
 

Toelichting op consultatiereactie inzake:  
Consultatie Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen examens financiële 
dienstverlening voor het examenjaar 2022    
 
 

Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Basis Besluit 
verzekeringskeuringen 
ex-kankerpatiënten  

Kunnen jullie, als deze ontwikkeling definitief 
wordt, specifieker maken wat de deelnemer 
moet kennen en kunnen? 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. 

Basis Leidraden over en 
aanpassing van de Wet 
ter voorkoming van 
witwassen en financieren 
van terrorisme 

Kunnen jullie, als deze ontwikkeling definitief 
wordt, specifieker maken wat de deelnemer 
moet kennen en kunnen? De volgende link 
werkt niet: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ 
ministerievanfinancien/documenten/richtlijnen/ 
2020/07/21/ 
algemene-leidraad-wet-ter-voorkomingvan-
witwassen-en-financieren-vanterrorisme-wwft 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. De link 
functioneert op dit moment wel, 
maar linken kunnen uiteraard per 
dag worden gewijzigd. Het is zaak 
zelf dit na te gaan op de 
betreffende website. 

Basis Nieuw Protocol 
Incidentenwaar-
schuwingssysteem 
Financiële Instellingen 

Kunnen jullie, als deze ontwikkeling definitief 
wordt, specifieker maken wat de deelnemer 
moet kennen en kunnen? De volgende link 
werkt niet: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ni 
euws/vergunning-voor-
financi%C3%ABleinstellingen-om-info-over-
fraude-te-delen 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. De link 
functioneert op dit moment wel, 
maar linken kunnen uiteraard per 
dag worden gewijzigd. Het is zaak 
zelf dit na te gaan op de 
betreffende website. 

Basis Premierestitutie bij 
schending 
mededelingsplicht 

Kan duidelijker worden gemaakt wat er precies 
wordt bedoeld? en wat de cursist dan moet 
beheersen? De link verwijst nu naar de 
consultatie van 2017 (<3 jaar geleden) 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. 

Basis Schuldhulpverlening Links graag goed bekijken. Werken niet 
allemaal. 

De link functioneert op dit 
moment wel, maar linken kunnen 
uiteraard per dag worden 
gewijzigd. Het is zaak zelf dit na te 
gaan op de betreffende website. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Basis Stichting Tuchtraad 
Verzekeraars 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? 
De link in het bestand erbij werkt niet.  

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Basis Stimulering 
arbeidsmarktpositie 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? 
Graag ook deze linkjes bij de bronvermelding 
nakijken. Werken niet (meer). 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Basis Verlofregelingen Deze actualiteit heette vorig jaar Wet invoering 
extra geboorteverlof. De wet Wet betaald 
ouderschapsverlof is daaraan toegevoegd. 
Verder is het dezelfde actualiteit. Hetgeen de 
cursist precies moet kennen en weten mag wat 
concreter worden omschreven 

Deze ontwikkeling was onder 
voorbehoud i.v.m. het 
wetsvoorstel Betaald 
ouderschapsverlof. Die is 
inmiddels door de Eerste Kamer 
aangenomen. Omdat de Wet 
betaald ouderschap aan de 
ontwikkeling is toegevoegd is de 
titel aangepast.  

Basis Verplichte 
assurantiebelasting bij 
dubbele vergoeding 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? 
De link in het bestand erbij werkt niet.  

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. Linken kunnen periodiek 
worden aangepast, het is zaak om 
periodiek na te gaan of de link 
ververst dient te worden. 
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Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Basis Wet arbeidsmarkt in 
balans 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? 
Graag ook deze linkjes bij de bronvermelding 
nakijken. Werken niet (meer). 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. Linken kunnen periodiek 
worden aangepast, het is zaak om 
dit periodiek na te gaan en te 
verversen. 

Basis Wijzigingsbesluit 
financiële markten 2021 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Consumptief 
krediet 

Actualisatie leennormen Dit is dubbel, zie ook de actualiteit 'Passend 
consumptief krediet'. Graag ook deze linkjes bij 
de bronvermelding nakijken. Werkt niet (meer). 

