Nieuwsbrief

Beste VDAB-leden en andere belangstellenden,
In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin januari 2009 doen wij u hierbij toekomen.
Ons overzicht van de activiteiten over de periode van februari tot december 2009.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VDAB Vlootschouw en jaarvergadering dinsdag 3 februari 2009 in Gouda.
VDAB Jaarvergadering en uitreiking VDAB – Bokaal 2008
Workshop ( I ), Claimgedrag en Claimcultuur.
Workshop ( II ), Parallelgroepen van uitgevers
Workshop ( III), Parallelgroepen van uitgevers
Workshop ( IV), Parallelgroepen van uitgevers
Dagindeling Vlootschouw
Routebeschrijving Vlootschouw
Informatie van uitgevers voor VDAB docenten op een directe domeinnaam
Linken van proefexamens treft u aan op www.vdab-wftexamens.nl
De toegevoegde waarde van een Service Provider www.vdab-vkg.nl
Docentencongres woensdag en donderdag 15 en 16 april 2009 in Nunspeet
Aansluiting voor VDAB-leden op een intranet van een Assuradeur maart 2009.
Jaarlijkse Docentenstudiedag (voorlopig) dinsdag 12 november 2009
Mutatieformulier VDAB Lidmaatschap

Op 3 februari 2009 organiseren wij onze jaarlijkse vlootschouw in Gouda.
Uw aanmeldingsformulier treft u in de bijlage aan. Graag zien wij uw aanmelding voor
31 januari 2009 tegemoet i.v.m. de catering.

Met vriendelijke en collegiale groet,
Ad v.d. Tillart
(voorzitter VDAB)

Secretariaat: Henk Melissen Gelderhof 21– 5152 GA Drunen Tel: 0416 - 377857 ( b.g.g. 0252-532182 ) - Fax. 0252-528737
——————————————————————————————————————————————————————————————
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Vlootschouw 2009

Dagindeling Vlootschouw
10.15 uur

Opening en Jaarvergadering
Jaarverslag 2008 secretaris
Jaarverslag 2008 penningmeester
Verkiezing bestuurleden op voordracht VDAB bestuur
Ad van den Tillart
Kitty van Bakel
Verkiezing kascommissie 2009-2010

10.45 uur

ARAG door Anneluut Dijkstra ARAG Claimgedrag en Claimcultuur Presentatie

11.30 uur

Pauze

11.45 uur

Parallelgoepen ( I )

12.45 uur

Lunch en bezoek aan stands

13.15 uur

Groep A

--

Groep B

Parallelgoepen ( II )

Groep C

--

Groep D

13.15 uur

Parallelgoepen ( III )

Groep E

--

Groep F

15.15 uur
15.30 uur

Rondvraag en afsluiting door de voorzitter VDAB
Sluiting

De indeling van de uitgevers in parallelgroepen treft u hierbij aan:
Presentatie’s van de deelnemende uitgevers zijn beschikbaar op:
<B>
<F>
<D>
<C>
<A>
<E>

Consis Academie
Edu Actief
IFK
Kluwer Opleidingen
NIBE-SVV
Welten Opleidingen
Stichting Praktijkleren *

www.vdab-consis.nl
www.vdab-edu.nl
www.vdab-ifk.nl
www.vdab-kluwer.nl
www.vdab-nibesvv.nl
www.vdab-welten.nl
www.vdab-spl.nl

* Alleen met stand aanwezig
Laatste nieuws treft u aan op:
Website van de VDAB
WFT oefentoetsen

www.vdab.nl
www.vdab-proefexamen.nl
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VDAB – Bokaal 2008 uitgereikt aan Theo Coppens van ROC van AMSTERDAM
Persbericht: 3 februari 2009.

