Leren met
het STAP-budget

Over het
STAP-budget
Wil je je kennis verbreden of verdiepen óf het juist helemaal over een andere boeg gooien?
Denk dan ook eens aan het STAP-budget!

In 2022 heeft de Rijksoverheid het STAP-budget in het leven geroepen: een subsidieregeling voor
bij- of omscholing. Deze vergoeding is een vervanging van de per 1 januari 2022 afgeschafte
fiscale scholingsaftrek. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en wordt uitgevoerd
door het UWV. Een ideaal middel voor persoonlijke groei!
Voorwaarden
Het STAP-budget is aan te vragen voor iedereen die:
•
•
•
•
•
•

Ouder is dan 18 jaar (maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt).
Dit kalenderjaar nog niet eerder een STAP-vergoeding heeft ontvangen.
De Nederlandse nationaliteit heeft óf die van een ander EU-land.
In Nederland is verzekerd voor de volksverzekeringen (in de afgelopen 27 maanden moet
je hiervoor minstens 6 maanden in Nederland hebben gewoond, gewerkt of een uitkering
hebben gekregen).
Een opleiding, cursus of training kiest die is opgenomen in het STAP-scholingsregister.
Een opleiding, cursus of training kiest die start ná minimaal 4 weken na de aanvraag en vóór
uiterlijk 3 maanden na het aanvraagtijdvak in kwestie.

Beperkt beschikbaar
In 2022 wordt het STAP-budget verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Per periode kunnen ruim
32.000 personen de vergoeding aanvragen. Iedereen mag één keer per jaar een beroep doen op
het STAP-budget – dat maximaal € 1.000 per opleiding bedraagt. Is je beoogde opleiding duurder
dan € 1.000? Dan betaal je de rest zelf.
Ook goed om te weten: als je jonger bent dan 30 jaar, kun je het STAP-budget niet aanvragen
voor (door de overheid erkende) voltijdopleidingen, om het samenvallen met studiefinanciering
te voorkomen.

Tip:

vraag je werkgever of deze je
eventueel tegemoet wil komen in
(een deel van) het meerdere.

Het aanvragen van
het STAP-budget
Iedere twee maanden start een nieuw aanvraagmoment. Inmiddels weten we dat je er als aanvrager
snel bij moet zijn (op is immers echt op). Vis je achter het net? Dan moet je helaas wachten tot de
volgende aanvraagperiode.
Regel je STAP-budget in 5 stappen:

1

4

			Kies een STAP-opleiding,
			-cursus of -training

			Voorlopige beslissing 		
			UWV

Heb je interesse in het volgen van een bepaalde
opleiding, cursus of training via het STAPbudget? Check dan of deze is opgenomen in het
STAP-scholingsregister.

Als je aanvraag voorlopig wordt goedgekeurd,
betekent dit dat je kunt starten met de
opleiding, training of cursus. Het budget wordt
dan als voorschot uitbetaald aan de opleider.

2

			Schrijf je in bij jouw STAP			opleider
Als dit het geval is, kun je je via de site van de
STAP-opleider inschrijven voor jouw gekozen
opleiding. Na de inschrijving ontvang je van
jouw opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.
Bij Impact kun je je via www.impact.nu/stap
aanmelden voor jouw STAP-opleiding
naar keuze. Je krijgt dan van ons een
aanmeldingsbewijs.

3

			Upload jouw STAP			
aanmeldingsbewijs
Als de aanvraagperiode is geopend, vraag je
het STAP-budget aan via het UWV. Je gaat
hiervoor naar www.stapuwv.nl. Bij je aanvraag
moet je het aanmeldingsbewijs uploaden in het
STAP-portaal van het UWV. Een medewerker
van het UWV bekijkt jouw aanvraag en beslist
(op basis van het resterende budget) of het
STAP-budget wordt toegekend.

			
			
Definitieve beslissing 		
			UWV

5

Binnen drie maanden na het afronden van de
opleiding, stuurt de STAP-opleider een bewijs
van deelname naar het UWV. Als het UWV het
bewijs van deelname heeft ontvangen en je de
opleiding succesvol hebt afgerond (met diploma
of certificaat) óf de opleiding hebt gevolgd met
een aanwezigheids- of deelnemingspercentage
van minimaal 80%, kent het UWV jouw recht
op het STAP-budget definitief toe. Als je niet
hebt voldaan aan één van deze twee eisen,
vervalt het recht op de subsidie. Je moet de
volledige studiekosten dan zelf betalen.