De ontwikkelingen Actualisatie 
leennormen (C11) en Passend 
consumptief krediet (C05)gaan 
beiden over de wijzigingen in de 
VFN gedragscode. C11 gaat echter 
over de wijzigingen per 1 april 
2021, die over de 
leennormenmethodiek gaan. C05 
gaat over de wijzigingen per 1 mei 
2019, die met name betrekking 
hebben op beheerfase. De 
toetstermen geven een verdere 
invulling aan het verschil tussen 
de ontwikkelingen. Links kunnen 
per dag gewijzigd worden. CDFD 
heeft ten tijde van het uitbrengen 
van het advies de laatste versie 
gebruikt. Het is altijd zaak om 
periodiek de betreffende website 
daarop na te slaan. 
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Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Consumptief 
krediet 

BKR Wat moet de cursist precies kennen en kunnen? 
De beschrijving die er nu staat is erg algemeen. 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Consumptief 
krediet 

Herziening beslag- en 
executierecht 

Wat moet de cursist precies kennen en weten? 
Graag ook deze linkjes bij de bronvermelding 
nakijken. Werken niet (meer). 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Consumptief 
krediet 

Passend consumptief 
krediet  

Dit is dubbel, zie ook de actualiteit 'Actualisatie 
leennormen'. Graag ook deze linkjes bij de 
bronvermelding nakijken. Werken niet (meer). 
En wat moet de cursist over deze actualiteit 
kennen en kunnen. De omschrijving die er nu 
staat is erg algemeen.  

De ontwikkelingen Actualisatie 
leennormen (C11) en Passend 
consumptief krediet (C05)gaan 
beiden over de wijzigingen in de 
VFN gedragscode. C11 gaat echter 
over de wijzigingen per 1 april 
2021, die over de 
leennormenmethodiek gaan. C05 
gaat over de wijzigingen per 1 mei 
2019, die met name betrekking 
hebben op beheerfase. De 
toetstermen geven een verdere 
invulling aan het verschil tussen 
de ontwikkelingen. Links kunnen 
per dag gewijzigd worden. CDFD 
heeft ten tijde van het uitbrengen 
van het advies de laatste versie 
gebruikt. Het is altijd zaak om 
periodiek de betreffende website 
daarop na te slaan. 

Consumptief 
krediet 

Regeling aanpak 
flitskrediet 

Wat moet de cursist precies kennen en kunnen? 
De beschrijving die er nu staat is erg algemeen.  

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Hypothecair 
krediet 

Actualisatie leennormen Dit is dubbel, zie ook de actualiteit 'Passend 
consumptief krediet' 

De ontwikkelingen Actualisatie 
leennormen (C11) en Passend 
consumptief krediet (C05)gaan 
beiden over de wijzigingen in de 
VFN gedragscode. C11 gaat echter 
over de wijzigingen per 1 april 
2021, die over de 
leennormenmethodiek gaan. C05 
gaat over de wijzigingen per 1 mei 
2019, die met name betrekking 
hebben op beheerfase. De 
toetstermen geven een verdere 
invulling aan het verschil tussen 
de ontwikkelingen. Links kunnen 
per dag gewijzigd worden. CDFD 
heeft ten tijde van het uitbrengen 
van het advies de laatste versie 
gebruikt. Het is altijd zaak om 
periodiek de betreffende website 
daarop na te slaan. 

Hypothecair 
krediet 

Energiebespaarhypotheek De link in de bronvermelding werkt niet (meer). 
Daarnaast is deze hypotheek alleen beschikbaar 
voor mensen die wonen in een proeftuinwijk 
binnen het programma Aardgasvrije Wijken. 
Daarnaast staat hier 
(https://www.svn.nl/nationaal-
energiebespaarfonds-heet-vanaf-nu-nationaal-
warmtefonds/) dat de volledige 
productspecificaties in september gepubliceerd 
zouden worden. Maar deze zijn nergens terug te 
vinden. 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. De link 
functioneert op dit moment wel, 
maar linken kunnen uiteraard per 
dag worden gewijzigd. Het is zaak 
zelf dit na te gaan op de 
betreffende website. 

Hypothecair 
krediet 

Passend consumptief 
krediet 

Dit is dubbel, zie ook de actualiteit 'Actualisatie 
leennormen' 

De ontwikkelingen Actualisatie 
leennormen (C11) en Passend 
consumptief krediet (C05)gaan 
beiden over de wijzigingen in de 
VFN gedragscode. C11 gaat echter 
over de wijzigingen per 1 april 
2021, die over de 
leennormenmethodiek gaan. C05 
gaat over de wijzigingen per 1 mei 
2019, die met name betrekking 
hebben op beheerfase. De 
toetstermen geven een verdere 
invulling aan het verschil tussen 
de ontwikkelingen. Links kunnen 
per dag gewijzigd worden. CDFD  



 

 
 

6 

Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

   heeft ten tijde van het uitbrengen 
van het advies de laatste versie 
gebruikt. Het is altijd zaak om 
periodiek de betreffende website 
daarop na te slaan. 

