Denk aan
faillissementsfraude, verzekeringsfraude en identiteitsfraude. Ondernemingen en instellingen dienen hier zeer alert op te zijn om schade te
voorkomen. Willen uw medewerkers een rol spelen in het herkennen,
onderzoeken en succesvol bestrijden van fraude? Bij NIBE-SVV doen
ze de kennis op die ze daarvoor nodig hebben. Bekijk onze opleidingen
en laat uw medewerkers groeien tot een expert in fraudebeheersing.

Coördinator
Fraudebeheersing
Verzekeringen

Inleiding Fraudebeheersing
Verzekeringsbedrijf

Wwft voor Iedereen
met Klantcontact

FRAUDE
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Assurantie-A en RMiA
Behalve verzekeringsmaatschappijen zijn er op de v erzekeringsmarkt
ook veel adviseurs actief. Sommige adviseurs combineren taken als
volmachtbedrijf of gevolmachtigd agent: een bedrijf dat verzekeringen
sluit namens en voor rekening van een verzekeraar. Dit kan een
zelfstandig bedrijf zijn of een zusteronderneming van een assurantiemakelaarsbedrijf. Een assurantiemakelaar: een bedrijf dat bemiddelt bij
het sluiten van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar
op de assurantiebeurzen. Kenmerkend voor de makelaar is dat hij
de voorwaarden van verzekering in overleg met de verzekeringnemer
opstelt en deze dan voor akkoord voorlegt aan de verzekeraar. Of een
assurantietussenpersoon: een bedrijf dat bemiddelt bij het afsluiten
van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar in de
provinciale (particuliere/mkb-)markt.
Voor wie is de opleiding Assurantie A interessant?
De opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die het A-diploma wil
behalen. U wilt zich ontwikkelen op het niveau van (register)makelaar
in assurantiën. U wilt uw vakkennis verdiepen en het wettelijk minimum
niveau ontstijgen om zo klanten beter te kunnen adviseren en als
opstap naar de registers RMiA en RAiA van de Stichting Assurantie
Registratie (SAR). Het diploma Assurantie A is vereist voor een registermakelaar in assurantiën. Er zijn vergevorderde plannen om de registers
RMiA en RAiA in 2020 aan te passen. Kijk voor de actuele situatie op
de website www.rmia.nl.
Inschrijven voor de volledige opleiding of modulair?
De opleiding bestaat uit 6 modules (zie schema), die u uiteraard ook
los kunt volgen. Ook per module kunt u kiezen voor verschillende
varianten: dag, zaterdag, avond en e-learning.
RMiA staat voor Registermakelaar in Assurantiën
Dat is een beschermde titel, die vooral wordt gebruikt door onafhankelijke verzekeringsadviseurs, die grote en middelgrote bedrijven adviseren
over het in kaart brengen van risico’s en de verzekering daarvan. RMiA
geldt als de hoogste kwalificatie voor assurantietussenpersonen. Om
tot het RMiA-register te worden toegelaten moet (onder andere) met
succes een assessment zijn afgelegd.
Het RMiA-coachingstraject is bedoeld voor…
Assurantietussenpersonen die grote en middelgrote bedrijven
adviseren over verzekeringen en die zich als specialist in deze markt
willen onderscheiden als Registermakelaar in Assurantiën. Daarnaast
geldt de titel RMiA als vereiste voor bedrijven die als makelaar op de
assurantiebeurs zaken willen doen. De training bereidt de kandidaat
voor op het assessment dat door de Testcommissie van het RMiA-
register wordt afgenomen. Tijdens het assessment stelt de Test
commissie vast of de kandidaat beschikt over de vaardigheden en
kennis om als Registermakelaar in Assurantiën te functioneren.