VDAB – Bokaal 2008 uitgereikt aan Theo Coppens
van het ROC van AMSTERDAM
Tijdens de Vlootschouw Assurantie- en Bankleer op 3 februari 2009 te Gouda is aan Theo
Coppens de VDAB – Bokaal 2008 uitgereikt. Ieder jaar wordt op nominatie van leden en
belangstellenden van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) de VDAB –
Bokaal uitgereikt.
Om genomineerd te worden dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•
•
•
•
•

Beroepsonderwijs duidelijk ondersteunend hebben gemaakt tussen theorie en praktijk.
Het moet vernieuwend zijn en met een visie die de tijd ver vooruit is.
Het moet ondersteunend zijn aan de opleiding Bank- en Verzekeringswezen.
Het integreren van oude naar nieuwe, al dan niet computergestuurde, lesmethodes.
Het draagvlak van de vernieuwing moet zichtbaar aantoonbaar zijn.

Het bestuur van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) heeft unaniem de nominatie (voordracht)
ondersteund voor het toekennen van de VDAB – Bokaal 2008 aan Theo Coppens op grond van de volgende kenmerken
genoemd in de bijbehorende oorkonde:
Theo heeft al jaren zich ingezet om in de behoefte te voorzien van theoretische opleidingstrajecten naar praktische,
beroepsgerichte trajecten voor de mbo-opleiding Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen. Hij heeft actief
innoverend werk verricht binnen het Competentiegericht Leren (CGL) en het Projectgericht Leren (PGL).
Mede door zijn inzet en praktijkervaring zijn de eerste stappen gezet in het competentiegericht onderwijsmodel en is het
projectgericht onderwijsmodel ingevuld en toegepast. Hij is altijd zeer nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van
simulaties voor het Bank- en Verzekeringswezen naar een model dat aansluit op de werksituatie in de praktijk. Zijn
communicatieve vaardigheden en zijn inzet voor andere collega’s om praktische opleidingstrajecten te ondersteunen bij
het vernieuwen schriftelijk materiaal naar computer praktisch gestuurde werkomgeving is een voorbeeld in de huidige
lesontwikkeling. Hierdoor heeft hij direct of indirect docenten en leerlingen kunnen activeren en stimuleren in de
overgang van de oude computersystemen naar moderne systemen voor datacommunicatie die gebruikt worden in de
Bank- en Verzekering opleidingstrajecten. Ook heeft hij een belangrijke brug kunnen slaan tussen de fysieke en de
moderne online polisaanvragen in PGL en CGL.
Eerder werd de VDAB – Bokaal uitgereikt aan:
2001
2002
2006
2007

Hr. Nick Molenaar oud directeur van de BAVAM
Hr. Jan Colly oud directeur van Stichting BIT
Hr. Wouter Roerdink Aventus Apeldoorn
Mw. José van Kessel NOVA – College Haarlem

Tussen 2002 en 2006 waren er geen geschikte kandidaten die voldeden aan voorwaarden van nominatie.
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 Banken Verzekeringswezen voor het MBO en HBO.
De website is www.vdab.nl of www.vdab-talent.nl of www.vdab-bokaal.nl