Hypothecair 
krediet 

Taxatie woningen Wat moet de financieel adviseur weten over het 
nieuw model taxatierapport? Met andere 
woorden; wat is voor hen van belang/wat wordt 
er precies van ze verwacht? 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Addendum werkwijzer 
Poortwachter i.v.m. 
COVID-19 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Compensatie 
transitievergoeding bij 
bedrijfsbeëindiging 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Compensatie 
transitievergoeding na 
twee jaar ziekte 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Inkomen Instrumenten ter 
bevordering van 
arbeidsdeelname 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Loondoorbetaling bij 
ziekte in geval van 
werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Minimumloon en 
minimum jeugdloon 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen MKB verzuim-
ontzorgverzekering 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Inkomen Wet arbeidsmarkt in 
balans 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Module Ontwikkeling (titel) Consultatiereactie Toelichting 

Inkomen Wet financiering sociale 
verzekeringen 

De omschrijving van wat de kandidaat moet 
kennen is heel algemeen en minder specifiek 
dan andere jaren. Dat geldt voor de meeste 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. De volgende toetstermen zijn 
daartoe  aan de ontwikkeling 
toegevoegd: 1i.1, i.13, 1i.14, 2d.1, 
2d.3, 3b.1, 3d.1, 3d.2. 

Inkomen Actieplan Risico 
Inventarisatie en 
Evaluatie 

Dit was vorig jaar wel een actualiteit, 
opgenomen vanaf 1 april 2021, onder de naam 
RI&E i.v.m. COVID-19-crisis. Normaliter blijven 
actualiteiten drie jaar in de PE. De reden dat het 
niet tot het curriculum behoort gold vorig jaar 
blijkbaar niet. 

Voortschrijdend inzicht. Er bleek 
dat alleen de hoogte van de boete 
bevraagd kon worden. De rest van 
het actieplan valt buiten het 
curriculum. Tekst wordt 
aangepast. 

Schade 
Particulier 

Beveiligingseisen keyless-
entry auto’s 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

CIS-registratie Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Schade 
Particulier 

Gedragscode 
geïnformeerde verlenging 
en contractstermijnen 
particuliere schade-en 
inkomensverzekeringen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Het CCV introduceert de 
Veilig Wonen Scan 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is.  

Schade 
Particulier 

Invloed op beleid 
zorgverzekeraar 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Opzetclausule Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Regeling 
informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars 
aan consumenten 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Schade 
Particulier 

Uitbreiding 
dienstverlening Stichting 
Salvage 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Verbetering 
wanbetalersmaatregelen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Vereende assisteert bij 
schuldhulpverlening 

Graag deze link gebruiken: 
https://vereende.nl/actueel/de-vereende-helpt-
bij-schuldhulpverlening. De link van het AM web 
is niet voor iedereen toegankelijk. 

De link is aangepast naar 
https://vereende.nl/actueel/de-
vereende-helpt-bij-
schuldhulpverlening 

Schade 
Particulier 

Vergoeding van 
ongecontracteerde zorg 
bij 
restitutieverzekeringen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Verlaging maximale 
collectiviteitskorting 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Schade 
Particulier 

Verzekeraars 
transparanter over 
afschrijving inboedel en 
bagage 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Wegenverkeerswet Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten. 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Wijzigingen in de dekking 
van de zorgverzekering 
(pakketadvies) 

1.Er staan nog ontwikkelingen in van 2019: die 
kunnen eruit omdat ze in 2022 3 jaar oud zijn. 
Het betreft Vergoeding fysiotherapie voor 
mensen met COPD. Vergoeding glucose-
zelfmeting. Vergoeding gecombineerde 
leefstijlinterventie. Voorwaardelijke toegang 
behandelingen. Verruiming vergoeding van 
zittend ziekenvervoer. Vervallen van de 
vergoeding van vitaminen, mineralen en 
paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of 
nagenoeg  gelijkwaardig alternatief bestaat in 
de vrije verkoop. 
2.Daarnaast is fixatie van de hoogte van het 
eigen risico nu een aparte actualiteit (die 
overigens al wel 3 jaar oud is op 1.4.2022.  
3.Vergoedingsbeperking sterktes van 
geneesmiddelen betreft een rechtszaak van een 
farmaceut tegenover 1 zorgverzekeraar, 
daarnaast, niet alle vergoedingsbeperkingen 
horen in het curriculum thuis.  
4.Vergoeding bij ongewenste wisseling van 
medicijnen met dezelfde werkzame stof : dit 
betreft het preferentiebeleid en is niet een 
nieuwe ontwikkeling, daarnaast: jullie hebben 
bij de niet geselecteerde ontwikkelingen staan 
Medicijnoverzicht: Wisselen ongewenst, deze is 
niet geselecteerd omdat deze niet tijdig bekend 
is of definitief. Dit moet worden aangepast lijkt 
me. 

