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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Het keuzedeel Inleiding financiële dienstverlening is een goed begin als je wilt werken bij een bank,
verzekeraar of een financiële tussenpersoon. Om in de financiële dienstverlening te werken moet
je alles weten van financiële wet- en regelgeving en financiële producten. Het is een functie met
direct klantcontact, aan de balie, de telefoon of in de buitendienst. Mensen komen bij jou voor
een verzekering of een lening, om te betalen of juist te sparen. Bij het voeren van een financieel
klantgesprek moet je goed kunnen luisteren en doorvragen. Ook moet je zorgvuldig om kunnen
gaan met protocollen en formulieren. Daarnaast ben je integer en betrouwbaar. Dat is erg belangrijk
in deze branche!
Het keuzedeel Inleiding financiële dienstverlening bestaat uit een A-deel en een B-deel.
Deel A is een kennisdeel en bestaat uit vier leereenheden van in totaal 240 SBU. Je leert hierin over:
1. Consumenten en de financiële markt (D1-K1-W1), 40 SBU
2. Betaal- en spaarproducten (D1-K1-W1), 80 SBU
3. Verzekeren en krediet (D1-K1-W1), 40 SBU
4. De overheid en wetgeving (D1-K1-W1, D1-K1-W2), 80 SBU.

In deel B van dit keuzedeel ga je oefenen op de vaardigheden die je nodig hebt wanneer je werkt
in de financiële dienstverlening. Dit deel bestaat ook uit vier leereenheden van in totaal 240 SBU:
1. Klantcontact en informatiegesprekken (D1-K1-W1, D1-K1-W2), 80 SBU
2. Klantbeheer en doorverwijzen (D1-K1-W1, D1-K1-W2), 80 SBU
3. Fraude herkennen (D1-K1-W2), 40 SBU
4. Betrouwbaarheid en integriteit (D1-K1-W1, D1-K1-W2), 40 SBU.

Hoe werk je met een keuzedeel

Als je in de financiële dienstverlening gaat werken, heb je echt een grote verantwoordelijkheid.
Denk er maar over na: het is belangrijk dat jouw klant de goede verzekering afsluit of een goede
hypotheek. Stel je voor dat je de verkeerde informatie geeft en de klant komt in de problemen of
krijgt zelfs schulden! Om te zorgen dat een bank niet vooral denkt aan geld verdienen, maar zich
echt inleeft in de klant, is er een bankierseed ontwikkeld.

Bankierseed
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Net zoiets als dokters en advocaten beloven voordat ze aan het werk mogen, hebben bankiers hun
eigen eed, waarin ze de klant centraal stellen. Hoe dat in elkaar zit?

De bankierseed

Bekijk deze video van ING Nederland.

De uitdaging
Je gaat een interessante website maken om schoolgenoten te informeren over verschillende soorten
financiële producten en hoe daarmee om te gaan. Een digitaal informatiemagazine, zeg maar!
Met (korte) artikelen, video’s, vergelijkingen, animaties en foto’s. Het gaat op je website niet alleen
om duidelijkheid geven over bijvoorbeeld leningen of wetten, maar ook over risico’s en veiligheid.
En over hoe je mensen goed moet informeren over geldzaken. Om een goede website te maken
hierover, verdiep je je in de bankwereld, de financiële wetgeving, houd je interviews en doe je
onderzoek. Ook maak je een persoonlijk document over integer handelen en ga je een video maken
over klantcontact en deze op je website zetten. Als studenten van jouw school jouw website
bezoeken, moeten ze het idee hebben dat je ze goed en betrouwbaar informeert over financiële
dienstverlening!