Ons STAPopleidingsaanbod
(PE) Wft

€ 320

€ 325

(per module)

(per module)

Initiële Wft-opleidingen

Examentrajecten PE Wft				

Om advies te mogen geven, moet je
adviesbevoegd zijn. Dit is bepaald in de
Wet op het financieel toezicht (Wft).
Je bent adviesbevoegd door de juiste
beroepskwalificatie(s) te behalen. Hiervoor
moet je een aantal initiële Wft-examens
succesvol afronden.

Op 1 januari 2014 zijn de
vakbekwaamheidseisen voor financieel
adviseurs aangescherpt: naast de verplichting
om Permanent Actueel vakbekwaam te zijn,
moeten alle adviseurs iedere PE-periode (drie
jaar) succesvol een PE Wft-examen afleggen.
De huidige PE-periode loopt van 1 april 2022
tot en met 31 maart 2025.

Impact biedt e-learnings aan voor de
verschillende Wft-examens. Ook kun je via
ons je examens boeken. De prijs van een
e-learning inclusief examen bedraagt € 320
(€ 175 voor de e-learning en € 145 voor het
examen).
Wij bieden in 2022 e-learnings aan voor de
volgende Wft-modules:
•
•
•
•
•
•

Wft Basis
Wft Hypothecair Krediet
Wft Inkomen (vanaf september 2022)
Wft Schade Particulier (vanaf juli 2022)
Wft Schade Zakelijk (vanaf augustus
2022)
Wft Vermogen
Bekijk online

Na het volgen van een examentraject
bij Impact, ben je optimaal voorbereid
op het aansluitende examen. Je krijgt
toegang tot een e-learning die is voorzien
van veel oefenvragen en representatieve
oefenexamens. Daarnaast volg je op de dag
van het examen een examentraining: één van
onze ervaren docenten neemt je dan mee in
de ins en outs van het beantwoorden van
examenvragen. Zo stap je ultiem voorbereid
het examenlokaal in.
De prijs van een examentraject inclusief
training, lunch en examen bedraagt € 325.
In 2022 bieden wij de volgende
examentrajecten aan:
•
•
•
•
•
•
•

Examentraject PE Wft Consumptief
Krediet
Examentraject PE Wft Hypothecair
Krediet
Examentraject PE Wft Inkomen
Examentraject PE Wft Pensioen
Examentraject PE Wft Schade Particulier
Examentraject PE Wft Schade Zakelijk
Examentraject PE Wft Vermogen
Bekijk online

Ons STAPopleidingsaanbod
Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)

€ 695
Opleiding Erkend Financieel
Adviseur (EFA/SEH)
Om Erkend Financieel Adviseur te worden,
moet je de Opleiding Erkend Financieel
Adviseur volgen en een assessment afleggen.
Onze driedaagse opleiding voorziet in alle
onderdelen om het assessment succesvol af
te ronden: kennis, houding en vaardigheden
komen uitvoerig aan bod.
Voor deze opleiding moet je bij aanvang in
het bezit zijn van een akkoordverklaring van
de SEH. De SEH verlangt dat je minimaal
de Wft-diploma’s Basis, Vermogen en
Hypothecair Krediet hebt behaald. Daarnaast
moet je minimaal één jaar ervaring hebben
in het zelfstandig adviseren van klanten over
hun financiële positie. Als je voldoet aan al
deze eisen, kun je een akkoordverklaring
aanvragen bij de SEH.
De kosten voor de Opleiding Erkend
Financieel Adviseur (EFA/SEH) bedragen
€ 695.
Bekijk online

Ons STAPopleidingsaanbod
PE SEH 2022
In 2022 kun je je PE SEH zelf invullen. Zo kun je kiezen uit klassikale en digitale opleidingen én
kun je PE-punten krijgen voor deelname aan congressen – zoals het SEH-congres of het Impact
Kenniscongres.
De SEH kent A-punten en B-punten. Categorie A bestaat uit klassikale trainingen, waarvan de
SEH de onderwerpen heeft bepaald. Categorie B kan bestaan uit klassikale trainingen, maar
ook uit andere onderwijsvormen, zoals een e-learning. Bij Impact Opleiding & Training vind je
verschillende trainingen in zowel categorie A als categorie B. Dankzij dit aanbod en de flexibiliteit
kun je zelf jouw ideale pakket samenstellen!