1.Een aantal wijzigingen is op de 
peildatum van 1 januari geen drie 
jaar oud, maar zijn al wel driemaal 
bevraagd. Deze wijzigingen 
worden verwijderd. Wijzigingen 
die op 1 januari 2022 geen drie 
jaar oud zijn worden wel 
opgenomen 
 
2.De fixatie van het eigenrisico 
zou drie jaar duren. De wijziging is 
dat dit met een jaar is verlengd. 
 
3.Het is een uitspraak van de 
Hoge Raad en heeft algemene 
werking. Daarbij past deze 
uitspraak binnen gemiddelde 
adviespraktijk. 
 
4.Deze wijziging is onder 
voorbehoud  
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Schade 
Particulier 

Zonnepanelen Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Particulier 

Herbouwwaardemeter 
(SP06) 

Deze is niet geselecteerd omdat het géén 
nieuwe ontwikkeling zou zijn. De ontwikkeling is 
echter in 2021 voor de eerste keer opgenomen 
en blijft normaal gesproken drie jaar staan. Als 
dit criterium wordt gehanteerd, kunnen er heel 
veel ontwikkelingen uit: immers alles wat er in 
2021 al was is in 2022 niet meer nieuw. 

Nader onderzoek geeft het 
Verbond het volgende aan: Er 
komt een herbouwwaardemeter 
2022. Deze verschijnt 
waarschijnlijk in november. Dit 
betekent dat de ontwikkeling kan 
worden opgenomen onder 
voorbehoud. 

Schade 
Particulier 

Rookmelders Deze is niet geselecteerd omdat het geen 
nieuwe ontwikkeling zou zijn: de 
rookmelderplicht voor bestaande woningen 
gaat in per 1 juli 2022, nieuwer kan niet lijkt me. 

Dat er een rookmelderplicht komt 
betekent niet dat het een nieuwe 
ontwikkeling is voor de 
adviespraktijk van de Adviseur 
Schadeverzekeringen particulier., 
daar verandert (nog) niets. 

Schade 
Zakelijk 

Aangepaste Handreiking 
voor 
Beveiligingsmaatregelen 
Buitenterreinen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

CLNI Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Schade 
Zakelijk 

Elektrische fiets en AVB Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Gevolgen Brexit Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Leidraad Afwikkeling 
Beroepsziektezaken 

 
Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Nieuwe 
Risicoklasseindeling 
Digitale Veiligheid en 
pentest 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Registratie en 
kentekenplicht tractoren 
en landbouwwerktuigen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Schade 
Zakelijk 

Uitbreiding 
dienstverlening Stichting 
Salvage 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

WAMCA Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Schade 
Zakelijk 

Zonnepanelen Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Vermogen Hoge Raad: Inkomsten uit 
tijdelijke verhuur van deel 
eigen woning belast in 
box 1 

Hoort dit niet thuis in HK? Evenals vorig jaar is deze 
ontwikkeling dit jaar bij de 
module Vermogen 
ondergebracht. Ook de 
consument met een eigen woning 
zonder hypotheek kan een deel 
van de woning verhuren. 
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Vermogen Nationaal Regime is sinds 2018 al een PE onderwerp. Is dit dan 
nog actueel? 

De ontwikkeling gaat over de 
aanpassingen die vanaf 1 april 
2019 hebben plaatsgehad. 
Daardoor valt de ontwikkeling 
binnen de criteria. 

Vermogen Scenariobedragen in 
pensioenoverzichten 

Is sinds 2019 al een PE onderwerp. Is dit dan 
nog actueel? 

Vanaf september 2019 staan de 
scenariobedragen in de 
pensioenoverzichten. Er werd 
verwacht dat de kandidaat wist 
dat de uitbreiding kwam. Pas 
vanaf 2020 werd de ontwikkeling 
ook op toepassingsniveau 
bevraagd. Omdat de ontwikkeling 
belangrijk is voor de 
adviespraktijk en op de peildatum 
niet ouder is dan 3 jaar, valt de 
ontwikkeling binnen de criteria. 