RMIA-COACHINGSTRAJECT

Assurantie A:
Varia

Assurantie A:
Transport

Assurantie A:
Leven

Assurantie A:
Inkomen

Assurantie A:
Brand

Assurantie A:
Algemeen

ASSURANTIE A

Om toegelaten te kunnen worden tot het assessment (de toelatingstest)
geldt dat de kandidaat ten minste 5 jaar onafhankelijk assurantieadviseur
moet zijn, in het bezit moet zijn van het Assurantie A-diploma en van de
diploma’s Adviseur schadeverzekering zakelijk en Adviseur inkomen.
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Schadebehandelaar/Acceptant
Wilt u schadebehandelaar of acceptant worden? Dan biedt de arbeidsmarkt mooie kansen. Mede als gevolg van de toenemende vergrijzing
zijn gespecialiseerde acceptanten en schadebehandelaars namelijk
schaars. Een goed moment om u in te schrijven voor een opleiding bij
NIBE-SVV. Zowel schadebehandelaars als acceptanten dienen over
gedegen kennis van het aansprakelijkheidsrecht, het bewijsrecht en
verzekeringstechniek te beschikken. Die kennis doet u op bij NIBE-SVV.
In onze opleidingen leert u onder meer hoe u schadegevallen en aanvragen voor verzekeringen beoordeelt en hoe u premies, (verzekerings)
voorwaarden vaststelt.
Onze opleidingen Schadebehandelaar/Acceptant zijn zeer toegankelijk
en gericht op de praktijk. Onze docenten zijn zelf actief in de
verzekeringsbranche en nemen veel expertise en ervaring mee. U
kunt met hen s parren, maar ook ervaringen uitwisselen met uw mede
studenten. Zij komen immers uit hetzelfde vakgebied. Ook daarom is
een opleiding bij NIBE-SVV een uitstekende keuze.

Opleiding Schadebehandelaar/Acceptant?
Onze leergangen Schadebehandelaar/Acceptant zijn bedoeld voor
medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, gevolmachtigd
agenten, assurantiemakelaars en schaderegelingsinstanties, die een
brede diepgaande kennis moeten hebben om als acceptant of schade
behandelaar te kunnen functioneren. U kunt zich daarbij specialiseren
in aansprakelijkheidsverzekeringen, motorrijtuigverzekeringen, brand
verzekeringen, transportverzekeringen en transport- en binnenvaart
cascoverzekeringen.
Volg uw eigen unieke studieprogramma
Na het afronden van een volledige leergang ontvangt u het erkende
branchediploma. U bent echter niet verplicht om de leergang helemaal
te voltooien; het staat u vrij om alleen te kiezen voor díe modules
die voor u relevant zijn. Eigenlijk kunt u dus uw eigen unieke studie
programma volgen. En dankzij e-learning doet u dat ook nog eens waar
en wanneer u dat het beste uitkomt.
Starten wanneer u wilt
Klassikaal starten kan op verschillende momenten in het jaar. Kiest u
voor e-learning, dan kunt u in principe vandaag al beginnen.

Maak uw keuze
U heeft keuze uit de volgende leergangen Schadebehandelaar/Acceptant:
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Bedrijfsschadeverzekering

Vervoersrecht

Het Verzekeren van
Motorrijtuigrisico’s

Risicobeoordeling en
Preventie

Goederentransport
verzekeringen

De WAM in de Praktijk

Het Verzekeren van
Aansprakelijkheidsrisico’s

Brandverzekering en
Schaderegeling

Cascoverzekeringen

Juridische Aspecten van de
Motorrijtuigverzekeringen

Juridische Aspecten van
de Aansprakelijkheids
verzekeringen

BRANDVERZEKERINGEN

TRANSPORT
VERZEKERINGEN

MOTORRIJTUIG
VERZEKERINGEN

AANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERINGEN

Personenschade en letselschade
Het vakgebied personenschade biedt interessante mogelijkheden. De
vraag naar specialisten, onder meer bij letselschadebureaus, consumentenorganisaties en vakbonden, neemt namelijk toe. Als specialist
op het gebied van personenschade krijgt u te maken met zowel licht
als zwaar letsel en de verzekeringstechnische afwikkeling daarvan.
Elk geval staat op zichzelf en dat maakt uw rol als personenschade-
expert nu juist zo boeiend. Wie is aansprakelijk? Wat zijn de financiële
gevolgen? Is er sprake van smartengeld? Dat bepaalt u in samenspraak met andere specialisten, zoals medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en juristen. U treedt op namens de verzekeraar van de
schadeveroorzaker of namens de verzekeraar of belangenbehartiger
van het slachtoffer.