Doelstellingen
In deel A ga je het volgende leren:
Je hebt kennis over consumentengedrag en de consumentenhuishouding.
Je hebt brede kennis van financiële producten en diensten, en hun risico’s.
Je hebt kennis van de relevante financiële wet- en regelgeving.
Je hebt kennis van spaar- en betaalfaciliteiten en elektronisch geld.
In deel B leer je:
Je kunt de klant of bezoeker op een vakkundige manier informeren over financiële producten en stemt
je benadering af op de individuele bezoeker.
Je kunt verwoorden waarom en hoe jij integer bent in je werk als financieel adviseur.
Je kunt werken met veiligheidsvoorschriften en fraude herkennen.
Je gaat zorgvuldig en integer om met klantgegevens en kan deze gegevens verwerken en vastleggen.
Je hebt kennis van bevoegdheden, de afhandeling en het doorverwijzen van klantvragen.

Beoordeling
Je maakt een aantal beroepsproducten over de theoretische kant van financiële dienstverlening.
Daar gaat deel A over. Dit deel wordt afgesloten met een kennistoets en onderdelen van de
uitdaging (de website). Deel B gaat over de praktische toepassing van financieel klantcontact: hoe
maak je actief en gemakkelijk contact met klanten? Hoe stel je het klantbelang centraal? En wat
betekent integriteit voor jou? Dit deel wordt afgesloten met een deel van de uitdaging (de website)
en een presentatie.
De eindbeoordeling richt zich op:
• de kennistoets over deel A van het keuzedeel
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• de beroepsproducten die je oplevert en presenteert, nodig voor je uiteindelijke website (de
uitdaging van dit keuzedeel).

Soms word je alleen door je docent beoordeeld, soms door een jury van mensen uit je school en/of
het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je diploma en kun je
gebruiken voor je cv.

1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Wat zijn financiële producten?

Je gaat beginnen aan het keuzedeel Inleiding financiële dienstverlening deel A. Deel A is een
kennisdeel en bestaat uit vier leereenheden van in totaal 240 SBU. Je leert hierin over:
1. Consumenten en de financiële markt (D1-K1-W1), 40 SBU
2. Betaal- en spaarproducten (D1-K1-W1), 80 SBU
3. Verzekeren en krediet (D1-K1-W1), 40 SBU
4. De overheid en wetgeving (D1-K1-W1, D1-K1-W2), 80 SBU.

Maar voor je met de inhoud begint, eerst een aantal oriënterende vragen.

Informeren van klanten in de financiële dienstverlening

Als je werkt in de financiële dienstverlening informeer je mensen over financiële producten. Daarvoor
moet je een brede kennis hebben over deze producten.

a. Beschrijf in je eigen woorden wat financiële producten zijn en geef vijf voorbeelden.

b. Welke financiële producten gebruik jij al?

c. Wat betekent financiële dienstverlening volgens jou? Noteer in eigen woorden.
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Opdracht 2: Een financieel ABC’tje

Hierna zie je een tabel met het alfabet erin. Bedenk nu bij iedere letter een woord die met financiële
dienstverlening te maken heeft. In ieder vakje moet een woord staan!
Maak deze opdracht alleen of met z’n tweeën. Als je het echt niet meer weet, kun je gebruikmaken
van internet of schoolboeken om geschikte woorden te vinden. Voorbeelden van goede woorden
voor in je ABC zijn: Beleggen, Klantgesprek en Financieel. Je kunt ook denken aan vaardigheden
die je nodig hebt in de financiële dienstverlening, zoals Betrouwbaarheid en Zorgvuldigheid.

Y.U.Q.M.I.E.A.

Z.V.R.N.J.F.B.

W.S.O.K.G.C.

X.T.P.L.H.D.

