
NCOI  
OPLEIDINGSGROEP
NCOI Opleidingsgroep is uitgegroeid tot de grootste opleider voor werken-

den. Bij NCOI Opleidingsgroep kiest u voor een onderwijsaanpak gericht 

op uw werkomgeving. Een motiverende en praktijkgerichte aanpak! Onze 

opleidingen en trainingen voldoen aan de hoogste kwaliteitsrichtlijnen. Wij 

zorgen met een eigen kwaliteitszorgsysteem voor voortdurende verbetering 

van de opleiding en dienstverlening in het algemeen. Zo mag u rekenen op 

professionele begeleiding, een klantgerichte en persoonlijke benadering en 

een uitstekende opleiding.

Op het gebied van beschermingsbewind is de franchiseformule ZEKER Finan-

ciële Zorgverlening uniek in Nederland. Zij bieden alle voordelen van een 

grote organisatie samen met de voordelen van een bewindvoerder om de 

hoek. NCOI herkent dan ook veel van zichzelf in de filosofie van ZEKER 

Financiële Zorgverlening, namelijk deskundig, betrouwbaar, flexibel, innova-

tief en transparant. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de Post HBO Finan-

cieel Zorgverlener, specialisatie beschermingsbewind in combinatie met de 

praktijkondersteuning vanuit ZEKER Financiële 

Zorgverlening garant staat voor succes.

Meer informatie over NCOI op www.ncoi.nl.



POST HBO FINANCIEEL ZORGVERLENER  
SPECIALISATIE BESCHERMINGSBEWIND
De functie van bewindvoerder is aan vele verande

ringen onderhevig. De aangescherpte (kwaliteits)

eisen vanuit de overheid, de steeds complexere 

zaken en de enorme groei van het aantal onder

bewindstellingen zorgen ervoor dat de opleiding

seisen van de bewindvoerder worden verzwaard. 

NCOI Opleidingsgroep heeft hierop ingespeeld 

door, in samenwerking met ZEKER Financiële Zorg

verlening, de Post HBO Financieel Zorgverlener, 

 specialisatie Beschermingsbewind te ontwikkelen. 

Deze 11daagse praktijkgerichte vakopleiding richt 

zich op de kernelementen van beschermingsbe

wind. Na het volgen van de opleiding is de bewind

voerder in staat zich financieeladministratief, com

municatief, juridisch en ethisch staande te houden 

in het complexe werkveld. Uiteraard heeft het 

competentieprofiel van de beschermingsbewind

voerder, zoals ook beschreven door de BPBI, cen

traal gestaan bij de ontwikkeling van de opleiding. 

Hierdoor is de opleiding direct aanvullend aan de 

functie. 

Het programma is modulair opgebouwd en wordt 

afgerond met een examendag;

Module 1: Juridisch en Maatschappelijk kader 

(1 dag)

 -  Maatschappelijk kader van de bewindvoerder

 -  Onderscheid mogelijkheden hulpverlening

 -  Maatregelen juridisch kader

Module 2: Beschermingsbewind (3 dagen)

 -  Beschermingsbewind

 -  Doelgroepen en preventie

 -  Het voortraject - de aanmelding

 -  De integrale intake

 -  Cashmanagement

 -  Budgetbeheer en –begeleiding

Module 3: De dagelijkse financiële praktijk  

(3 dagen)

 -  Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid

 -  Inkomsten, uitgaven en begroting

 - Besparen, rondkomen en beslagvrije voet

 -  Grote financiële gebeurtenissen

 -  Betalingsachterstanden

 -  Budgetbegeleiding

Module 4: Klantcontact (3 dagen)

 - Communicatie algemeen

 - Omgaan met cliënten die in een afhankelijk-

heidspositie verkeren

 - Omgaan met je eigen persoonlijke grenzen als 

bewindvoerder

 - Omgaan met agressie, weerstand en conflicten

 - Inzicht in en omgaan met psychiatrische aan-

doeningen

Module 5: Examendag (1 dag)

Tijdens de examendag presenteert u de uitwerking 

van de integrale eindopdracht. De eindopdracht 

bestaat uit het schrijven van een plan van aanpak, 

oftewel een beschrijving van de stappen die u door-

loopt van het moment dat een zaak wordt toege-

wezen tot en met de afronding hiervan. Indien u 

alle modules heeft gevolgd en de presentatie van de 

integrale eindopdracht met een voldoende afrondt, 

dan ontvangt u het NCOI diploma ‘Post HBO Financi-

eel Zorgverlener, specialisatie Beschermingsbewind’. 

WWW.NCOI.NL


