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Opleiden binnen de
financiële sector
Binnen de financiële sector stelt de Wet op financieel toezicht (Wft) sinds 2008 eisen
aan de kennis en kunde van mensen die werkzaam zijn in deze sector. Dit worden
vakbekwaamheidseisen genoemd. De wet eist daarnaast dat een financial actueel blijft door
middel van Permanente Educatie (PE). Dit betekent dat financieel professionals het hele jaar door
op de hoogte moeten zijn van actualiteiten in de branche en daarnaast één keer in de zoveel tijd
hun kennisniveau opnieuw moeten aantonen door het doen van een examen.
Dukers & Baelemans (D&B), één van de grootste opleiders binnen de financiële sector, biedt
opleidingen aan die professionals nodig hebben om hun Permanente Educatie op peil te houden.
In 2017 werd D&B klant bij ons en maakte toen een switch van het aanbieden van klassikale
opleidingen naar online opleidingen. In deze whitepaper vertellen we je samen met Chris
Baelemans, CEO van Dukers & Baelemans, meer over deze transitie, de keuze hiervoor en de
voordelen die het met zich meebrengt.
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Probleem: behoefte aan effectief
en kostenefficiënt leren voor PE
Klassikale opleidingen kosten veel tijd en geld doordat een medewerker ook echt een dag of een
aantal dagen niet aan het werk is. Daarnaast houd je in een klassikale opleiding weinig rekening
met persoonlijke leervoorkeuren, het leervermogen en eventuele voorkennis van de cursist.
Hierdoor streeft Permanente Educatie soms zijn doel voorbij. Om de kwaliteit van de kennis
echt te verbeteren, zijn dat zeker factoren om rekening mee te houden
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Oplossing: continu leren via
adaptief online leerplatform
Dukers & Baelemans besloot opleidingen ook digitaal aan te bieden in de vorm van e-learnings
op een online leerplatform. Cursisten, voornamelijk financieel professionals bij grote banken en
verzekeraars in Nederland, leren nu met het adaptieve online leerplatform van Hubper waar en
wanneer ze willen. En dat op een manier die voor hen het meest effectief is. Op basis van artificial
intelligence past het systeem zich aan op het gedrag en het kennisniveau van de gebruiker.
Een andere eis die de Wft stelt aan medewerkers met klantcontact is dat zij aantoonbaar op
de hoogte zijn van de actualiteiten in hun vakgebied. Zij moeten ‘Permanent Actueel’ zijn. Dus
los van het PE-examen dat je eens in de twee of drie jaar aflegt, moet je aantonen dat je op de
hoogte bent van thema’s die voor jou en je klant relevant zijn.

“Je leert met Hubper het hele jaar door
in plaats van twee weken voor je examen
alle lesstof in je hoofd te stampen.”
Chris Baelemans, CEO Dukers & Baelemans

Veel financieel professionals zien Permanent Actueel als een ‘moetje’, waarbij het maar de vraag
is in hoeverre ze de actualiteiten echt begrijpen en weten toe te passen in de praktijk. Deze
informatie zien ze namelijk maar af en toe voorbij komen en heeft soms ook betrekking op kennis
die ze al goed beheersen. Continu leren in het leerplatform van Hubper biedt daarin voor D&B
de uitkomst. Op basis van individuele scores en het kennisniveau word je op de juiste momenten
getriggerd om kennis te lezen of toetsvragen te beantwoorden. Zo zorgen we ervoor dat je kennis
en vaardigheden up-to-date blijven.
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Impact en resultaten
Minder kennisverlies in de organisatie.

Medewerkers zijn continu op de hoogte van belangrijke actualiteiten en
ontwikkelingen in de sector en in het bedrijf.

Aanpassing aan nieuwe regels is een veel eenvoudiger, efficiënter en
inzichtelijker proces.

Besparing van tijd en kosten bij financiële organisaties.

Kwalificaties in kaart brengen en bijhouden in het platform.

Inzicht in compliancy voor managers.

Vergroting van de effectiviteit van klassikale opleidingen doordat
behoeften en kennisniveau inzichtelijk zijn.

Versnelling van het leerproces door aanpassing op individuele gebruiker.
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“Medewerkers zijn nu continu op de hoogte
van actualiteiten, waardoor het kennisverlies
in de organisatie vermindert”
Chris Baelemans, CEO Dukers & Baelemans

Door het gebruik van een online leerplatform voor Permanente Educatie ervaren medewerkers
de volgende voordelen:

🎮
📄
💻📱
HUBPER.CO

Leren wordt ervaren als een leuk proces door de gamified leer-omgeving
en door de afstemming van de leervorm op persoonlijke voorkeuren
en leerstijlen.

Professionals zijn beter in staat goed advies te geven doordat ze op
de hoogte zijn van alle actualiteiten.

Medewerkers leren waar en wanneer ze willen, omdat het leerplatform
op alle devices beschikbaar is.
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Meer weten?
Permanente Educatie is in veel sectoren een vereiste. Een online leerplatform biedt
hiervoor een perfecte oplossing. Stimuleer ontwikkeling het hele jaar door, in plaats
van alleen vlak voor de toetsmomenten. Zo verbeter je je dienstverlening en je
medewerkers. Ben je benieuwd hoe jij Hubper in kunt zetten binnen jouw organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op via hello@hubper.co of 085-130 2698.

Hubper HQ
Arsenaalgas 8c
6511 PE Nijmegen
Nederland
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