Vlootschouw 2009

Claimgedrag of Claimcultuur?
Je kunt je afvragen of zich in Nederland ooit een claimcultuur zal gaan vormen zoals ze die in de Verenigde
staten kennen. Duidelijk is wel dat mensen mondiger worden, informatie wereldwijd gemakkelijk te vinden is,
de wereld complexer wordt en regels ingewikkelder worden. Kortom, de kansen op een juridisch conflict
nemen toe. Goed advies – liefst nog voordat zo’n conflict ontstaat - is van belang voor uw klant. In een
conflict kunnen immers niet slechts de gemoederen, maar ook de kosten hoog oplopen.
De cijfers liegen er niet om
Onderzoek heeft aangetoond dat er in Nederland 340.000 bedrijven niet beschikken over een zakelijke
rechtsbijstandverzekering. Dit terwijl in de afgelopen tien jaar 24% van de bedrijven te maken heeft gehad
met één of meer juridische geschillen. In de meeste gevallen draaien deze geschillen om algemene
bedrijfscontracten, op de voet gevolgd door geschillen rond arbeidsrecht. Binnen de particuliere markt
vinden de meeste geschillen plaats op het gebied van arbeidsrecht gevold door sociaal verzekeringsrecht.
Uw advies telt
Uw klanten rekenen op u als het gaat om een gedegen advies, ook op het vlak van rechtsbijstand. Trends en
ontwikkelingen in de markt in het algemeen en die op het vlak van claimgedrag in het bijzonder spelen
daarbij een belangrijke rol. Anne Luut Dijstra, Hoofd speciale zaken bij ARAG, gaat in zijn presentatie aan de
hand van praktijkvoorbeelden, dieper in op de rol van het intermediair, de claims en nog belangrijker de
oplossingen hiervoor. Aan de hand van enkele aansprekende praktijkvoorbeelden neemt hij ook nog een
aantal vooroordelen onder de loep en krijgt u antwoorden op vragen als: Schikt de rechtsbijstandjurist in het
algemeen sneller dan een advocaat? En wil uw klant eigenlijk wel in alle gevallen procederen? Levert een
gewonnen geschil altijd meer op dan een snelle schikking? En waar is uw klant het meeste mee gebaat?
Naast bovengenoemde antwoorden levert hij u namelijk ook het antwoord op uw vraag tijdens de
VDAB Vlootschouw te Gouda op 3 februari 2009.
Anne-Luut Dijkstra startte, na ervaring te hebben opgedaan als advocaat op een kantoor, 15 jaar geleden bij
ARAG Rechtsbijstand. Sinds 2001 is hij daar hoofd speciale zaken en onder meer verantwoordelijk voor de
uitvoering van het fraudebeleid. Daarnaast is Anne Luut een veel gevraagd spreker op congressen en
evenementen. Met twee voeten middenin de verzekeringspraktijk, een expliciete visie op juridische dienstverlening en een schat aan aansprekende voorbeelden uit de praktijk weet hij zijn publiek altijd weer te boeien.

Welten - Wft Ex@mentraining ROC B&V
Wft actualiteit en continuïteit
Welten (www.welten.eu) heeft een compleet pakket Wft-opleidingen ontwikkeld, gericht op het behalen
en behouden van Wft-certificering. Welten verzorgt ook de Permanente Educatie Wft.
Wft Basis financiële dienstverlening

Wft Hypothecair Krediet incl. Wft Beleggen

Wft Consumptief Krediet

Wft Verzekeren Leven incl. Wft Beleggen

Wft Verzekeren Schade Particulier

Wft Beleggen

Wft Verzekeren Schade Zakelijk (MKB)

Uitgekiende methodiek
Bij Ex@mentraining Wft is gebruik gemaakt van Blended Learning. Deze methodiek bestaat uit:
1. Digitaal werkboek (via het internet) en verwijzingen naar een papieren bronnenboek.
2. Papieren bronnenboek (desbetreffende Wft module).
3. Portal via internet met toegang tot docentenhandleidingen en vele casuïstieken.
Door deze interactieve opzet kan een cursist zelf eenvoudig bepalen over welke kennis hij of zij al wel of
nog niet beschikt. Aan de hand van online feedback op plm. 300 oefenvragen per module en
verwijzingen naar het theoretisch bronnenboek kan de cursist zich focussen op de kennis die hij of zij
nog niet beheerst. De docent heeft de beschikking over een docentenhandleiding en vele casuïstieken.

Verkeerslicht
Ex@mentraining Wft kenmerkt zich door een verkeerslicht. Per deel of hoofdstuk is in de
ex@mentraining een ‘verkeerslicht’ opgenomen. Wanneer alle lichten op groen staan kan een leerling
met een gerust hart aan het landelijk examen deelnemen.

Referenties
Vele Banken, Verzekeraars en Intermediairs maken gebruik van de Wft ex@mentraining van Welten.
Sinds begin 2008 maken ook steeds meer ROC’s B&V gebruik van de Wft ex@mentraining. Belangrijke
kenmerken die men aangeeft:
-

goede leesbaarheid, prettig taalgebruik (“niet stoffig”) voor onze medewerkers / cursisten / leerlingen
mooi aanvullend beeldmateriaal: illustraties, kleurendruk
“het beklijft, het maakt het levendig voor onze leerlingen”
goede oefenmogelijkheden via digitale oefentoetsen
“op deze wijze behalen onze leerlingen hogere slagingspercentages”
erg fijne en bruikbare docentenhandleidingen en casuïstieken: “ik hoeft niets meer zelf te ontwikkelen”

Contact

Heeft u behoefte aan een inkijkexemplaar (bronnenboek) en een gast-inlogcode van een desbetreffende
Wft module, dan kunt u contact opnemen met mevr. Linda van Dorenmalen: 0497-594850 /
l.vandorenmalen@welten.eu. Bij haar kunt u ook uw bestellingen plaatsen.
Heeft u behoefte aan een presentatie op uw school t.b.v. docenten, dan kunt u contact opnemen met
dhr. Jos Maassen: 06-53744530 / j.maassen@welten.eu.

