INFORMATIE ENTREEREGELING FFP’ers
Reguliere eis Erkend Hypothecair Planner
Om de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te mogen voeren, dienen
kandidaten met succes het examen Leergang Hypothecaire Planning af te leggen. De
opleiding die hieraan vooraf gaat, kent een studiebelasting van circa 250 uur. Veelal
worden door opleidingsorganisaties hierbij 10 contactdagen voorgeschreven.
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
a) Een algemeen schriftelijk examen dat vanaf 1 december 2015 wordt
afgenomen door CITO. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen die de
kandidaat toetsen op kennis én vaardigheid;
b) Een assessment waarin de kandidaat een praktijkcasus moet presenteren voor
twee assessoren.
Adviseurs die dit examen behalen en lid worden van de Nederlandse Vereniging van
Hypothecair Planners (NVHP) (contributie € 310,- per jaar) mogen de titel Erkend
Hypothecair Planner voeren. Zij worden ook in een openbaar register opgenomen.
Gap-analyse
De Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners (st.CEHP) heeft onderzoek
laten uitvoeren naar de leerdoelen FFP en LHP. Uit deze analyse is gebleken dat op het
gebied van hypotheken de beide leerdoelen elkaar grotendeels overlappen. Wel
bestaat er een tekort op een specifiek onderdeel van de Leergang Hypothecaire
Planning, te weten het integratieve, hypothecaire planningsadviesproces, gericht op:





Aan- of verkoop eigen woning;
Met een advies naar de specifieke risico’s;
Op basis van een netto besteedbaar inkomen (NBI/CBI) en budgettering;
In relatie tot de overige klantwensen (bijvoorbeeld eerder stoppen met werken)
of klantsituaties (bijvoorbeeld scheiding).

Besluit bestuur stichting 11 september 2015
Gelet op de uitkomst van de Gap-analyse heeft het bestuur van de Stichting
Certificering Erkend Hypothecair Planners op 11 september 2015 besloten:
1. Dat een door de Stichting Certificering FFP (SCFFP) goedgekeurd examen op
grond waarvan het FFP-Keurmerk is verworven, vrijstelling verleent voor het
schriftelijk examen dat geldt als vereiste voor het verkrijgen van de titel
Erkend Hypothecair Planner;
2. Dat adviseurs die actief en regelmatig persoonlijk betrokken zijn bij de
advisering en bemiddeling van hypotheken een aangepast assessment
kunnen volgen.
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Aangepast assessment
Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een
opleiding bestaande uit drie dagdelen.
Kandidaten die deze dagdelen met goed gevolg doorlopen, worden daarmee geacht te
hebben voldaan aan het reguliere assessment zoals dat geldt als onderdeel van het
examen Leergang Hypothecaire Planning.
Samengevat
Gecertificeerd FFP-adviseurs die in de praktijk regelmatig zelf actief zijn op het gebied
van advies en bemiddeling kunnen door de aangepaste masterclass in aanmerking
komen voor de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner, indien zij na het met
succes doorlopen van de specifieke aangepaste assessments lid worden van de
Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP.
NVHP verplichting
Erkend Hypothecair Planners dienen te voldoen aan de jaarlijks vast te stellen
verplichting in het kader van Permanente Educatie. Deze verplichting bestaat uit het
volgen van minimaal 3 masterclasses naar keuze, die door de NVHP worden
aangeboden. Het betreft hier zowel kennissessies als vaardigheidssessies. Ieder jaar
wordt bekeken of er op jaarbasis minimaal 1 van de twee sessies moet worden
gevolgd of dat er vrije keuze is.
Financiële lasten overstap
Adviseurs die gebruik wensen te maken van deze regeling krijgen te maken met de
volgende kosten:
 Deelname aan de specifieke masterclass van drie dagdelen á € 350.
Financiële lasten onderhoud kwalificatie Erkend Hypothecair Planner
Om de titel Erkend Hypothecair Planner te mogen blijven voeren, dient u:
 Lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. De
contributie bedraagt in 2017 € 310,- op jaarbasis;
 Minimaal 3 masterclasses te volgen zoals die door de NVHP worden
aangeboden. De prijs voor kennissessies bedraagt per dagdeel gemiddeld €120
120,- en voor een vaardigheidssessie € 190,-.
Aanmelding
Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling dan verzoeken wij u bijgaand
reactieformulier te downloaden en in te vullen, alsmede de verklaring dat u persoonlijk
en regelmatig betrokken bent bij de advisering en bemiddeling van hypotheken. Na
ontvangst zullen wij u dan uitnodigen voor één van de te organiseren speciale
masterclasses .
Onderstaande formulieren dient u alle zo compleet mogelijk invullen en sturen naar
info@hypothecairplanner.nl
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Ervaringsverklaring
Ondergetekende,
Naam