Zorg Akte van cessie Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Besluit 
verzekeringskeuringen 
ex-kankerpatiënten 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Zorg Gebruik machtiging ten 
behoeve van een 
behandeling 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Informatie Knooppunt 
Zorgfraude 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Invloed op beleid 
zorgverzekeraar 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Kifid Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Premierestitutie bij 
schending 
mededelingsplicht 

Kan duidelijker worden gemaakt wat er precies 
wordt bedoeld? en wat de cursist dan moet 
beheersen? De link verwijst nu naar de 
consultatie van 2017 (<3 jaar geleden) 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. 
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Zorg Regeling 
informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars 
aan consumenten 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Richtlijn toepassing 
gerede twijfel 
verzekeringsplicht 
Zorgverzekeringswet 

Deze ontwikkeling heette vorig jaar nog 'Ten 
onrechte verzekerden" het is echter dezelfde 
ontwikkeling (nu staat er een * bij). Er staat 
alleen 'Er wordt verwacht dat de kandidaat de 
ontwikkeling kent en kan toepassen. Vorig jaar 
was dit nader gespecificeerd. Dit geldt voor 
meerdere actualiteiten 

Tekst wordt t.z.t. mogelijk 
aangepast als en zodra de 
ontwikkeling definitief is. 

Zorg Schuldhulpverlening Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Stichting Tuchtraad 
Verzekeraars 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Stijging AOW-leeftijd Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Zorg UBO-register Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Verbetering 
wanbetalersmaatregelen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Verdrag sociale zekerheid 
tussen Nederland en 
Marokko 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Vergoeding van 
ongecontracteerde zorg 
bij 
restitutieverzekeringen 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Verlaging maximale 
collectiviteitskorting 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 
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Zorg WAMCA Er staat alleen: Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Wijzigingen in de dekking 
van de zorgverzekering 
(pakketadvies) 

Er staan nog ontwikkelingen in van 2019: die 
kunnen eruit omdat ze in 2022 3 jaar oud zijn. 
Het betreft Vergoeding fysiotherapie voor 
mensen met COPD. Vergoeding glucose-
zelfmeting. Vergoeding gecombineerde 
leefstijlinterventie. Voorwaardelijke toegang 
behandelingen. Verruiming vergoeding van 
zittend ziekenvervoer. Vervallen van de 
vergoeding van vitaminen, mineralen en 
paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of 
nagenoeg  gelijkwaardig alternatief bestaat in 
de vrije verkoop. Daarnaast is fixatie van de 
hoogte van het eigen risico nu een aparte 
actualiteit (die overigens al wel 3 jaar oud is op 
1.4.2022.  Vergoedingsbeperking sterktes van 
geneesmiddelen betreft een rechtszaak van een 
farmaceut tegenover 1 zorgverzekeraar, 
daarnaast, niet alle vergoedingsbeperkingen 
horen in het curriculum thuis. Vergoeding bij 
ongewenste wisseling van medicijnen met 
dezelfde werkzame stof : dit betreft het 
preferentiebeleid en is niet een nieuwe 
ontwikkeling, daarnaast: jullie hebben bij de 
niet geselecteerde ontwikkelingen staan 
Medicijnoverzicht: Wisselen ongewenst, deze is 
niet geselecteerd omdat deze niet tijdig bekend 
is of definitief. Dit moet worden aangepast lijkt 
me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Een aantal wijzigingen is op de 
peildatum van 1 januari geen drie 
jaar oud, maar zijn al wel driemaal 
bevraagd. Deze wijzigingen 
worden verwijderd. Wijzigingen 
die op 1 januari 2022 geen drie 
jaar oud zijn worden wel 
opgenomen 
 
2.De fixatie van het eigenrisico 
zou drie jaar duren. De wijziging is 
dat dit met een jaar is verlengd. 
 
3.Het is een uitspraak van de 
Hoge Raad en heeft algemene 
werking. Daarbij past deze 
uitspraak binnen gemiddelde 
adviespraktijk. 
 
4.Deze wijziging is onder 
voorbehoud 
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Zorg Wijzigingsbesluit 
financiële markten 2021 

Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

Zorg Zorgprestatiemodel Er staat alleen Er wordt verwacht dat de 
kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. Vorig jaar was dit nader 
gespecificeerd. Dit geldt voor meerdere 
actualiteiten 

Als de ontwikkeling voor de 
kandidaat in combinatie met de 
toetstermen duidelijk genoeg is, 
wordt geen aanvulling gegeven 
om te voorkomen dat  teveel 
kenbaar is wat de exacte 
invalshoek van de examenvragen 
is. 

  
 