Je kunt alvast de onderwerpen en bronnen van dit keuzedeel bekijken om te zien welke woorden je
daarvan kunt gebruiken. Je kunt naar de website van een bank of een verzekeraar gaan om woorden
te vinden. Of naar de website van je school bij de financiële opleidingen! Natuurlijk kun je Google
gebruiken. Denk ook na over welke vaardigheden en eigenschappen je moet hebben om in de
(financiële) dienstverlening te werken

Opdracht 3: Klantcontact en eigenschappen

Een van de belangrijkste onderdelen van werken in de financiële dienstverlening is klantcontact.
Je moet goed omgaan met je klanten en ze goed helpen. Maar hoe doe je dat? Om klanten goed
te kunnen ontvangen, is het belangrijk dat je kijkt naar houding, gezichtsuitdrukking, uitstraling,
uiterlijke verzorging en taalgebruik. Van jou en van je klant. Hoe zou jij het vinden om ergens te
woord te worden gestaan door iemand die ongeïnteresseerd overkomt? Of die jou het idee geeft
dat je alleen maar lastig bent? Als je werkt in de financiële dienstverlening ben je klantvriendelijk
en gedraag je je correct tegenover de klant. Daar heb je waarschijnlijk zelf best een beeld van.
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Bij het hebben van klantcontact is het belangrijk dat je je kunt inleven in een ander.

a. Voel jij vaak aan wat anderen willen? Leg je antwoord uit.

b. Vraag thuis of aan je vrienden of zij vinden dat jij je goed kunt inleven in een ander. Doe dat
van minstens drie personen. Noteer hun antwoorden hierna.

c. Zijn er verschillen tussen je antwoord op vraag a en je antwoord op vraag b? Welke?

d. Vul de volgende tabel in. Geef met een kruisje aan waar je goed, gemiddeld of niet goed in
bent. Leg je antwoord uit.

Want ...Niet goedGemiddeldGoedTIJDENS EEN GESPREK ...

… laat ik merken dat ik het
gedrag van de ander begrijp

… kan ik me inleven in de
gevoelens en wensen van de
ander

… blijf ik luisteren naar de
ander, ook als diegene boos
of langdradig is of als ik het
druk heb

… laat ik de ander uitspreken

… kan ik begrip tonen
wanneer een ander
geïrriteerd of boos is

… zeg ik het als ik iets leuk
of vervelend vind aan iemand

… kan ik de ander vertellen
hoe ik mij voel

… kan ik de ander laten
merken dat ik iets begrijp

e. Belangrijke vaardigheden die horen bij dit keuzedeel vind je in de tabel.
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Hoe goed scoor jij nu op deze vaardigheden? Geef jezelf een score tussen de 1 (kan ik nog
helemaal niet) en de 5 (kan ik al heel goed)

Score 1-5Vaardigheden

1. Inleven in de ander

2. Integer handelen

3. Relaties onderhouden

4. Netwerken

5. Plannen

6. Organiseren

7. Instructies opvolgen

8. Zorgvuldig werken

9. Nauwkeurigheid

10. Betrouwbaarheid

Nu je de eigenschappen hebt gescoord, maak je de volgende opdrachten:

• Neem eerst de vaardigheid waar je het beste op scoort. Verzin twee concrete acties die je
kunt ondernemen om nóg beter te worden in deze vaardigheid.

• Neem nu de twee vaardigheden waar je het laagst op hebt gescoord. Wat kan jij doen tijdens
het maken van dit keuzedeel om deze vaardigheden te laten zien? Omschrijf dit zo duidelijk
mogelijk. Verzin voor beide vaardigheden een actie.

Voorbeeld: Als je laag scoort op nauwkeurigheid, kun je als actie opschrijven dat je ervoor gaat
zorgen dat je al het werk wat je van dit keuzedeel inlevert eerst controleert op spelfouten. Dan
ga je tijdens het maken van de module dus echt oefenen met de vaardigheid nauwkeurigheid!
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2. Consumenten en de financiële markt

Over deze leereenheid

Als medewerker bij een financiële dienstverlener ben je verantwoordelijk voor service aan de klant
en geef je de klant zelfstandig informatie over financiële producten. Je hebt hiervoor dus kennis
nodig van die producten én van de klant. Algemene kennis over zowel de financiële markt in
Nederland als over het gedrag van consumenten is noodzakelijk. Daar leer dan ook meer over in
deze leereenheid!