: ____________________________

Staat/huisnummer

: _____________________________

Postcode/Plaats

: _____________________________

E-mail

: ____________________________

Heeft kennisgenomen van het besluit van de Stichting Certificering Erkend
Hypothecair Planners van 11 september 2015, inhoudende dat:
Adviseurs die een door de Stichting Certificering FFP (SCFFP) goedgekeurd examen
hebben afgelegd en op grond daarvan het FFP-keurmerk hebben verworven en
behouden, worden onder volgende voorwaarden in de gelegenheid gesteld de
beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te verwerven:
1.

2.

Ondertekening van een ervaringsverklaring, inhoudende dat de kandidaat in de
praktijk met regelmaat actief betrokken is bij het adviseren en bemiddelen van
hypotheken;
Het volgen van een specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde masterclass van
drie dagdelen, inclusief toetselementen.

Ondergetekende verklaart hierbij in 2016 persoonlijk regelmatig betrokken te zijn
geweest bij de advisering en bemiddeling van hypothecair krediet en ten tijde van
ondertekening van deze verklaring ervan uit te gaan dat deze situatie in 2017
gecontinueerd zal worden.
Plaats

:_____________________________

Datum

:_____________________________

Naam

:_____________________________

Handtekening

:_____________________________
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Toetredingsverzoek
Ondergetekende,
Naam

: ____________________________

Staat/huisnummer

: _____________________________

Postcode/Plaats

: _____________________________

E-mail

: ____________________________

Heeft kennisgenomen van het besluit van de Stichting Certificering Erkend
Hypothecair Planners van 11 september 2015, inhoudende dat:
Adviseurs die een door de Stichting Certificering FFP (SCFFP) goedgekeurd examen
hebben afgelegd en op grond daarvan het FFP-keurmerk hebben verworven en
behouden, worden onder volgende voorwaarden in de gelegenheid gesteld de
beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te verwerven:
3.

4.

Ondertekening van een ervaringsverklaring, inhoudende dat de kandidaat in de
praktijk met regelmaat actief betrokken is bij het adviseren en bemiddelen van
hypotheken;
Het volgen van een specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde masterclass
bestaande uit drie dagdelen, inclusief toetselementen.

Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor deze aangepaste
toetredingsvoorwaarden en geeft ten behoeve van de beoordeling van dit verzoek de
volgende informatie.
Naam

: _____________________________*

Voornaam

: _____________________________

Geslacht

: _____________________________

Geboortedatum

: _____________________________

e-mail

: _____________________________

Werkzaam bij

: _____________________________
 Aanbieder
 Zelfstandig intermediair
 Keten

In bezit van volgende Wft diploma’s:
 Basis
 Inkomen
 Vermogen
 Hypothecair krediet
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Consumptief krediet
Zorg
Schade particulier
Schade zakelijk

Certificering FFP (kopie diploma meesturen)
Datum diploma

: _____________________________

Lid vereniging FFP

:  Ja, sinds:___________________
:  Nee

Zakelijke gegevens
Werkzaam bij
Functie
Bezoekadres
Postcode/Plaats
Postadres
Postcode/Plaats
Telefoon
E-mail adres
Kostenplaats tbv
factuur

:
:
:
:
:
:
:
:
:

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Graag mijn factuur versturen naar mijn □ privé
Graag mijn email versturen naar mijn □ privé

□ zakelijk adres
□ zakelijk emailadres

Ondergetekende verzoekt tevens om na een positieve beoordeling van bovenstaande gegevens
hem uit te nodigen voor de eendaagse masterclass, als bedoeld onder punt 2 van het besluit van
het bestuur van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners, d.d. 11 september 2015
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

:_____________________________

Datum

:_____________________________

Naam

:_____________________________

Handtekening

:_____________________________

 Ik geef de NVHP hierbij toestemming de geel gemarkeerde onderdelen te
publiceren op de NVHP website.
(potentiele klanten kunnen u hier dan vinden)
 Ik wil niet op de website gevonden worden, maar wel opgenomen worden in het
ledenregister.
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