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!
Guus de Jonge
Accountmanager Regulier onderwijs
g.de.jonge@nibesvv.nl
020-5208687

Kluwer, a Wolters Kluwer business

Kluwer Wft e-studies voor ROC of HBO
Studeren in een eigen tempo, een interactieve leeromgeving via internet en altijd een op maat gesneden
studieadvies. met alle ruimte voor specifiek toegesneden klassikale begeleiding. Dat zijn de Kluwer e-studies.
Gedegen basisopleiding en deskundigheidsmodules
De Kluwer e-studies worden integraal online aangeboden. Dit betekent dat iedere student met toegang tot het
internet in zijn/haar eigen omgeving kan studeren; of dat nu in een school- of thuissituatie is. Uiteraard
voldoet de lesstof in alle gevallen aan de eisen van de Wft. Als toonaangevende uitgever zorgen wij ervoor dat
altijd met de meest actuele wet- en regelgeving wordt gewerkt: veranderingen kunnen we immers snel in de
digitale leeromgeving aanpassen. Een zelftest vormt de basis, waardoor u doelgericht aan de hiaten in uw
kennis kan werken. Met een gericht studieadvies en praktijkgerichte opdrachten studeert u effectief en
efficiënt. Tevens is er een supervisoromgeving die zorgt er o.a. voor dat de docent zijn of haar studenten kan
begeleiden en zijn of haar activiteiten kan volgen. Binnen de supervisoromgeving is ook te communiceren
tussen student en docent.
U kunt bovendien vertrouwen op een gedegen opleiding. Kluwer heeft immers jarenlange expertise als
informatieleverancier! Daarbij werken we nauw samen met IFK, en heeft Ecabo en hebben docenten van ROC’s
meegwerkt aan de modules. Doelstelling is een optimale voorbereiding op het examen.
Daarnaast nodigt Kluwer jaarlijks de docenten uit om het gebruik van de leer- en supervisoromgeving te
bespreken, om op basis van die informatie toe te werken naar een voor ROC passendere studieomgeving. De
planning is dat voor het jaar 2009/2010 de eerste gewenste aanpassingen gebruikt kunnen worden. Naast de
Wft modules heeft Kluwer een uitgebreid Wft PE-programma dat op verschillende gevolgd kan worden.
Een aantal voordelen:
·

een fikse tijdsbesparing, omdat u alleen aan hiaten in uw kennis kan werken

·

klassikale begeleiding kan specifiek worden toegesneden

·

interactieve leeromgeving met persoonlijk advies per studietaak

·

unieke e-learningmethode, leren via uw eigen computer

·

de modules zijn voorzien van oefenexamenvragen

·

uitgebreide supervisoromgeving voor de docenten

Op 3 februari zijn wij er graag bij om u te voorzien van informatie en in te gaan op uw vragen.

Patrick Kroonbergs
Key accountmanager Financiële Diensten
Staverenstraat 32015 . 7418 CJ Deventer
t 0570 647 622
pkroonbergs@kluwer.nl
www.kluwer.nl