2.1 Consumenten en de financiële markt

De economische kringloop inleiding financiële dienstverlening
Consumentengedrag inleiding financiële dienstverlening

Opdracht 1: De consument en zijn gedrag

Iemand die iets koopt waar hij behoefte aan heeft, noemen we een consument. Wat je koopt kan
een product zijn, zoals brood, schoenen of kleding. Het kan ook een dienst zijn. Als jij gebruikmaakt
van een fysiotherapeut of een mobiel netwerk, dan koop je de dienst. Consumeren is het gebruiken,
verbruiken of het verorberen van wat je gekocht hebt.

a. Noteer hierna wat jij allemaal geconsumeerd hebt vandaag. Denk goed na, niet alleen eten en
drinken is consumeren!

b. Ga naar www.nu.nl en zoek een actueel artikel dat volgens jou met consumeren te maken heeft.
Noteer de link hierna en leg goed uit waarom dit artikel over consumeren gaat. Gebruik daarbij
de definitie van consumeren.
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Opdracht 2: Beïnvloedbare consumenten

Uit verschillende psychologische onderzoeken komt naar voren dat consumenten best beïnvloedbaar
zijn. Wat betekent dat voor de financiële dienstverlening?
In de video vertelt cabaretier Javier Guzman over het beïnvloeden van consumenten.

Javier Guzman - Marketing

Beantwoord de volgende vragen.

a. Vind jij dat consumenten makkelijk te beïnvloeden zijn? Waarom wel of niet?

b. Vind jij dat je tijdens een klantgesprek een klant mag beïnvloeden? Waarom wel of niet?

c. Vind jij dat een financieel dienstverlener als een bank- of een hypotheekadviseur reclame mag
maken? Waarom wel of niet?

Opdracht 3: Algemene economie in beeld

Van consumentenrecht tot brutoloon, je hebt wat algemene economische kennis nodig om te
werken in de financiële dienstverlening. In deze opdracht ga je daarmee aan de slag.
Lees de webpagina van Finler en lees de bronnen.

Weblink Finler
Wordcloud maken

a. Maak een digitale Wordcloud met de belangrijkste woorden uit de bronnen.

b. Maak bij ieder woord uit je Wordcloud een foto met je telefoon. Upload de foto’s hierna en
schrijf het bijbehorende woord erbij. Je moet de betekenis van de woorden goed kennen om
er een foto bij te bedenken.

c. Leg uit waarom je deze algemene economische kennis moet hebben om een goede werknemer
in de financiële dienstverlening te zijn.

Opdracht 4: Consumentengedrag en je oma

Stappenplan Werken met Prezi

Een consument, dan ben jij niet alleen. Dat zijn alle generaties en alle culturen uit alle landen. Tijd
om je eigen aankoopbeslissingen én die van je grootouders in beeld te brengen.
Maak van de bron Consumentengedrag een interessante Prezi die aan de volgende eisen voldoet:
• Gebruik weinig woorden en veel beeldmateriaal.
• Zoek minstens een video op YouTube die de theorie ondersteunt en verwerk deze in de Prezi.
• Geef van drie aankoopbeslissingen een voorbeeld uit je eigen leven en verwerk ze in de Prezi.
• De drie factoren die consumentengedrag beïnvloeden probeer je als voorbeeld toe te passen

op het leven van je opa of oma. Ook dit verwerk je in de Prezi.
• De Prezi presenteer je aan je docent en/of je klas. Je kunt in overleg met je docent de presentatie

alleen houden, deze opnemen op video en hierna uploaden.
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Opdracht 5: Weebly als uitdaging

