Docentencongres
Update 6-4-2012

“Financieel Adviesgebouw 2013” woensdag 11 april 2012.
9.50 uur

Opening door voorzitter VDAB Ad van den Tillart.

10.00 uur

Inleiding Docentencongres door dagvoorzitter met belangrijke mededelingen

10.05 uur

Wettelijke eisen van Advisering deel I door prof. mr. J.G.J. Rinkes

11.15 uur

Pauze

11.25 uur

Wettelijke eisen van adviseren deel II en vragen door prof. mr. J.G.J. Rinkes

12.00 uur

Pauze

12.05 uur

Vakbekwaamheidgebouw 2013 Guus de Jonge NIBE - SVV

12.45 uur

Lunch en inchecken

13.30 uur

Inleiding op het thema: Opleiden voor de financiële branche anno NU

13.45 uur

Opening van de Themadiscussie door dagvoorzitter

14.00 uur

Discussie aan de hand van de stellingen

Voorstel voor panel forumleden uitonderwijs en beroepspraktijk:
Ieder panellid mag zich voorstellen door statement te maken in 2 minuten aangaande de
toekomst in opleiden in de branche Financiële Dienstverlening d.m.v. 1 of 2 prikkelende
stelling welke door de panelleden zijn voor bereid.
15.00 uur

Pauze

Verdeel de aanwezigen in groepjes met gerichte opdrachten (20 minuten):
 Schets, uitgaande van het Vakbekwaamheidsgebouw 2013, het nieuwe MBO / HBO
 Welke functies zie jij nog op MBO/HBO niveau na 2013
Hoe moeten opleidingen het integer gedrag vorm geven en gaan toetsen
15.30 uur

Plenair terugkoppelen , discussie , conclusies 35 minuten

16.10 uur

Afronding

16.15 uur

Pauze

16.10 uur

Afronding

16.15 uur

Pauze

16.30 uur

PE praktijk I Verdieping van PE door Docent uit de PE Praktijkopleiding

!8.00 uur

PE praktijk II Toepassing verdieping PE Proof door Docent uit de PE Praktijkopleiding

19.30 uur

Afsluiting van Docentencongres op woensdag.

20.00 uur

Gezamenlijke maaltijd in het restaurant

Docentencongres
Update 6-4-2012

“Financieel Adviesgebouw 2013” donderdag 12 april 2012.
8.50 uur

9.00 uur




Opening door dagvoorzitter

Koppeling tussen Theorie – Praktijk van complexproducten door Obvion Hypotheken
Zorgplicht vooraf van Aanbieders
Aanstellingsbeleid van Aanbieders rekeninghoudend met zorgplicht vooraf
Nazorg en Probleem oplossend achteraf.

De onderwerpen worden in drie groepen behandeld door een specifieke begeleider.
Elke groep wordt gewisseld over de drie onderwerpen en plenair worden de conclusies getrokken.
10.45 uur

Pauze

11.00 uur

Wat heeft ons de wet WIA ons na 5 jaar opgeleverd?

12.00 uur

Afsluiting Docentencongres door voorzitetter VDAB

12.15 uur

Lunche voor sprekers en deelnemers aan VDAB Docentencongres 2012

13.00 uur

Einde Docentencongres 2012

VDAB - Vlootschouw
Update 6-4-2012

13.30 uur

Opening VDAB – Vlootschouw door voorzitter VDAB

13.35 uur

'Verzuim en Re-integratie in Financieel perspectief'

14.30 uur

Bezichtiging diverse uitgevers van leermaterialen

16.15 uur

Jaarvergadering VDAB

16.45 uur

Afsluiting Vlootschouw

