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Examentraining Amweb

“Soms is het beter om de klant door te 
verwijzen naar een collega. Dit is geen 

tekortkoming, maar een kenmerk 
van professioneel gedrag.”

• Coby-Wilma van Essen •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 49

Kennis & Begrip 25

Vaardigheden & Competenties 22

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 73

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 19

Kennis & Begrip 6

Vaardigheden & Competenties 12

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 32

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/schadeverzekeringen-particulier
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692449d9fe_PE%2B%20Adviseur%20schadeverzekering%20particulier%20012014.pdf
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Casus 
Vincent (28 jaar) heeft voor een buitenlandse werkgever een aantal jaar in Brazilië gewerkt als ICT-specialist. Met ingang van  

1 januari 2015 heeft Vincent een baan als ICT-specialist bij een hogeschool in Amsterdam, waar hij bruto per jaar € 52.000,- verdient 

(netto € 2.800,- per maand). 

Elke werknemer van de hogeschool is bij indiensttreding automatisch verzekerd voor de ongevallenverzekering. Verzekerd zijn de 

rubrieken A en B. Rubriek A heeft een verzekerd bedrag van € 25.000,- en rubriek B van € 104.000,-.

Vincent woont per 1 januari 2015 in Weesp, waar hij een flat huurt van 150 m2. Veel van zijn inboedel heeft Vincent achtergelaten in 

Brazilië. Bij de kringloopwinkel heeft Vincent de noodzakelijke inboedel gekocht voor € 1.500,-. Van zijn ouders kreeg hij zijn oude bed 

mee, een bankje en een tafel voor in de woonkamer. Hij schaft wel een nieuwe televisie aan. Vincent is een sportieve jongen en gaat 

elke dag op zijn fiets naar zijn werk. 

Vincent is gek op racen met modelautootjes; Scalextric racing. Hij heeft een enorme verzameling Scalextric racing auto’s met een 

totale waarde van € 50.000. Deze verzameling heeft Vincent meegenomen uit Brazilië. In de logeerkamer van zijn flat heeft Vincent 

een racebaan gebouwd, zodat hij dagelijks met zijn hobby bezig kan zijn.

Op 3 februari 2015 wordt Vincent, terwijl hij op de fiets naar zijn werk fietst, door een vrachtauto aangereden. Vincent raakt daarbij 

ernstig gewond. Hij breekt zijn been en verbrijzelt alle vingers aan zijn linkerhand, omdat de vrachtwagen met één wiel over zijn hand 

is gereden.

De gevolgen van het ongeval zijn groot voor Vincent. Hij kan nog maar gedeeltelijk werken. Door het verlies van functionaliteit in zijn 

linkerhand, is hij veel langzamer in zijn werk dan collega’s. Zijn werkgever gaat na twee jaar loondoorbetaling ontslag aanvragen bij 

het UWV om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. Vincent komt daarna in de WIA terecht.

Een maand na zijn ongeval neemt Vincent contact op met de verzekeringsadviseur van een vriend. Hij heeft een aantal vragen en 

sluit de volgende verzekeringen af:

• Inboedelverzekering;

• Aansprakelijkheidsverzekering particulieren;

• Zorgverzekering.

Bijlagen:

• Inboedelwaardemeter 2015

• Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Inboedelwaardemeter_2015.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Verzekeringsvoorwaarden_Ongevallenverzekering.pdf
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Vraag 1
Een maand na het ongeval van Vincent ligt de factuur van het ziekenhuis op de deurmat. Op dat moment realiseert Vincent zich dat 

hij, ondanks de herinneringsbrief van 1 februari van Zorginstituut Nederland, vergeten is een zorgverzekering af te sluiten. 

Vincent neemt contact op met de verzekeringsadviseur en legt hem de situatie voor. Hoe reageert de adviseur?

 a. ‘Als u nu een zorgverzekering afsluit, heeft u vanaf 1 januari 2015 dekking voor uw zorgkosten onder de zorgverzekering 

  en kunt u deze medische kosten bij de zorgverzekeraar claimen. U hoeft de boete van het Zorginstituut Nederland niet te 

  betalen.’

 b. ‘Als u nu een zorgverzekering afsluit, heeft u vanaf vandaag dekking voor uw zorgkosten onder de zorgverzekering. De 

  medische kosten als gevolg van uw ongeval komen voor uw eigen rekening, maar u hoeft de boete van het Zorginstituut 

  Nederland niet te betalen.’

 c. ‘Als u nu een zorgverzekering afsluit, heeft u vanaf vandaag dekking voor uw zorgkosten onder de zorgverzekering. U 

  heeft helaas geen dekking voor de medische kosten als gevolg van het ongeval en u moet de boete van het Zorginstituut 

  Nederland betalen.’