Weebly

Meer uitleg Weebly voor visuele leerder

In deze opdracht begin je voor het eerst aan de grote uitdaging van dit keuzedeel. Voor deze
uitdaging ga je een interessante website maken om schoolgenoten te informeren over verschillende
soorten financiële producten. En hoe ze daarmee om moeten te gaan. Een digitaal
informatiemagazine zeg maar! Een website met (korte) artikelen, video’s, vergelijkingen, animaties
en foto’s. Als studenten van jouw school de website bezoeken, moeten ze het idee hebben dat je
ze goed en betrouwbaar informeert over financiële dienstverlening.
Maak voor deze uitdaging een website aan op Weebly. Gebruik hiervoor alle stappen van de
handleiding. Zorg voor een goede naam en mooie lay-out van je website. Schrijf alvast iets over de
uitdaging van dit keuzedeel en over jezelf. Let op: je schrijft alle content (inhoud) van de website
dus om je schoolgenoten goed te informeren over financiële dienstverlening.

Noteer hier de link van je website.

Bestedingsruimte van de consument inleiding financiële dienstverlening

Opdracht 6: Bestedingsruimte en schulden

Wanneer je een klant wilt informeren over een financieel product, moet je haar of zijn
bestedingsruimte weten. Bestedingsruimte wordt ook wel besteedbaar inkomen genoemd. Lees
de bronnen voor meer informatie over bestedingsruimte en maak de volgende opgaven.

a. Maak een tabel in Excel met daarin de berekening van je eigen bestedingsruimte. Als je die kan
berekenen snap je ook hoe je dat voor een klant moet doen. Gebruik de tabel uit de bron als
voorbeeld en zet jouw bedragen erbij. Let op: de tabel is dus voor twaalf maanden! Sla de tabel
met jouw maandelijkse bestedingsruimte erin genoemd op en voeg bij deze opdracht.

Ik ga starten

b. Een andere manier om inzicht te krijgen in de financiën van een consument, is het kijken naar
een overzicht van bezittingen en schulden. Zo’n overzicht noem je een balans. Een balans geeft
je inzicht in je vermogen op dat moment. Op de pagina van Ik ga starten lees je meer over een
balans.
Teken een balans en de daarbij behorende onderdelen. Zoek je informatie op internet. Zorg
dat je alle termen begrijpt.

c. Waarom noemen ze een balans eigenlijk balans? Leg uit.
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d. Hoe wordt het vermogen van iemand bepaald?

e. Als je een balans maakt van klantgegevens, waar staan de bezittingen van de klant? En waar
staan de verplichtingen van de klant?

Opdracht 7: Schulden en sanering

Flowchart maken

Kennis van bestedingsruimte voorkomt betalingsachterstanden en schulden. Bekijk de video.

Ik heb problematische schulden, wat nu?

a. Maak naar aanleiding van de informatie uit de video een flowchart van wat er gebeurt wanneer
je je bij de gemeente aanmeldt voor schuldhulpverlening tot de schone lei. Je zet dus alle stappen
onder elkaar en maakt een overzichtelijke flowchart.
Weet je niet wat een flowchart is? Een flowchart wordt ook wel stroomdiagram genoemd. Lees
op Wikipedia meer.
In het filmpje kun je zien hoe je een flowchart maakt in Word.

b. Leg nu een verband tussen je eigen bestedingsruimte en het risico dat je schulden opbouwt.
Maak een lijst van minstens vijf punten wat jij een klant die jouw bestedingsruimte heeft kunt
adviseren hoe hij kan voorkomen om schulden te maken.
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
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Opdracht 8: Economische begrippenkennis

Je wilt klanten goed informeren over de financiële diensten die je ze aanbiedt. Daarom moet je
zelf ook een en ander weten over economie. Hierna zie je een aantal economische begrippen
waarvan je de betekenis moet kennen.

a. Zoek de betekenis van onderstaande woorden.

BetekenisEconomisch begrip

Consument

Geld

Brutoloon

Bestedingsruimte

Vermogen

Lastenegalisatie

Vermogensplan

Beleggingsfonds

Financiële bijsluiter

Prudentieel toezicht

Liquiditeit van banken

Solvabiliteit van banken

Nibud

Consumentenbond

Privaatrecht

Publiek recht

Belastbaar inkomen

Eigenwoningforfait
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