Hieronder vind je een overzicht van verschillende
PE SEH-programma’s.
€ 199

€ 199

Nieuwe eigenwoningregeling
in partnerschapssituaties en bij overlijden

Advieskwaliteit en Actief
Klantbeheer

Op 1 januari 2022 zijn verschillende
onderdelen in de eigenwoningregeling
gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking
op de bijleenregeling (eigenwoningreserve),
de aflossingsstand en het overgangsrecht
voor bestaande eigenwoningschulden. Als
financieel adviseur is het belangrijk dat je
zo snel mogelijk op de hoogte bent van de
nieuwe regels.

De afgelopen jaren is er steeds meer
aandacht gekomen voor nazorg en actief
klantbeheer. Ook de AFM heeft eind
2021 drie principes voor actief klantbeheer
geformuleerd. Doorlopende ondersteuning
is een voorwaarde voor een duurzame
relatie met je klanten én voor een gezond
verdienmodel: een echte win-win-kans dus!

In de opleiding wordt aan de hand van
veel praktische voorbeelden uitgelegd
hoe de wijzigingen invloed hebben op het
advies(proces) van jou als (hypotheek)adviseur.
Voor deelname aan deze eendaagse training
ontvang je 6 SEH-punten (categorie A) en
6 CFP-punten (K&A). De kosten van de
training (inclusief lunch) bedragen € 199.
Bekijk online

Door het volgen van de
vaardigheidstraining ‘Advieskwaliteit en
Actief Klantbeheer’ maak je op persoonlijk
vlak verschillende ontwikkelingen door. We
werken samen aan je zelfvertrouwen en leren
je aan de hand van verschillende tools hoe je
je klanten beter kunt benaderen voor beheer
op een manier die past binnen de huidige tijd.
Voor deelname aan deze eendaagse training
ontvang je 6 SEH-punten (categorie A).
De kosten van de training (inclusief lunch)
bedragen € 199.
Bekijk online

Hieronder vind je een overzicht van verschillende
PE SEH-programma’s.
€ 199
Actualiteitenprogramma
Ieder jaar doen zich ontwikkelingen
voor die van invloed zijn op jouw
advieswerkzaamheden. Het is dan ook erg
belangrijk dat je je kennis up-to-date houdt.
In ons actualiteitenprogramma praten we
je bij over de voor jou meest relevante
onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•
•
•

Wijzigingen in de Voorwaarden &
Normen van NHG in 2022
Relevante Kifid-uitspraken en
jurisprudentie voor de praktijk van de
(hypotheek)adviseur
Pensioenregelingen bij scheiding
Wijzigingen in het pensioenstelsel
Ontwikkelingen met betrekking tot de
schenkbelasting
Bijzonderheden in de
overdrachtsbelasting

Het actualiteitenprogramma wordt
gedurende het jaar aangepast aan de hand
van de op dat moment meest relevante
actualiteiten.
Voor deelname aan deze eendaagse training
ontvang je 6 SEH-punten (categorie A).
De kosten van de training (inclusief lunch)
bedragen € 199.
Bekijk online

€ 595
Complexe situaties in het
hypotheekadvies
Bij Impact zien we op regelmatige basis
de meest ingewikkelde praktijkcasussen
voorbijkomen. Hierdoor weten we precies
met welke onderwerpen adviseurs in hun
dagelijkse werkzaamheden moeite hebben.
Met deze wetenschap – gecombineerd met
onze jarenlange ervaring in de eigen woning
als onderdeel van financiële planning –
hebben we een prachtig nieuw tweedaags
programma samengesteld.
In het programma ‘Complexe situaties
in het hypotheekadvies’ nemen onze
docenten je mee in de complexiteit van
de eigenwoningregeling. Tijdens de
trainingsdagen ga je echt de diepte in,
waardoor je na afloop de meest ingewikkelde
casussen moeiteloos kunt uitwerken.
Voor deelname aan deze tweedaagse training
ontvang je 12 SEH-punten (6A + 6B) en
12 CFP-punten (PT). De kosten van de
training (inclusief lunch) bedragen € 595.
Bekijk online