Feedback:

Een onverzekerde moet binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht ontstaat (in Vincent zijn geval vóór 1 mei) een  

zorgverzekering afsluiten. Doet de onverzekerde dat op tijd, dan heeft hij met terugwerkende kracht dekking voor de  

zorgkosten die onder de zorgverzekering vallen.

Bovendien hoeft Vincent de boete van ZiNL niet te betalen, die zal drie maanden na de brief van het ZiNL in rekening worden 

gebracht als Vincent nog steeds onverzekerd zou zijn (1 mei).

Een maand na de dag waarop Vincent de factuur ontvangt (3 april) valt binnen deze twee termijnen en dus is Vincent op tijd met 

het afsluiten van zijn zorgverzekering en hoeft hij geen boete te betalen.

Toetsterm:

2a.2 De relevante informatie en de persoonlijke toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidende en afgestemd zijn op het 

begripsniveau van de klant. 

 Praktische tip:

Vanaf het moment dat de verzekeringsplicht ontstaat, heeft de verzekeringsplichtige vier maanden de tijd om een zorgverzekering af 

te sluiten. Ouders of verzorgers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat kinderen verzekerd zijn.
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Vraag 2
Stel dat Vincent zijn zorgverzekering te laat had afgesloten, welke (eerste) boete had hij dan moeten betalen aan Zorginstituut 

Nederland? 

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 351,99

Feedback:

De bestuursrechtelijke premie bedroeg € 117,33 in 2015 (in 2016 is dit € 122,33 per maand). Als een onverzekerde zich niet 

binnen vier maanden aanmeldt bij een zorgverzekeraar, moet de onverzekerde een eerste boete betalen van 3 x € 117,33  

(= € 351,99; in 2016: € 366,99).

Toetsterm:

2e.12 (vaardigheid) Berekenen wat de consequenties zijn van het niet verzekerd zijn en het niet betalen van de premie voor de 

Zorgverzekeringswet. 

 Praktische tip:

Iedereen die recht heeft op de Wlz is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Gebeurt dit niet, dan spoort het Zorginstituut in 

samenwerking met onder andere de Sociale Verzekering Bank (SVB) deze onverzekerden op.
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Vraag 3
Voor het afsluiten van de inboedelverzekering moet Vincent de inboedelwaardemeter invullen. Zijn adviseur helpt hem daarbij. 

Welk bedrag moet Vincent verzekeren voor zijn inboedelverzekering? Gebruik hierbij de inboedelwaardemeter.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 94.280,00

Feedback:

Vincent moet zijn inboedel verzekeren voor € 94.280,00. Vincent heeft op basis van de inboedelwaardemeter 57 punten (leeftijd 

hoofdkostwinnaar 22, alleenstaande 0, inkomen hoofdkostwinnaar 17 en woonoppervlakte 18). 57 Punten x 1.040 =  

€ 59.280,00 plus € 35.000,00 (€ 50.000,00 – € 15.000,00 aan bijzondere bezittingen). 

Toetsterm:

2e.1De kandidaat gebruikt de informatie op de juiste wijze. (informatie gebruiken die in de bedrijfstak beschikbaar is ter zake van 

protocollen, convenanten, bedrijfsregelingen en gedragscodes, w.o. inboedelwaardemeter). 

 Praktische tip:

De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om de globale waarde van een inboedel vast te 

stellen op eenvoudige en objectieve wijze, met name wanneer een verzekerde een inboedelverzekering wil afsluiten of wil wijzigen.



6Examentraining Amweb - Schadeverzekeringen ParticulierHoffelijk 2016©

Vraag 4
Vincent blijft als gevolg van het ongeval met de fiets, last houden van zijn linkerbeen. Hij heeft voor 60% functieverlies aan zijn linker 

onderbeen. Door het ongeval waren ook alle vingers aan zijn linkerhand verbrijzeld. Het functieverlies aan zijn linkerhand wordt op 

100% gesteld.