Het betekent dat u over gedegen, brede vakkennis moet beschikken.
Maar niet alleen dat. In uw rol zijn communicatieve vaardigheden net
zo belangrijk. Beide komen uitgebreid aan de orde in een opleiding
Personenschade van NIBE-SVV.
Voor wie zijn de opleidingen Personenschade?
Een opleiding Personenschade van NIBE-SVV is interessant voor u als
u personenschade wilt behandelen bij een verzekeringsmaatschappij,
een letselschadebureau of een expertisebedrijf. Maar ook bij hulpverlenende instanties zoals vakbonden, juridische adviesbureaus en
consumentenorganisaties is vraag naar goed opgeleide personenschadebehandelaars. Denk daarbij aan een rechtsbijstandverzekeraar,
motorrijtuigverzekeraar of aansprakelijkheidsverzekeraar.

De verschillende leergangen Personenschade

De Leergang Personenschade
Licht Letsel
De Leergang Personenschade
Licht Letsel bestaat uit 2 kennis
modules en 2 vaardigheidstrainingen. De kennismodules
worden afgesloten met een
digitaal examen. De complete
Leergang Personenschade Licht
Letsel wordt afgesloten met een
praktijkgericht assessment. Als
dit succesvol is doorlopen, krijgt
u het diploma Personenschade
Licht Letsel.

Personenschade Licht
Letsel: Interculturele
Communicatie

Personenschade Zwaar
Letsel: Schade bij
Zelfstandigen

Personenschade Licht
Letsel: Communicatieve
Vaardigheden

Personenschade Zwaar
Letsel: Overlijdensschade

Personenschade Licht
Letsel: Personenschade
regeling

Personenschade Zwaar
Letsel: Beroepsziekten

Personenschade Licht
Letsel: Aansprakelijkheid en
Schadebehandeling

Personenschade Zwaar
Letsel: Regie en
Toekomstschade

PERSONENSCHADE
LICHT LETSEL

PERSONENSCHADE
ZWAAR LETSEL

De Leergang Personenschade
Zwaar Letsel
De Leergang Personenschade
Zwaar Letsel, bestaat uit 2
verplichte modules en 3 keuzemodules, waarvan u er 2 kiest. De
verplichte modules Regie en Toekomstschade worden afgesloten
met een praktijkgericht assessment. Als u het assessment met
een voldoende heeft afgesloten
en actief heeft deelgenomen aan
de keuzemodules en daarvoor
ook alle opdrachten heeft gedaan,
ontvangt u het diploma Personenschade Zwaar Letsel.
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PENSIOEN en levensverzekeringen
Het pensioen staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. De vraag
naar meer en betere pensioeninformatie is toegenomen. Ook is er een
duidelijke behoefte om kosten van pensioenregelingen beter te beheersen. Dat heeft geleid tot nieuwe regelgeving en nieuwe pensioen
systemen. Heeft u medewerkers die pensioenadviseur willen worden?
Of zijn ze dat al en willen ze hun kennis opfrissen? Kijk dan eens naar
onze pensioenopleidingen. Die zijn ook interessant voor bijvoorbeeld
HR-medewerkers, juridisch adviseurs of accountants die meer over
pensioenen willen weten.
Actuele kennis over pensioen wordt steeds belangrijker
Het onderwerp pensioen staat hoog op de politieke en sociale agenda.
Kernpunt is de individualisering van pensioenregelingen. Pensioen
systemen gekoppeld aan het salaris en de diensttijd maken meer en
meer plaats voor beschikbare premiesystemen. Deelnemers krijgen
daarbij steeds meer invloed op hoe hun pensioen eruit gaat zien.
Dat maakt de rol van pensioenadviseur steeds belangrijker. Ook voor
bijvoorbeeld HR-medewerkers, accountants en belangenbehartigers
is actuele kennis over pensioen, pensioensystemen en pensioen
financiering steeds wenselijker.
Heeft u medewerkers die een gewaardeerde pensioenadviseur
willen worden? Of zijn ze al werkzaam in dit vakgebied en willen ze
hun kennis van pensioenen verdiepen? Laat ze dan een van onze
pensioenopleidingen volgen. Ze leren hoe het pensioenstelsel eruitziet, welke ontwikkelingen en pensioensystemen er zijn en hoe de
pensioenopbouw kan worden geregeld.
Veel vraag naar onze opleiding Pensioenpraktijk
Bekijk vooral de boeiende opleiding Pensioenpraktijk van NIBE-SVV.
Hier is veel vraag naar. In deze pensioenopleiding komen verschillende
relevante onderwerpen aan bod, zoals de hoofdlijnen van de pensioenwereld en pensioenvormen. Ook de relevante sociale verzekeringen
en voorzieningen krijgen volop aandacht, zoals AOW, WIA en Anw.
Daarnaast gaan uw medewerkers tijdens deze opleiding aan de slag
met verschillende aspecten van de pensioenpraktijk. Zo leren ze wat
de gevolgen voor pensioenregelingen zijn bij ontslag, echtscheiding of
overlijden. Verder ontwikkelen ze integrale kennis van het boxenstelsel
en de pensioenvormen, pensioensystemen en pensioenfinanciering. De
theorie wordt voortdurend gekoppeld aan hun eigen praktijk. De kennis
die ze opdoen kunnen ze direct toepassen in hun eigen werk.

