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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

4



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 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
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Als je in de financiële dienstverlening gaat werken, heb je een grote verantwoordelijkheid. Ga
maar 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 zelfs in de
schulden! Om te zorgen dat een bank niet alleen denkt aan geld verdienen, maar zich echt inleeft
in de klant, is er een bankierseed ontwikkeld. Net zoiets als dokters en advocaten beloven voordat
ze aan het werk mogen. Bankiers hebben hun eigen eed, waarin ze de klant centraal stellen. Hoe
dat in elkaar zit? Bekijk de video van ING Nederland en lees de internetbron ‘Bankierseed’.

Bankierseed

Bankierseed ING Nederland

De uitdaging
Je gaat een 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 de website bezoeken,
moeten ze het idee hebben dat je ze goed en betrouwbaar informeert over financiële
dienstverlening.

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.
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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.

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
• 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

Eigen ervaring klanten informeren
Je gaat beginnen aan het keuzedeel Inleiding financiële dienstverlening deel B. Je gaat oefenen
met de vaardigheden die je nodig hebt wanneer je werkt in de financiële dienstverlening.
Dit deel bestaat, net als deel A, 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.

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

Informeren van klanten in de financiële dienstverlening

Opdracht 1: Eigen ervaring klanten informeren

Als je werkt in de financiële dienstverlening informeer je mensen over financiële producten en
diensten. Lees eerst de bron ‘Informeren van klanten in de financiële dienstverlening’. Beantwoord
dan de volgende vragen.

a. Omschrijf drie eigen ervaringen waarbij jij de klant was en geïnformeerd werd over een product
(denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een mobieltje, een bezoek aan de Mediamarkt of
contact met een klantenservice).

b. Hoe gaven de medewerkers van het bedrijf jou het gevoel dat je welkom was?
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c. Welke elementen irriteerden jou of wat ging fout?

d. Hoe krijgt iemand jou enthousiast in een gesprek?

e. Ben jij intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd om dit keuzedeel te maken? Leg uit. Vergeet niet
de bron ‘Informeren van klanten’ te gebruiken.
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2. Klantcontact en
informatiegesprekken

Over deze leereenheid

Deze leereenheid gaat in op een belangrijk onderdeel van de financiële dienstverlening. Het gaat
over klantcontact. Over klanten actief benaderen, klantgerichtheid, serviceverlening en omgaan
met verschillende soorten mensen. Hiervoor moet je een aantal vakvaardigheden hebben, zoals
gesprekstechnieken, maar bij klantcontact spelen juist jouw persoonlijke kwaliteiten ook een grote
rol. Welke eigenschappen heb jij die zorgen dat jij goed bent in klantcontact? En wat vind je nog
moeilijk? Goed om te weten dat ‘De klant is koning’ een cliché is, dat allang niet meer opgaat. Dat
lees je op de pagina over klantgerichtheid van Verkopersonline.

Klantgericht van Verkopersonline
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2.1 Klantcontact en informatiegesprekken

Opdracht 1: Eigenschappen klantcontact

Wanneer je werkt in de dienstverlening heb je een aantal eigenschappen nodig die bijdragen aan
goed klantcontact. Denk bijvoorbeeld aan geduld en aan inlevingsvermogen.

Mindmap

Mindmap Maken

a. Maak een mindmap van alle belangrijke eigenschappen die je als medewerker in de financiële
dienstverlening nodig hebt voor een goed klantcontact. Probeer deze eigenschappen zelf te
bedenken.

b. Hoe scoor jijzelf op iedere in jouw mindmap genoemde eigenschap? Geef jezelf per eigenschap
een cijfer tussen de 1 en de 10. Zet alle cijfers in de mindmap en lever de mindmap in.

c. Op welke eigenschap scoor jij het hoogst?

d. Wanneer laat jij deze eigenschap zien in de klas?

e. Op welke eigenschap scoor jij het laagst?

f. Hoe kun je tijdens dit keuzedeel aan deze eigenschap werken?