Ons STAPopleidingsaanbod
PE CFP (voorheen FFP)
Impact Opleiding & Training verzorgt verschillende CFP-opleidingen. Onze praktijkgerichte
opleidingen worden verzorgd door zeer ervaren docenten. Ook krijg je PE CFP-punten met een
Permanent Actueel (PA)-abonnement van Impact Opleiding & Training. Meer informatie over dit
PA-abonnement vind je op www.impact.nu/pa.
Bij de PE-punten voor CFP’ers wordt onderscheid gemaakt in twee pijlers: Kennis & Actualiteit
(K&A) en Praktijktoepassing (PT). Om gecertificeerd te blijven, moet je over een periode van twee
jaar (2022 en 2023) in totaal 40 PE-punten behalen. Deze 40 punten verdeel je over 28 K&Apunten en 12 PT-punten. Per kalenderjaar moet je in ieder geval 14 K&A-punten behalen.

Hieronder vind je een overzicht van verschillende
PE CFP-programma’s.
€ 712,37
Complexe situaties in het
hypotheekadvies

inclusief CFPregistratie

Bij Impact zien we regelmatig de meest
ingewikkelde praktijkcasussen voorbijkomen.
Hierdoor weten we precies met welke
onderwerpen adviseurs moeite hebben in
hun dagelijkse werkzaamheden. Met deze
wetenschap – gecombineerd met onze
jarenlange ervaring in de eigen woning
als onderdeel van financiële planning –
hebben we een prachtig nieuw tweedaags
programma samengesteld.
In het programma ‘Complexe situaties
in het hypotheekadvies’ nemen onze
docenten je mee in de complexiteit van
de eigenwoningregeling. Tijdens de
trainingsdagen ga je echt de diepte in,
waardoor je na afloop de meest ingewikkelde
casussen moeiteloos kunt uitwerken.
Voor deelname aan deze tweedaagse training
ontvang je 12 CFP-punten (PT) en 12 SEHpunten (6A + 6B). De kosten van de training
(inclusief lunch) bedragen € 712,37. Hier is
de CFP-registratie van € 117,37 (inclusief
21% btw) bij inbegrepen.
Bekijk online

€ 712,37
Behavioral Finance –
Financial Life Planning

inclusief CFPregistratie

Als CFP’er ga je graag een duurzame relatie
aan met je klanten. De grote veranderingen
in de maatschappij hebben ook invloed
op die relatie. Als gevolg daarvan ligt je
toegevoegde waarde inmiddels hoofdzakelijk
in het wérkelijk begrijpen van je klanten en de
vertaling daarvan naar hun financiën. Dat is
de manier om jezelf als financieel planner te
onderscheiden.
In het PE CFP-programma ‘Behavioral
Finance – Financial Life Planning’ neemt
docent Marja Harrijvan je mee in de
complexiteit van de mens in relatie tot
financiën. Het programma is geschikt voor
iedereen, ook als je al eerder een tweedaagse
opleiding bij Marja hebt gevolgd.
Voor deelname aan deze tweedaagse training
ontvang je 12 CFP-punten (PT) en 6 SEHpunten (categorie B). De kosten van de
training (inclusief lunch) bedragen € 712,37.
Hier is de CFP-registratie van € 117,37
(inclusief 21% btw) bij inbegrepen.
Bekijk online