Welk bedrag krijgt Vincent uitgekeerd van zijn ongevallenverzekeraar die via de werkgever loopt?

 a. € 62.400,-

 b. € 96.720,-

 c. € 104.000,-

 d. € 166.400,-

Feedback:

Voor het onderbeen is sprake van 60% functieverlies. De uitkering bij 100% functieverlies bedraagt 55% van het verzekerd bedrag, 

dat is nu 33% (60% van 55%). Daarnaast volgt nog een uitkering, omdat alle vingers van de linkerhand zijn verbrijzeld. Hij heeft 

voor de vingers 100% functieverlies, dus conform de gliedertaxe wordt 60% uitgekeerd. In voorwaarden (omvang dekking 2c) 

blijkt dat als er meerdere uitkeringen zijn de uitkeringspercentages bij elkaar opgeteld moeten worden: 93% (33% plus 60%).  

Er wordt 93% van de verzekerde som uitgekeerd. Verzekerde som (rubriek B) bedraagt twee keer het jaarloon,  

dus € 104.000,- x 93% = € 96.720,-.

Toetsterm:

2g.2 De juistheid van het standpunt van de verzekeraar beoordelen en de mogelijke hoogte en samenstelling van de  

schadevergoeding berekenen.

 Praktische tip:

Leer de rubrieken goed uit je hoofd en maak daarbij duidelijk onderscheid tussen ‘invaliditeit’ en arbeidsongeschiktheid’. Invaliditeit is 

functieverlies, terwijl arbeidsongeschiktheid het niet in staat zijn van het verrichten van arbeid is.
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Vraag 5
Vincent krijgt van zijn werkgever twee jaar na het ongeval ontslag aangezegd. Hij neemt contact op met de adviseur en vraagt op 

welke vergoeding hij recht heeft als hij de WIA instroomt.

Hoe luidt de reactie van de adviseur?

 a. ‘Ik ben u het antwoord op deze vraag helaas verschuldigd. Ik vraag mijn collega, adviseur inkomen, of hij u morgen even 

  belt voor het maken van een afspraak.’

 b. ‘Ik kan u het antwoord op deze vraag helaas niet geven. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de adviseur 

  inkomen van ons kantoor.’

 c. ‘U komt waarschijnlijk in de WGA terecht, net als de meeste werknemers die in de WIA terecht komen. U krijgt in dat geval 

  70% van uw laatst genoten inkomen uitgekeerd.’

Feedback:

‘Ik ben u het antwoord op deze vraag helaas verschuldigd. Ik vraag mijn collega, adviseur inkomen, of hij u morgen even belt voor 

het maken van een afspraak’. Een adviseur moet tijdig onderkennen of hij klanten met specifieke vragen doorverwijst naar een 

collega of derde. Het betreft hier een vraag over inkomensverzekeringen en daar is de adviseur schade particulier niet voor 

opgeleid. Door zelf de collega te bellen, helpt de adviseur de klant proactief en voorkomt de adviseur dat de klant wellicht naar 

een andere adviseur, buiten het kantoor gaat, om antwoord te krijgen op zijn vragen.

Toetsterm:

4a.3 Doorverwijzen naar anderen. De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van deskundigheid. De 

kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter beantwoord kunnen 

worden door collega’s of derden.

 Praktische tip:

Als financieel adviseur moet je soms de afweging maken of jij de klant voldoende kan helpen of dat je de klant moet doorverwijzen naar 

een collega. Deze afweging moet je niet beschouwen als een tekortkoming van jezelf, maar juist als een kenmerk van professioneel 

gedrag. Jouw klant heeft immers recht op het beste advies. De klant moet centraal staan. En niet jij als adviseur.



Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 
kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 
waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met  
vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus  
drie vragen waarmee je kunt oefenen.

GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGENGA NAAR DE GRATIS CASUSSEN

Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

GRATISOEFENEN
klik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/20
http://www.hoffelijk.nl/amweb/20
http://www.hoffelijk.nl/amweb/20
http://www.hoffelijk.nl/amweb/20
http://www.hoffelijk.nl/amweb/20
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’ 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Gianni;

• Casus Lucas;

• Kennisvragen Schadeverzekering Particulier. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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