Klant
Klantcontact
Begroeten van klanten

Opdracht 2: Klantvriendelijke houding

Een klantvriendelijke houding is de basis van goed klantcontact. Als jij iemand goed wilt informeren,
moet je de klant eerst, in een korte tijd, laten merken dat je aardig bent en goed kunt luisteren.
Dat begint al bij het begroeten van de klant.
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Klanten klantvriendelijke te woord staan

Begroeten en kennismaken

Klantontvangst

a. Bekijk de video’s. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat mensen zich welkom voelen?

b. Geef aan wat volgens jou een klantvriendelijke houding inhoudt.

Opdracht 3: Klantcontact is overal: dagboek

Gedurende de dag heb je heel regelmatig klantcontact. Denk aan je docent, de machinist, de
caissière of de conciërge. Ben jij je bewust van al deze momenten?

Deze week ga je goed letten op jouw positief en negatief contact met klanten en anderen. Op
welke manier heb je contact? Beantwoord de volgende vragen:
a. Beschrijf minstens vier momenten van klantcontact die je had deze week.

b. Was dit intern of extern klantcontact?

c. Waren dit positieve of negatieve momenten? Leg uit.

d. Wat is jou het meest opgevallen deze week?

e. Wat heb je hiervan geleerd?

f. Hoe kun je dit gebruiken in je werk in de financiële dienstverlening?
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Klanten klantvriendelijk te woord staan

Opdracht 4: Eigen ervaring klantgerichtheid

Een klantcontact kan een positieve of een negatieve ervaring zijn voor de klant. Dit heeft niet
alleen te maken met de (inhoudelijke) dienstverlening, maar ook met het voortraject en het natraject.

Werken met Prezi

Klantenservice bij de visboer

a. Bedenk voor jezelf een positieve en een negatieve ervaring die je onlangs hebt gehad met een
dienstverlenende instantie (bijvoorbeeld bij een bank, ziekenhuis, politie, openbaar vervoer,
restaurant). Noteer deze.

b. Maak een groepje van vier (mede)studenten en zet jullie ervaringen op een rij. Kies vervolgens
één positieve en één negatieve ervaring met een dienstverlenende instantie om mee verder te
gaan.

c. Bespreek met je (mede)studenten waarom die ene ervaring positief en de andere ervaring
negatief was. Schrijf voor beide ervaringen op welke aspecten daaraan hebben bijgedragen.
Gebruik de Checklist klantgerichtheid en probeer onderscheid te maken tussen het voortraject,
de dienstverlening en het natraject.

d. Zet de belangrijkste bevindingen in een Prezi, verdeeld in het voortraject, de dienstverlening
en het natraject. Noteer de link.

Checklist klantgerichtheid:
• tastbare zaken, zoals de bereikbaarheid van het gebouw en de faciliteiten
• betrouwbaarheid

Wordt wat beloofd of verwacht wordt waargemaakt?
• klantgerichtheid

Werd direct service geboden en was er sprake van een dienstverlenende houding?
• kennis

Wisten ze je inhoudelijk te helpen?
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• beleefdheid, vriendelijkheid, welwillendheid
• geloofwaardigheid

Kwam het geloofwaardig over of juist niet?
• begrip voor de klant

Werd er daadwerkelijk een inspanning geleverd om aan de wensen of verwachtingen van de
klant tegemoet te komen?

Opdracht 5: Kennisvragen klantcontact

Om te zorgen voor positief klantcontact moet je wel weten wat dat is. Lees de bronnen en geef
antwoord op de vragen.

a. Wat is begroeten?

b. Wat is kennismaken?

c. Wanneer mag of kun je ‘je’ zeggen tegen de ander?

d. Noem vier andere benamingen voor het woord ‘klant’.

e. Welke drie vaardigheden zijn belangrijk bij klantcontact?

f. Wat wordt in kwalitatief opzicht bedoeld met goed klantcontact?

g. Wat wordt in kwantitatief opzicht bedoeld met goed klantcontact?

Opdracht 6: Wat is nou goede service?