Hieronder vind je een overzicht van verschillende
PE CFP-programma’s.
€ 225
Toekomstvoorzieningen:
een samensmelting van theorie en praktijk
Bij het geven van hypotheekadvies ligt de
focus op de toekomst. Dergelijke dossiers
mogen dan ook niet beperkt blijven tot de
eigen woning. Toekomstvoorzieningen zoals
ontslagstamrechten, kapitaalverzekeringen en
lijfrenten vormen een onlosmakelijk deel van
hypotheekdossiers. Lijfrentedossiers zijn van
alle dag, ‘hot’ en vaak zeer complex.
Na het volgen van deze CFP-masterclass
van Erik van Toledo ben je op de hoogte
van de laatste fiscale ontwikkelingen op
het gebied van lijfrenten en kun je de meest
voorkomende praktijkdossiers op dat terrein
moeiteloos, snel en op efficiënte wijze
afhandelen.
Voor deelname aan deze eendaagse training
ontvang je 6 CFP-punten (K&A) en 6 SEHpunten (categorie B). De kosten van de
training (inclusief lunch) bedragen € 225.
Bekijk online

Ons STAPopleidingsaanbod
Overige opleidingen
€ 750

€ 495

Gecertificeerd
aankoopbegeleider		

Gecertificeerd
verkoopbegeleider

Als hypotheekadviseur wil je je klanten ook
begeleiden bij de aankoop van een woning.
Volg daarom de opleiding tot Gecertificeerd
aankoopbegeleider.

De opleiding Gecertificeerd
verkoopbegeleider is een aanvullende
opleiding voor Gecertificeerd
aankoopbegeleiders. Tijdens deze opleiding
leer je op praktische wijze de klant te
begeleiden bij de verkoop van een woning.

Deze opleiding behandelt alle aspecten
van het aankoopproces en leert jou je
klant professioneel te begeleiden: van
de eerste bezichtiging tot de overdracht
van de woning bij de notaris. Tijdens de
opleiding doe je veel theoretische kennis op,
maar besteden we vooral aandacht aan de
praktische invulling van deze theorie. Na het
succesvol afronden van de opleiding word
je opgenomen in het kwaliteitsregister op
aankoopbegeleider.nl en kun je je voor je
activiteiten als aankoopbegeleider verzekeren
bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.
Voor deelname aan deze training (vijf
bijeenkomsten van één dagdeel) ontvang je
6 SEH-punten (categorie B). De kosten van
de training bedragen € 750.
Bekijk online

Tijdens de opleiding behandel je onder
andere de volgende onderwerpen:
•
•

•

Opname van de woning en bepalen
verkoopstrategie.
Voorwaarden bij de verkoop van een
woning (energielabel, bankgarantie/
waarborgsom, aanvullende
voorwaarden).
De verkoopbrochure (foto’s,
plattegronden, kenmerken, juridische
aspecten, etc).

Gecertificeerd aankoopbegeleiders voldoen
door het volgen van deze training (drie
bijeenkomsten van één dagdeel) aan hun PEverplichtingen voor 2022. De kosten van de
training bedragen € 495.
Bekijk online

Overige opleidingen

€ 225

€ 1.995

PE Gecertificeerd
aankoopbegeleider 2022			

Leergang Hypothecair
Planner

Als Gecertificeerd aankoopbegeleider is het
enorm belangrijk dat je op de hoogte blijft
van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van aankoopbegeleiding. Daarom hebben wij
het volgen van een jaarlijkse PE-bijeenkomst
verplicht gesteld voor alle Gecertificeerd
aankoopbegeleiders in het register.

Ben je hypotheekadviseur en wil je je kennis
verder verdiepen en verbreden? Dan is de
tiendaagse opleiding tot Erkend Hypothecair
Planner (Leergang Hypothecaire Planning)
een logische volgende stap. Je krijgt les van
de meest ervaren docenten uit de branche.

De inhoud van het programma is volledig
afgestemd op de laatste ontwikkelingen in
het vakgebied. Tijdens de bijeenkomst staan
we onder andere stil bij het begeleiden
van je klant in de huidige overspannen
woningmarkt. Wat zijn de verwachtingen en
welke invloed heeft de huidige markt op de
onderhandelingen tussen koper en verkoper?
Op welke risico’s wijs je je klanten? En voor
welke valkuilen kun je je klanten in de huidige
markt behoeden?
Na het volgen van de PE Gecertificeerd
aankoopbegeleider 2022 ben je weer op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen
én ben je opnieuw voor de periode van één
jaar verzekerd van een vermelding in het
kwaliteitsregister. De kosten van de training
bedragen € 225.
Bekijk online