OVER WFT
Sinds 1 januari 2006 is de Wft ingevoerd. Het IFK heeft, als opleidingsinstituut, het
lesmateriaal voor de volgende modules ontwikkeld:
• Basisleergang Bfd.
• Consumptief Krediet.
• Verzekeren Schade Particulier en Zakelijk.
• Hypothecair Krediet.
• Verzekeren Leven.
• Beleggen.
Het lesmateriaal bestaat enerzijds uit syllabi en anderzijds uit casus met uitwerkingen, handouts en oefenexamens. De syllabi zijn uitgebreid opgezet, waardoor ze, na het examen, als
naslagwerk bruikbaar blijven.
OVER E-LEARNING EN BLENDED LEARNING
Het IFK heeft samen met Kluwer voor bovengenoemde syllabi ook digitale leeromgevingen
ontwikkeld. Deze digitale leeromgeving stelt de student in staat om zich onderwerp-gericht
voor te bereiden op de tentamens. Deze omgeving kan ook uitstekend worden gecombineerd
met klassikale lessen (blended learning).
OVER PRIJZEN
Het IFK vindt dat er voor het bekostigd onderwijs prijzen moeten zijn die passen bij de
beperkte studiebeurs van studenten. De prijs per syllabus bedraagt daarom in dit geval € 25.
Dit is exclusief kopieer- en verzendkosten. Een aantal ROC’s en HBO-instellingen ontvangt
een pdf waardoor zij zelf het gewenste aantal kunnen kopiëren. De prijzen over de overige
producten worden in overleg vastgesteld.
OVER IFK
Het Instituut voor Financiële Kennisoverdracht (IFK) is een onafhankelijke dienstverlenende
organisatie. Wij verstrekken objectieve informatie en inzicht aangepast aan de specifieke
vraag van klanten op uiteenlopende gebieden rondom wet- en regelgeving.
Bij het IFK werken professionals op tal van terreinen en daarmee beschikt het IFK over een
brede kennis op het gebied van financiering, fiscaliteit, pensioenen, sparen en beleggen, recht,
sociale zekerheid en verzekeringen. Daarnaast zijn voor ons meer dan 50 docenten en/of
co-auteurs werkzaam die beschikken over ruime theoretische kennis en ervaring, opgedaan in
de dagelijkse praktijk. Meer informatie over het IFK vindt u op onze website www.ifk.nl of
bel naar Jelle van den Berg (010-4532171).

Nieuw lesmateriaal: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen
Voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen heeft Edu’Actief twee
verschillende leermiddelen ontwikkeld:
1. Basismodule Wft (beschikbaar zomer 2009)
2. Digitale leeromgeving Schonenvaart Bank- en verzekeringswezen.
1. Nieuwe uitgave Basismodule Wft
Edu’Actief en Welten hebben in het verleden samen materiaal op de markt gebracht voor
de opleiding Bank- en verzekeringswezen. Dit gezamenlijk ontwikkelde materiaal is door
ontwikkelingen en wijzigingen verouderd. Daarom heeft Edu’Actief besloten om voor de
basismodule een nieuwe uitgave te maken.
De basis van dit boek zullen de eind- en toetstermen van de Wft zijn. Deze worden in
volgorde behandeld. Voordeel hier van is dat alles wat een leerling moet weten ook
daadwerkelijk in de uitgave is opgenomen. Er staat dus niet iets in wat overbodig is.
De Basismodule Wft zal uiteraard ook de nodige illustraties bevatten. Er wordt bij de
ontwikkeling van het lesmateriaal gelet op het taalgebruik. Uitgangspunt is dat het niet
te ingewikkeld is. Verder moet het taalgebruik de leerlingen aanspreken. De Basismodule
Wft zal in het nieuwe cursusjaar 2009-2010 beschikbaar zijn. Bij de Basismodule Wft
wordt ook een examentraining met oefentoetsen aangeboden.
Bent u geïnteresseerd in het nieuwe materiaal en zou u mee willen lezen om onderdelen
van commentaar te voorzien? Dan kunt u een reactie sturen naar j.nijhuis@edu-actief.nl.
2. Een goede voorbereiding op de praktijk start met Schonenvaart Bank- en
verzekeringswezen!
Een commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen houdt van rekenen, maar kan
ook goed met mensen omgaan. Met de digitale leeromgeving Schonenvaart kunnen uw
leerlingen de juiste competenties verwerven binnen thema’s die zich afspelen in de banken verzekeringscontext.
Zoekt u een complete leeromgeving die gebaseerd is op competenties en werkprocessen
en waarmee u de zekerheid hebt dat het kwalificatiedossier afgedekt is? Schonenvaart
Bank- en verzekeringswezen biedt u deze zekerheid en nog veel meer: een BPV-module,
goede aansluiting op een open simulatie, een digitaal competentiemeetinstrument en
Leren, loopbaan en burgerschap is afgedekt in Schonenvaart Bank- en
verzekeringswezen.
Daarnaast bevat Schonenvaart Bank- en verzekeringswezen de volgende Wft-modules:
Wft–basismodule
Wft–Consumptief Krediet
Wft–Schade
• Particulier
• Zakelijk
Oefenvragen.
Maak nu een afspraak voor een demonstratie
Ga voor meer informatie naar www.schonenvaart.nl of neem contact op met Uitgeverij
Edu’Actief b.v. via telefoonnummer 0522-235235 of stuur een e-mail naar
marketing@edu-actief.nl.
Graag brengen wij een bezoek aan uw school om Schonenvaart Bank- en
verzekeringswezen toe te lichten. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Consis Academie

