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Bank- en verzekeringsgebouw anno 2016
Consument en Betalingsverkeer, nu en in de toekomst
door de heer Danny Polak ( Rabobank Tilburg)
De laatste en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van betalingsverkeer.
De klant kan straks door moderne communicatiemiddelen kiezen of hij afhankelijk wordt van het
betalingsverkeer dan wel of het betalingsverkeer afhankelijk wordt van de klant. Dit wordt mede
ingegeven door de gewijzigde omgevingsfactoren van de aanbieders in de betalingsmogelijkheden zoals
Bitcom, Google, Apple, Whatsapp, Facebook, Telecomproviders en de traditionele banken. De klant van
de toekomst bepaalt uiteindelijk welk systeem zal blijven bestaan. Website

Crises en daarna
door de heer Corné van Zeijl (RTL-beursanalist)
Hoe ver zijn we in de crisis en hoe komen we daar uit? Website

Hoe blijven de examens van de CDFD up-to-date?
door mevrouw M. Meijer ( CDFD) en mevrouw F. Beekveldt ( CDFD)
De werkwijze en de procedure van examinering voor de WFT-certificaten worden besproken. Website

Beleggingspolischeck
door de heer Gerard van Santen en de heer Paul de Heer
Een Softwareprogramma om te bepalen of een polis voldoet aan de door u gestelde eisen.
Een handig softwareprogramma voor uw adviespraktijk m.b.t. woekerpolissen, hersteladviezen en
aanverwante zaken. Website

Hypotheekvormen en valkuilen
door de heer Bart van den Oord
Oude en nieuwe hypotheekvormen in het kader van de fiscale wijzigingen. Welke risico’s zijn er
verbonden aan standaard hypotheken, wanneer deze worden afgesloten (of overgesloten) zonder een
goed advies mede gelet op de fiscale ontwikkelingen nu en in de toekomst. Website

Adviesvaardigheden
door de heer Jan Nienhuis ( Ecabo) en mevrouw Lian de Bruijn ( Ecabo)
In samenwerking met ABN-Amro is er een workshop opgezet voor docenten en praktijkopleiders over
adviesvaardigheden voor de MBO-leerling. Website

Stand van zaken omtrent het KD
door de heer Harald de Jong ( Ecabo)
De laatste actuele ontwikkelingen en plannen voor het nieuwe KD worden gepresenteerd. Website

De doorontwikkeling van praktijkgericht onderwijs in de laatste 20 jaar
naar een toekomst gericht model van competentie praktijkonderwijs.
Door de heer Jan Colly directeur van voorheen Stichting BIT. Website
Over de VDAB
De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging
voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector
Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo- en hbo.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van
de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het
stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
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