Als Erkend Hypothecair Planner doe je méér
dan adviseren over de hypotheekwensen
van je klant. Voor de hypothecair planner is
de hypotheek de basis van een uitgebreidere
financiële planning. Je richt je op de
persoonlijke situatie, toekomstplannen en
wensen van je klant. Je kiest voor een juiste
balans tussen zekerheden en risico’s. Aan de
hand hiervan maak je een planning van de
financiële situatie van de klant op korte en
langere termijn en geef je, op basis hiervan,
een goed onderbouwd advies.
De kosten voor deze tiendaagse opleiding
bedragen € 1.995.
Bekijk online

Mogelijke
STAP-pakketten
Zoals we al vermeldden, wordt het STAP-budget in 2022 verdeeld over vijf aanvraagperiodes.
Per periode kunnen ruim 32.000 personen de vergoeding aanvragen. Iedereen mag één keer per
jaar een beroep doen op het STAP-budget – dat maximaal € 1.000 per opleiding bedraagt. Is je
beoogde opleiding duurder dan € 1.000? Dan betaal je de rest zelf.
Op basis van de maximale STAP-vergoeding van € 1.000 per persoon, hebben we voor jou
verschillende opleidingspakketten samengesteld. Ook hebben we mooie kortingen opgesteld voor
bepaalde combinaties, om de eigen bijdrage achterwege te kunnen laten of te verminderen.
Hieronder vind je alle mogelijke (combinaties van) opleidingen die je met gebruikmaking van het
STAP-budget kunt aanvragen. Zoals je ziet, is bij veruit de meeste combinaties geen eigen bijdrage
verschuldigd. Dat betekent dat je deze (combinaties van) opleidingen kosteloos kunt volgen!

Initiële Wft-opleidingen
Naam

Kosten

STAP

Eigen
bijdrage

PE-punten

Eén initiële Wft-opleiding, inclusief examen

€ 320,-

€ 320

-

n.v.t.

Twee initiële Wft-opleidingen, inclusief
examens

€ 640,-

€ 640

-

n.v.t.

Drie initiële Wft-opleidingen, inclusief
examens

€ 960,-

€ 960

-

n.v.t.

Naam

Kosten

STAP

Eigen
bijdrage

PE-punten

Eén PE Wft-examentraject, inclusief examen

€ 325,-

€ 325

-

n.v.t.

Twee PE Wft-examentrajecten, inclusief
examen

€ 650

€ 650

-

n.v.t.

Drie PE Wft-examentrajecten, inclusief
examen

€ 975

€ 975

-

n.v.t.

Examentrajecten PE Wft

Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)
Naam

Kosten

STAP

Eigen
bijdrage

PE-punten

Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/
SEH)

€ 695

€ 695

-

n.v.t.

Eén SEH-programma

€ 199

€ 199

-

SEH: 6A

Twee SEH-programma’s

€ 398

€ 398

-

SEH: 12A

Complexe situaties in het hypotheekadvies
(SEH)

€ 595

€ 595

-

SEH: 6A +
6B
CFP: 12 PT

Naam

Kosten

STAP

Eigen
bijdrage

PE-punten

Complexe situaties in het hypotheekadvies
(CFP)

€ 712,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 712,37

-

CFP: 12 PT
SEH: 6A +
6B

Behavioral Finance –
Financial Life Planning

€ 712,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 712,37

-

CFP: 12 PT
SEH: 6B

Nieuwe eigenwoningregeling in
partnerschapssituaties en bij overlijden

€ 199

€ 199

-

CFP: 6 K&A
SEH: 6A

Toekomstvoorzieningen: een
samensmelting van theorie en praktijk

€ 225

€ 225

-

CFP: 6 K&A
SEH: 6B

Complexe situaties in het hypotheekadvies
+ Nieuwe eigenwoningregeling in
partnerschapssituaties en bij overlijden

€ 911,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 911,37

-

CFP: 12 PT +
6 K&A
SEH: 6A +
6B

Complexe situaties in het hypotheekadvies
+ Toekomstvoorzieningen: een
samensmelting van theorie en praktijk

