
EEN LEVEN LANG LEREN

Een aantal jaren geleden was een 
opleiding voldoende voor het leven. 

Een universitair diploma is nu 
na vijf tot zeven jaar verouderd. 

In disciplines als de financiële 
dienstverlening behouden diploma’s 

nog veel minder lang hun waarde. 

C
ontinu veranderen eisen, wetten en normen en dus ook de 
kennis waarover adviseurs moeten beschikken. Niet alleen 
‘een leven lang leren’ wordt daarmee een eis, ook de manier 
van toetsen en controleren of de kennis nog up-to-date is 

veranderd. Reden waarom de Federatie Financieel Planners (FFP) met 
Cito aan de slag is gegaan om de Permanente Educatie-methode van FFP 
nieuw leven in te blazen. Wat is er veranderd? En zet FFP de trend?

Nieuwe eisen 
Slechts 20% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt nog in de pro-
ductiesector, terwijl 56% werkt in ‘kenniswerk’: management, � nanciële 
organisaties, verkoop, administratie of bijvoorbeeld advies. Een percen-
tage dat stijgt en daarmee zorgt voor een continue vraag naar kennis. 
Logisch dus dat Nederland binnen de Europese Unie behoort tot de top 5 
als het gaat om levenslang leren, zeker binnen de � nanciële sector waarin 
Permanente Educatie (PE) al langer een bekend begrip is. Door verplichte 
regelgeving is PE echter bijna een negatief onderwerp geworden. Iedereen 
zoekt naar de snelste en gemakkelijkste manier om punten te behalen. 
Punten zijn daarmee een doel op zich geworden en niet de kennis en 
het uitoefenen van je vak. Een leven lang leren betekent anders leren én 
anders toetsen. Het gaat om continu meten van kennis en vooruitgang, 
gebruikmakend van praktijkgerichte en moderne technologie. Leren 
wordt hiermee gericht, e�  ciënt en daardoor eerder als zinvol ervaren. 

ANDERS EXAMINEREN
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Anders leren, anders toetsen
Internet en ICT-tools maken het mogelijk op ieder 
gewenst moment thuis of op een andere plek te leren. 
Dat maakt het aanzienlijk eenvoudiger om een leven 
lang te leren. Toetsing moet daar echter wel logisch 
op aansluiten. Voorheen werd vooral gebruikgemaakt 
van de ‘summatieve’ toetsing, waarbij een deelnemer 
aan het einde van zijn opleiding een cijfer krijgt. Een 
momentopname, meer niet. Bij een leven lang leren 
staat ‘formatief ’ toetsen centraal. Dit houdt in dat 
niet de kennis na deelname aan een opleiding wordt 
gemeten, maar de vooruitgang van de deelnemers. 
Daarbij worden ook andere factoren dan alleen de 

vakkennis gemeten, zoals de sociale vaardigheden. 
Doordat periodiek metingen plaatsvinden, kan gericht 
worden bijgestuurd in de kennis en het leerproces van 
de deelnemer. Daardoor gaat het niet langer om het 
‘snel punten behalen’. De kracht van formatieve toetsing 
is dat het bijdraagt aan beter en continu leren. Ook FFP 
ziet het belang van deze formatieve toetsingswijze in.

PE nieuwe stijl
De combinatie van een complex vakgebied en een snel 
veranderende omgeving zorgt ervoor dat de gecerti� -
ceerd � nancieel planner zijn kennis permanent op peil 
moet houden en continu moet actualiseren. Dat niet 
alleen, hij moet zich ook blijvend bewust zijn van het 
belang om integer en communicatief vaardig te han-
delen. Het PE-systeem van � nancieel planners vroeg 
om verandering om deze zaken te waarborgen. Reden 
waarom FFP met toetsingsexpert Cito en Stichting 
Examenkamer aan de slag is gegaan om een nieuwe 
PE-methode te ontwikkelen die goed aansluit bij de 
dagelijkse adviespraktijk van � nancieel planners.
De kwaliteit van de gecerti� ceerd � nancieel planner 
wordt vanaf nu doorlopend geborgd door de invoering 
van een periodieke PE-toets. Iedere twee jaar krijgt de 
� nancieel planner een oude examencasus toegestuurd 
met de vraag deze aan te passen aan de actualiteit. 
Allereerst wordt daarbij een integrale uitwerking ver-
wacht op basis van alle wettelijke en persoonlijke wijzi-
gingen van de klant. Daarnaast wordt een voor de klant 
inhoudelijk correct én begrijpelijk advies verwacht. Via 
een aselecte steekproef wordt 25% van de � nancieel 
planners uitgenodigd om hun uitwerking van de casus 

mondeling te verdedigen. Voor alle 
deelnemers geldt, ongeacht of ze hun 
casus moeten verdedigen, dat ze een 
gemotiveerde beoordeling ontvangen 
waarmee ze een optimaal leerrende-
ment uit de gemaakte opdracht kun-
nen halen. Cito neemt de uitvoering 
van deze nieuwe methode van PE 
voor FFP voor zijn rekening. 

De toekomst
Juist de � nanciële wereld is erbij gebaat 
het vertrouwen van klanten te winnen 
en te behouden. Kennis vormt daarbij 
de spil en vooral de manier waarop die 
kennis in een advies wordt overgedra-
gen. Biedt Permanente Educatie zoals 
de branche dat nu kent het antwoord? 
Is het ‘scoren van punten’ voldoende 
om vertrouwen te wekken en werkelijk 
gedegen advies te geven? Waarschijn-
lijk niet. Het is dan ook aannemelijk 
dat een leven lang leren (en toetsen) 
ook in andere delen van de � nanciële 
wereld zal doordringen. Misschien valt 
daarbij iets van FFP te leren. 

Bij een leven lang 
leren staat ‘formatief ’ 
toetsen centraal. Dit 
houdt in dat niet de 
kennis na deelname 
aan een opleiding 
wordt gemeten, 
maar de vooruitgang  
van de deelnemers. 
Daarbij worden ook 
andere factoren dan 
alleen de vakkennis 
gemeten, zoals de 
sociale vaardigheden. 
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als het gaat om 
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Waarom Cito?
Iedereen die in Nederland 
op de lagere school heeft 
gezeten kent Cito van 
de ‘Citotoets’, de toets 
die mede bepaalt welke 
vervolgopleiding bij de 
leerling past. Maar Cito 
doet meer en is al bijna 
50 jaar expert in de meest 
uiteenlopende vormen 
van toetsen, waaronder 
de leerlingvolgsystemen 
voor primair en voortgezet 
onderwijs. Cito werkt voor:

• voorschoolse educatie
• primair onderwijs
• voortgezet onderwijs
• beroeps- en 

volwasseneneducatie
• hoger onderwijs
• bedrijfsleven en overheden
• particulieren.
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