Voor wie zijn de pensioenopleidingen?
De pensioenopleidingen van NIBE-SVV zijn interessant voor iedereen
die in het vakgebied pensioen wil werken of daarin al werkzaam is.
Onze opleiding Pensioenpraktijk is bijzonder geschikt voor aankomend
pensioenadviseurs als voorbereiding op specialistische vervolg
opleidingen. Maar ook voor iedereen die een goede gesprekspartner
wil zijn voor pensioenadviseurs en voor eigen medewerkers. Dat zijn
bijvoorbeeld HR-functionarissen, medewerkers van vakbonden en
andere hulpverlenende instanties. Onze opleiding Branche Leven
heeft een module Pensioen. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen
die specialistische pensioenkennis wil hebben, maar geen pensioen
adviezen geeft.
Welke vooropleiding is hiervoor nodig?
Voor de pensioenopleidingen van NIBE-SVV gelden geen specifieke
vooropleidingseisen. Wel is MBO-werk- en denkniveau wenselijk.
Wat brengt de toekomst?
Het pensioenstelsel is volop in ontwikkeling. Om dit toekomstbestendig
te houden, zijn fundamentele veranderingen te verwachten. Niet alleen
wat betreft de aard van pensioenen, maar ook de opbouw. Sleutelwoorden daarbij zijn Individualisering, versobering en verbreding. Het
zal in de toekomst bijvoorbeeld niet alleen maar gaan over pensioen
inkomen, maar ook over pensioenvoorzieningen in de vorm van
bijvoorbeeld zorg. NIBE-SVV zit bovenop de ontwikkelingen en past
zijn aanbod daarop aan.

Branchediploma Leven:
Pensioen, Vermogen, Juridische Structuur
en Basisvormen en De Ondernemer

Inleiding Levens
verzekeringen

Inleiding Sociale Zekerheid

LEVEN
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Pensioenpraktijk of
Collectief Pensioen

PENSIOEN

NIBE-SVV
de opleider
voor de
financieel
dienstverlener
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carrièrepaden
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 vastgesteld. 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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Financiële planning en
financieel advies
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 beroepsontwikkeling (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.

