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Uitnodiging: VDAB Docentencongres woensdag 28 en donderdag 29 juni 2017
Aankondiging: Aanmelden VDAB Docentencongres 2017.
Beste VDAB-leden en andere belangstellenden,
Wij nodigen u uit voor de landelijke docentendagen Bank- en Verzekeringswezen tijdens ons
tweedaagse Docentencongres 2017 op woensdag 28 en donderdag 29 juni 2017.
Het docentencongres zal in het teken staan van de laatste ontwikkelingen m.b.t. WFT en
de zorgen omtrent de vakinhoudelijke kennisoverdracht van oudere naar jonge generatie.
Voor ons docentencongres worden sprekers uitgenodigd uit het bedrijfsleven
en onderwijsontwikkelaars met een open dialoog naar welke stappen genomen moeten
worden voor een goede inhoudelijke toekomstvisie. Rekening houdend met de
gewijzigde omgevingsfactoren in data en sociale media.
Er zal een keuze worden gemaakt uit de reeds aangemelde onderwerpen.
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Kifid: Wat is er nodig voor en tijdens een KIFID behandeling om succesvol te zijn.
Monster Truck: Hoe is de aansprakelijkheid hiervan geregeld met juridisch achtergronden.
Schade door vervanging Brug in Alphen a/d/ Rijn: Wie kan hier voor worden aangesproken?
Is ICT schade verzekerbaar door interne of externe criminele oorzaak.
Hoe om te gaan met een computercrash voor het veiligstellen van bestanden en belangrijke gegevens?
Collectieve Inkomens verzekeringen versus pensioenopbouw regelingen.
Financiële Balans lezen als noodzakelijk onderdeel van een adviestraject (Pensioenadvies)
Mediation, “Lijden bij scheiding of Scheiden met leiding”.
Kan Mediation opleidingstrajecten en WFT opleidingen samen een synergie ontwikkelen
Discussie tussen bedrijfsleven en onderwijs over toekomstige vakinhoudelijk instroom-bemensing
Worden de toekomstige opleidingen mede ingevuld door de sociale media?

Aanvulling op actuele onderwerpen van het docentencongres zien wij met belangstelling tegemoet.
Ondersteuning voor de WFT opleidingen:
VDAB-IFK.nl
VDAB-Consis.nl
VDAB-WFTvragen.nl
Onze VDAB - Nieuwsbrief is gratis beschikbaar op: VDAB-Nieuwsbrief.nl
Een erkend bijscholing certificaat voor het registerleraar is aangevraagd voor 20 uur.
Het verheugd ons dat wij voor het docentencongres 2015 een her- en bijscholingscertificaat
hebben gekregen erkend met 20 uur voor het Lerarenregister. (zie bijlage)
Aanmelding- en informatievragen Arnoud Bosch ArnoudB @ vdab.nl Info 06261-66449
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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