€ 937,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 937,37

-

CFP: 12 PT +
6 K&A
SEH: 6A +
12B

Behavioral Finance – Financial Life
Planning + Nieuwe eigenwoningregeling in
partnerschapssituaties en bij overlijden

€ 911,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 911,37

-

CFP: 12 PT +
6 K&A
SEH: 6A +
6B

Behavioral Finance – Financial Life
Planning + Toekomstvoorzieningen: een
samensmelting van theorie en praktijk

€ 937,37
(inclusief CFPregistratie)

€ 937,37

-

CFP: 12 PT +
6 K&A
SEH: 12B

PE CFP (voorheen FFP)

Overige opleidingen
Naam

Kosten

STAP

Eigen bijdrage PE-punten

Gecertificeerd aankoopbegeleider

€ 750

€ 750

-

n.v.t.

Gecertificeerd verkoopbegeleider

€ 495

€ 495

-

GAB: 1

PE Gecertificeerd
aankoopbegeleider

€ 225

€ 225

-

GAB: 1

Leergang Hypothecaire Planner

€ 1.995

€ 1.000

€ 995

n.v.t.

Combinatiepakketten
Naam

Kosten

STAP

Eigen bijdrage

PE-punten

Eén PE SEH-programma + één PE Wftexamentraject (inclusief examen)

€ 524

€ 524

-

SEH: 6A

Eén PE SEH-programma + twee
PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 849

€ 849

-

SEH: 6A

Eén PE SEH-programma + drie PE Wftexamentrajecten (inclusief examens)

€ 1.174 € 1.100

€ 1.000

€ 100

SEH: 6A

Twee PE SEH-programma’s + één PE
Wft-examentraject (inclusief examen)

€ 723

€ 723

-

SEH: 12A

Twee PE SEH-programma’s + twee
PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 1.048 € 1.000

€ 1.000

-

SEH: 12A

Twee PE SEH-programma’s + drie
PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 1.373 € 1.250

€ 1.000

€ 250

SEH: 12A

Complexe situaties in het
hypotheekadvies (SEH) + één PE Wftexamentraject (inclusief examen)

€ 920

€ 920

-

SEH: 6A + 6B
CFP: 12 PT

Complexe situaties in het
hypotheekadvies (CFP) + één PE Wftexamentraject (inclusief examen)

€ 1.037,37 € 1.000
(inclusief CFPregistratie)

€ 1.000

-

SEH: 6A + 6B
CFP: 12 PT

Behavioral Finance – Financial Life
Planning + één PE Wft-examentraject
(inclusief examen)

€ 1.037,37 € 1.000
(inclusief CFPregistratie)

€ 1.000

-

CFP: 12 PT
SEH: 6B

Toekomstvoorzieningen: een
samensmelting van theorie en praktijk
+ één PE Wft-examentraject (inclusief
examen)

€ 550

€ 550

-

CFP: 6 K&A
SEH: 6B

Toekomstvoorzieningen: een
€ 875
samensmelting van theorie en praktijk +
twee PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 875

-

CFP: 6 K&A
SEH: 6B

Gecertificeerd aankoopbegeleider +
één PE Wft-examentraject (inclusief
examen)

€ 1.075 € 1.000

€ 1.000

-

n.v.t.

Gecertificeerd verkoopbegeleider +
één PE Wft-examentraject (inclusief
examen)

€ 820

€ 820

-

GAB: 1

Gecertificeerd verkoopbegeleider +
€ 1.145 € 1.100
twee PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 1.000

€ 100

GAB: 1

PE Gecertificeerd aankoopbegeleider
+ één PE Wft-examentraject (inclusief
examen)

€ 550

€ 550

-

GAB: 1

PE Gecertificeerd aankoopbegeleider + € 875
twee PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 875

-

GAB: 1

€ 1.000

€ 150

GAB: 1

PE Gecertificeerd aankoopbegeleider +
drie PE Wft-examentrajecten (inclusief
examens)

€ 1.200 € 1.150

Kijk voor het meest actuele STAP-aanbod op
www.impact.nu/stap.

Heb je nog vragen over onze opleidingen of over het
STAP-budget? Neem dan gerust contact met ons op! Je
kunt ons telefonisch bereiken via 024 – 324 3113 of een
mailtje sturen naar stap@impact.nu.