FFP Vaardigheden

FFP Sparen, Beleggen
en Financieren

FFP Pensioenen, Sociale
Zekerheid en Verzekeringen

FFP Recht

FFP Belastingen

FFP FINANCIËLE
PLANNING
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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 compliancefunctie, 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 bedrijfsvoering 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 c
 ompliance officer
én voor medewerkers en adviseurs die de compliancerol naast hun
reguliere werkzaamheden uitvoeren. De overheid verplicht de sector om
haar medewerkers op te leiden op het gebied van wet- en regelgeving
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 C
 ompliance Officer (CCO) een uitstekende
basis. Deze opleiding is speciaal o
 ntwikkeld voor compliance officers,
auditors en andere professionals in vergelijkbare functies met toezichten beleidsverantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld voor interne en externe
functionarissen die betrokken zijn bij compliancetaken bij b
 anken,
verzekeraars en andere financiële instellingen, zoals b
 eleggings- en
beursondernemingen, pensioenfondsen 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 Iedereen 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. Iedereen die bezig is met dossierbeheer, communicatie met de klant en
backofficemedewerkers 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
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WFT, wft-pe en wft-pa
De Wet op het financieel toezicht (Wft)
DE WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) VERPLICHT KLANTMEDEWERKERS OM ALTIJD OVER AANTOONBARE ACTUELE VAK
BEKWAAMHEID TE BESCHIKKEN. ADVISERENDE KLANTMEDEWERKERS MOETEN DAARNAAST ALTIJD IN HET BEZIT ZIJN VAN DE
VOORGESCHREVEN WFT-DIPLOMA’S. OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW MEDEWERKERS AAN DIE WFT-EISEN KUNNEN VOLDOEN, BIEDEN
WIJ VOOR ELK WFT-DIPLOMA ÉN VOOR DE VERPLICHTE WFT-PERMANENTE EDUCATIE (WFT-PE) DE JUISTE WFT-OPLEIDING. EN WILLEN
ZE GEMAKKELIJK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE ONTWIKKELINGEN OP HUN VAKGEBIED? DAN BEVELEN WIJ ONZE WFT TRIPLE A
AAN. DE LEUKSTE, MEEST PRAKTISCHE MANIER OM VOOR DE WFT PERMANENT ACTUEEL (WFT PA) TE ZIJN ÉN TE BLIJVEN.

Beroepskwalificatie Adviseur

Zorg
verzekering

Consumptief
Krediet

Consumptief
Krediet

Basis

Schade
verzekeringen
Particulier

Schade
verzekeringen
Particulier

Waarom Wft bij NIBE-SVV?
-- De meest efficiënte route naar uw Wft-diploma
-- Hoge slagingspercentages
-- Voordeligste landelijke aanbieder Wft-opleidingen en -examens
-- Examentrainingen mogelijk
-- Via e-learning en klassikaal te volgen
-- Al 70 jaar de autoriteit voor opleidingen in de financiële
dienstverlening.

Vermogen

Inkomen

Vermogen

Inkomen

Zorg
verzekeringen

Niveau
kwalificatie

Schade
verzekeringen
Zakelijk

Hypothecair
Krediet

Pensioen

Schade
verzekeringen
Zakelijk

Hypothecair
Krediet

Pensioen
verzekeringen

Schade
verzekeringen
Particulier

Vermogen

Basis

MBO

MBO +

MBO (+)

MBO (+)
HBO

HBO +

Bron: CDFD

Welke Wft-diploma’s moeten uw medewerkers halen?
Welke diploma’s uw medewerkers moeten halen hangt af van hun
beroepskwalificatie(s). Elke beroepskwalificatie bestaat uit een of
meer modules. Daarnaast stelt de Wft, behalve aan kennis, eisen
aan competenties, vaardigheden en professioneel gedrag. Vanaf
1 april 2019 zijn er gewijzigde eisen. Kijk voor de meest recente
informatie op www.nibesvv.nl.

Wft-Opleidingen

----------

Wft Basis
Wft Consumptief Krediet
Wft Hypothecair Krediet
Wft Inkomen
Wft Pensioenverzekeringen
Wft Schadeverzekeringen Particulier
Wft Schadeverzekeringen Zakelijk
Wft Vermogen
Wft Zorgverzekeringen

---------

Wft-PE Adviseur Consumptief Krediet
Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet
Wft-PE Adviseur Inkomen
Wft-PE Adviseur Pensioen
Wft-PE Adviseur Schadeverzekeringen Particulier
Wft-PE Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk
Wft-PE Adviseur Vermogen
Wft-PE Adviseur Zorgverzekering
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Opleidingen Wft
Ontdek onze flexibele opleidingsmogelijkheden
NIET ALLEEN FINANCIEEL DIENSTVERLENERS WILLEN GRAAG VAKBEKWAME MEDEWERKERS, OOK DE WET OP HET FINANCIEEL
TOEZICHT (WFT) EIST DAT KLANTMEDEWERKERS ALTIJD OVER AANTOONBAAR ACTUELE VAKBEKWAAMHEID BESCHIKKEN. IN HET
VERLENGDE DAARVAN GELDT DAT ADVISERENDE KLANTMEDEWERKERS ALTIJD IN HET BEZIT MOETEN ZIJN VAN DE VOOR
GESCHREVEN WFT-DIPLOMA’S. NIBE-SVV BIEDT VOOR ALLE WFT-DIPLOMA’S ÉN VOOR DE VERPLICHTE PERMANENTE EDUCATIE
(WFT-PE-PROGRAMMA’S) FLEXIBELE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN. DENK AAN KORTE EXAMENTRAININGEN, E-LEARNING EN
KLASSIKALE TRAININGEN OVERDAG, IN DE AVOND OF OP ZATERDAG.