Consumenten hebben altijd een duidelijke mening over service. We kunnen onze mening makkelijk
kwijt, bijvoorbeeld via social media of webcare. En dat doen we dan ook vaak. Denk aan recensies
of klachten op Facebook.
Om zelf goede service te kunnen verlenen in de financiële dienstverlening is het belangrijk dat je
zelf weet wanneer jij iets goede service vindt. Daar ga je door middel van een brainstorm een
antwoord op geven.
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Brainstormen

Brainstormen

Wordcloud maken

Arbo in de mode

a. Bekijk de video van Arbo in de mode en beantwoord de volgende vragen:
• Hoe vind jij dit klantcontact?
• Wat gaat er goed?
• Wat gaat er mis?
• Vind je dit goede service? Beargumenteer.

b. Houd met je klas een brainstorm over wat goede service nou eigenlijk is. Wees creatief en denk
ook aan de ervaringen die je hier zelf mee hebt. Verzamel zo veel mogelijk antwoorden en
noteer die.

c. Maak nu individueel een Wordcloud over 'goede service'. Laat hierin de belangrijkste onderdelen
van goede service terugkomen.

d. Beschrijf in je eigen woorden in maximaal drie zinnen wat volgens jou goede service is.

Verbale en non-verbale communicatie
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Opdracht 7: Oriëntatie verbale en non-verbale communicatie

Wanneer je met iemand communiceert, bijvoorbeeld tijdens klantcontact, doe je dat niet alleen
door wat je zegt. Je gezichtsuitdrukking, houding, toon van je stem en of je iemand aankijkt zeggen
soms wel meer dan de woorden die je gebruikt. Je hebt verbale en non-verbale communicatie. Je
moet je van beide goed bewust zijn wanneer je werkt in de dienstverlening.

Mister Bean

a. Is gebarentaal verbale of non-verbale communicatie? Leg uit. Denk goed na, dit is een instinker!

b. Is WhatsApp verbale of non-verbale communicatie? Beargumenteer.

c. Zie onderstaande afbeelding. Is dit verbale of non-verbale communicatie? Waarom?
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d. Bekijk de eerste drie minuten van de video van Mister Bean en beschrijf wat je allemaal aan
communicatie ziet. Verdeel dit in twee kolommen: verbale en non-verbale communicatie.

Non-verbale communicatieVerbale communicatie

Opdracht 8: Non-verbale communicatie rollenspel

Hoe belangrijk non-verbale communicatie is voor een goed klantcontact lees je in de bronnen,
maar je kunt het beter zelf ervaren. Daarom ga je in deze opdracht een rollenspel doen. Daarmee
oefen je met positief en negatief klantcontact.

Het belang van non-verbale communicatie

Let op: deze opdracht kun je niet in je eentje doen. Maak je dit keuzedeel individueel? Vraag dan
of de docent dit rollenspel met je wilt doen. Er is dan geen observator.

a. Deze opdracht doe je met twee (mede)studenten. Twee van jullie houden een gesprek, de ander
observeert. Wissel dit af totdat jullie allemaal een keer aan de beurt geweest zijn.
Het gesprek vindt plaats bij een financieel dienstverlener. Een klant komt informatie vragen
over een product. Kies een financieel product waarover je veel weet. Het gesprekje duurt
maximaal vijf minuten.

Een van de sprekers neemt in elk gesprek een van de volgende houdingen aan. De ander probeert
het gesprek te beïnvloeden en gaande te houden.

• Student 1: Je staat achter de balie, kaarsrecht met je armen gekruist voor je borst. Je loopt
te zuchten en te snuiven en maakt een onrustige en geïrriteerde indruk.

• Student 2: Je staat ineengedoken achter de balie, je armen gekruist voor je borst en je hoofd
naar beneden hangend. Je durft de klant bijna niet aan te kijken.

• Student 3: Je hangt over de balie heen. Je ellebogen leunen op de balie en je hebt een hand
onder je kin. Je hebt meer aandacht voor het beeldscherm op de balie, maar ziet buiten ook
interessante dingen gebeuren.
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