
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PE en het regulier onderwijs   

   

   

Wat moeten mijn cursisten doen?  En ik? 
 

  

 
 
 
 
De Wft, als zwaardere opvolger van de Wfd, drukt op dit moment zijn stempel op de gehele branche van Financieel Dienstverleners. 
 
De vakbekwaamheids- en deskundigheidsvereisten zijn per 1-1-2008 opnieuw vastgelegd in de eind- en toetstermen en na lang wikken en 
wegen heeft het College voor Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de Permanente educatie (PE) aan de markt geopenbaard. 
 
Onduidelijkheid en verwarring alom. 
Een goede zaak voor opleiders wordt wel eens geopperd, maar NIBE-SVV kijkt hier toch anders tegenaan. De oorspronkelijke doelstelling 
van de Wft en het daaraan gekoppelde PE systeem leidt nu tot een negatieve houding ten opzichte van het op peil houden van de 
deskundigheid. Het zwaar aangezette, verplichte karakter van de PE leidt niet per definitie tot een betere advisering van de klant.  
Was dat maar waar! 
Tijdens de NIBE-SVV voorlichtingsronde door het land is ons gebleken dat we met onze presentatie veel onzekerheid hebben kunnen 
wegnemen en dat wij met ons PE aanbod op een eenvoudige en doeltreffende wijze tegemoet kunnen komen aan de wensen van veel van 
onze cursisten. 
 
Graag willen we ook u op de hoogte brengen van een aantal aspecten van de Wft PE en gebruik maken van de gelegenheid ons PE aanbod 
aan u te presenteren. 
Uiteraard zijn bereid in te gaan op vragen die bij u leven omtrent de PE voor uw deelnemers, maar ook uw eigen PE verplichting kan 
vragen oproepen die wij graag willen beantwoorden. 
 
Bij voldoende belangstelling organiseert NIBE-SVV voor de docenten van scholen die gebruikmaken van NIBE-SVV lesmaterialen een 
WFT PE programma gericht op het behoud van het volledig B diploma ( PE voor Basis, Schade en Leven (inclusief Beleggen)). 
Onze gedachten gaan daarbij uit naar een 1 daagse bijeenkomst eind augustus centraal in Nederland.  
In drie dagdelen worden de PE onderwerpen behandeld en aan het einde getoets. Als u voor deze toets slaagt, heeft u ruimschoots voor 28 
december 2009 voldaan aan de PE eisen van de Wft. 
 
Tot 3 februari! 
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