Perfecte aansluiting op de Wft-examens
Al onze Wft-opleidingen worden met grote zorgvuldigheid samen
gesteld. Uiteraard sluiten ze daarmee ook aan op de door het
ministerie voorgeschreven toetstermen. De minister hanteert deze
toetstermen als uitgangspunt voor de examens.

Hoge slagingspercentages
Elk jaar op 1 april worden de Wft-examens geactualiseerd. In de
maanden die daaraan voorafgaan actualiseren wij ook altijd onze
opleidingen, zodat ze perfect aansluiten op de Wft-examens. De
perfecte aansluiting van onze lesstof op de Wft-examens komt tot
uiting in onze slagingspercentages. Die liggen sinds de invoering van
de Wft altijd boven het landelijk gemiddelde.

Wft-PE-opleidingen
Kies de optimale voorbereiding op het WFT-PE-examen
MEDEWERKERS MET WFT-DIPLOMA’S OP ZAK? DAN MOETEN ZE PERIODIEK EEN PE-EXAMEN DOEN OM HUN ADVIESBEVOEGDHEID TE
BEHOUDEN. DE WFT-PE-EXAMENS HEBBEN BETREKKING OP DE ONTWIKKELING VAN DE DRIE VOORGAANDE JAREN. DAT ZE ZICH
OPTIMAAL WILLEN VOORBEREIDEN OP HUN PE-EXAMENS, BEGRIJPEN WIJ ALS GEEN ANDER. DAAROM HEBBEN WIJ EEN GEVARIEERD
AANBOD VAN EFFICIËNTE VOORBEREIDINGSMOGELIJKHEDEN.
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E-learning (syllabus optioneel)
Uw medewerkers volgen geen klassikale bijeenkomsten, maar gebruiken voor de opleiding onze
geavanceerde online leeromgeving. Hierbij worden
ze op afstand ondersteund door onze ervaren docenten. Deze variant
is zowel met als zonder examenrecht te boeken.

Behoefte aan extra ondersteuning naast de
e-learning?
Dan is de opleidingsvariant examentraining met
aansluitend examen een uitstekende keuze. Uw
medewerkers ontvangen dan ook de e-learning en nemen deel aan
1 bijeenkomst van 3 uur voor de examentraining. Deze wordt verzorgd
door een ervaren docent, die zelf ook regelmatig examens aflegt en
uw medewerkers van heel praktische tips en adviezen kan voorzien.
Aansluitend aan de examentraining maken uw medewerkers het
examen op dezelfde locatie.

Hoge korting op Wft-PE met Wft Triple A
Als uw medewerkers Wft-diploma’s hebben, moeten ze periodiek een
Wft-PE-examen doen om hun diploma’s geldig te houden. Met onze
Wft Triple A houden ze niet alleen hun vakkennis aantoonbaar op
peil, maar leggen ze ook al een uitstekende basis voor hun Wft-PE-
examen(s). De behandelde actualiteiten komen immers grotendeels
weer terug in de Wft-PE. Daarom krijgen uw medewerkers op basis
van hun Wft Triple A-abonnement een flinke korting op de Wft-PE-
opleidingen van NIBE-SVV. Oplopend tot wel 50%! Meer informatie
over onze Wft Triple A vindt u op de pagina hiernaast.

Maatwerkcombinaties
Naast de standaard Wft-PA- en -PE-producten zijn er diverse
maatwerkcombinaties mogelijk. Neem daarvoor contact op
met onze incompanyadviseurs via 035 - 7 506 157 of
incompany@nibesvv.nl.