Wft voor het MBO

Het Wft aanbod van Consis Academie voor het MBO bestaat uit speciaal
aangepast lesmateriaal dat voorbereidt op de erkende Wft examens.
Uit een recent onderzoek onder onze huidige klanten is gebleken dat zowel
leerlingen als docenten het lesmateriaal van Consis Academie als (zeer) prettig
beoordelen.
De voordelen van de MBO Wft modules van Consis Academie zijn:
•
•
•
•
•

de heldere structuur en het taalgebruik
de innovatieve, visuele leermiddelen op internet
de uitgebreide oefenmogelijkheden
de prijs/kwaliteitsverhouding
automatisch verstrekken van updates aan leerlingen

Docenten kunnen met behulp van een leerlingvolgsysteem de individuele
prestaties van leerlingen op ieder moment opvragen.
Op de VDAB Vlootschouw op 3 februari 2009 zullen wij ons lesmateriaal laten
zien en uw eventuele vragen beantwoorden. Ook zullen wij onze uitbreidingen
voor het komende schooljaar aan u presenteren.
Graag tot ziens op de Vlootschouw!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Wft lesmateriaal van Consis
Academie voor het MBO?
Neem dan contact met op met Iris Koolhoven via iris@consisacademie.nl of
070 - 345 66 64 of kijk op http://www.consisacademie.nl/wft-mbo.asp

Mutatielidmaatschap
20-01-2009

Aanmeldingsformulier / Wijzigingsformulier / (Locatie)lidmaatschap VDAB *)
Ondergetekende.
………………………( voornaam ) …………….………………………………… ( achternaam )
privé adres …………………………………………………………………………………….
postcode ………………… woonplaats ……………………………………………………
Telefoonnummer ……………………………..
E-mailadres

Faxnummer………………………………..

…………………………… @ ……………………………………………….

Werkzaam bij ROC / Organisatie *) …………………………………………………………
Fysieke ROC –Locatieadres….……………………………………………………………….
s.v.p geen postbus opgeven
Postcode ………………… Woonplaats ……………………………………………………
Teamleid(st)er Mw / Hr ………………………………………………………………………

Telefoonnummer …………………………….. Faxnummer………………………………..
E-mailadres

…………………………… @ ……………………………………………….

*) Bij adresmutatie s.v.p. hier uw oude postcode opgeven ………………….
Geef hier uw dagelijkse beroepspraktijk aan
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
A = Assurantie B = Bankleer C = Assurantie- en Bankleer A
B C
E T
O G P S
E = Economie T = Teamleider O = Opleidingscoördinator G = n.v.t P = Personeelzaken S = Stagebegeleider

Aanmelding- en wijzigingsformulier verzenden aan:
VDAB Ledenadministratie t.a.v. A.W. Bosch
Postbus 12 - 2180 AA HILLEGOM
Tel: 0252 – 532182 fax: 0252 – 528737 E-mail vdab@planet.nl

Fax uw aanmelding / wijziging voor de VDAB naar faxnr. 0252–528737

Secretariaat: Henk Melissen Gelderhof 21 – 5152 GA Drunen Tel: 0416 - 377857 ( b.g.g. 0252-532182 ) Fax. 0252-528737
——————————————————————————————————————————————————————————————
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