WFT-PA
Wft Triple A: Altijd Aantoonbaar Actueel
STEL U VOOR: WIJ FILTEREN ALLE RELEVANTE VAKINFORMATIE VOOR UW MEDEWERKERS, ZODAT ZE DIT NIET ZELF HOEVEN TE DOEN.
ZO ZIJN ZE ALTIJD AANTOONBAAR ACTUEEL EN IN COMBINATIE MET DE WFT PE VAN NIBE-SVV OOK NOG EENS OPTIMAAL VOOR
BEREID OP DE WFT PE-EXAMENS. ZE KUNNEN ZELF KIEZEN WAAR EN WANNEER ZE DE VOOR HEN RELEVANTE ACTUALITEITEN
RAADPLEGEN. GOEDE DEAL TOCH? HET KAN ALLEMAAL MET WFT TRIPLE A, DE LEUKSTE, MEEST PRAKTISCHE MANIER OM
PERMANENT ACTUEEL TE BLIJVEN EN DIT AAN TE TONEN. WAAR ZE MAAR WILLEN. WANNEER ZE MAAR WILLEN EN OP ELK DEVICE.

Uw voordelen op een rij
-- De toetstermen van het PE-examen al grotendeels behandeld.
-- De artikelen sluiten aan op de beroepskwalificatie van uw
medewerkers, niet alleen op hun werkzaamheden.
-- Periodiek worden nieuwe vragen toegevoegd binnen de Wft Triple
A-omgeving, die vergelijkbaar zijn met de vragen/cases in de WftPE-e-learningomgeving. Hierdoor leidt Wft Triple A tot een grote
mate van herkenbaarheid bij het volgen van de Wft-PE-opleiding en
een kortere voorbereidingstijd voor het Wft-PE-examen.

-- Met Wft Triple A krijgen uw medewerkers 50% korting op de
Wft-PE-e-learning.
-- Geen onderbreking tijdens het werk.
-- Wft Triple A is geschikt voor elk device.
-- Managementrapportage: stel zelf teams samen en volg hun status
in de gebruikersinterface.
-- Uiteraard voorzien van de meest gebruiksvriendelijke rapportage
functie voor medewerker en management.

4 PE-punten voor FFP-leden
Leden van de Federatie Financieel Planners (FFP) die gebruikmaken van de tool Wft Triple A van opleider NIBE-SVV, krijgen
4 PE-punten. Deze PE-punten kent FFP toe aan leden die
het verplichte profiel met de Wft-modules Basis, Hypothecair
krediet en Vermogen hebben.

Kortom: waarom Wft bij NIBE-SVV?
De meest efficiënte route naar uw Wft-diploma’s
De hoogste slagingspercentages
Voordeligste landelijke aanbieder Wft-opleidingen en -examens
Examentrainingen mogelijk
Via e-learning en met klassikale ondersteuning te volgen
Combinatievoordeel Wft Triple A en Wft-PE
Al 70 jaar de autoriteit voor opleidingen in de financiële dienstverlening
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Opleidingen
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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

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

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

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

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

Blockchain

Artificial intelligence

NEXT payments

Fintech

Scrum
Agile

Online marketing

Lean

Digitaal adviseren

Security, data protection
en privacy

NEXTACADEMY.NL

English

Data-analyse en
business intelligence
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Erkende HBO Bacheloren Masteropleidingen
Grotere carrièrekansen binnen en buiten de financiële dienstverlening
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 SAMENWERKING 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.

Opleidingen

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 Banken 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

Projectmanagement
-- HBO Agile Project Management™
-- Masterclass Agile

Budget-, echtscheidings- en schuldhulpverlening
-- Leergang Mediation (MFN)
-- HBO Schuldhulpverlening
-- HBO Budgetcoach
-- HBO Leergang Budgetcoaching
-- HBO Leergang Budgetcoaching en Schuldhulpverlening
-- HBO Financieel Scheidingsadviseur
-- HBO Kernopleiding Sociale Zekerheid

Leiderschap en persoonlijke o
 ntwikkeling
-- 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

------

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 schuldhulpverlening

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
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NIBE-SVV
Postbus 447
1200 AK Hilversum
035 - 7 506 155
info@nibesvv.nl

www.nibesvv.nl

NIBE-SVV is onderdeel van NCOI Groep
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