
Voor het gemak heeft Hoffelijk de eisen waaraan een toekomstig bewindvoerder moet 
voldoen hieronder voor je op een rij gezet. Zo kun jij gemakkelijk bepalen welke opleiding je 
nog nodig hebt om zelfstandig bewindvoerder te worden. Deze informatie is gebaseerd op 
de eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Bezoek de website voor de meest actuele 
informatie en neem altijd contact op met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM om jouw 
situatie voor te leggen.

Eisen omtrent opleiding en/of werkervaring
Als beschermingsbewindvoerder heb je:
  •  een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs),
     een propedeuse van een beroepsopleiding óf een diploma van een passende
     mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2,
      eerste lid, onderdelen d en e); én
  •  een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat je ten minste 2
     jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van           
     een beschermingsbewindvoerder hebt verricht onder verantwoordelijkheid
     van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermings-
     bewindvoerder.
of
  •  ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op
     het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onderdeel d
     van die wet).*

*Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):
  •  Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde bachelor- en/of
      masteropleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs
      en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2
      sub b en c van die wet).
  •  Een zogenaamde ‘associate degree’ is daarom niet voldoende om te voldoen aan de minimaal
      gestelde opleidingseis. Dit betekent ook dat cursussen op hbo- en post-hbo-niveau geen vervanging
      kunnen zijn op de gestelde eis. Dergelijke cursussen kunnen uitsluitend gelden als aanvulling op de
      benodigde opleiding zoals hierboven genoemd.
  •  Een propedeuse van een beroepsopleiding die genoemd is onder ‘Welke opleidingen zijn passend als
      ik bewindvoerder wil worden?’ staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.

Eisen toekomstig bewindvoerder

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ba9a8840-b8a5-4b22-a52f-8f62452d1e48e499fa24-c96b-4996-8075-160f7c03be163


Passende vooropleidingen
Hieronder vind je een overzicht van namen van opleidingen die voor een 
bewindvoerder zonder meer passend zijn: 

Wetenschappelijk onderwijs (master)
  •  Accountancy (& Controlling)
  •  Bedrijfsrecht / Ondernemingsrecht
  •  (International) Business 
     Administration / Bedrijfsadministratie
  •  (Algemene) Economie / Economics
  •  Economie en Bedrijfseconomie 
  •  Economie en Bedrijfskunde 
  •  Economie en Beleid
  •  Finance & Accounting 
  •  Finance & Control 

Hoger beroepsonderwijs (bachelor)
  •  Accountancy
  •  (International) Business 
     Administration / Bedrijfsadministratie
  •  Bedrijfskunde MER
  •  Financial Services Management 
  •  Fiscaal Recht
  •  Fiscaal Recht en Economie
  •  Fiscale Economie 
  •  Hbo-rechten
  •  Hogere Juridische Opleiding
  •  Lerarenopleiding 2e graad 
     (Algemene) Economie
  •  Maatschappelijk Werk 
     en Dienstverlening

Met bovenstaande opleidingen hoef je geen vervolgopleiding te doen om aan de 
slag te gaan als zelfstandig bewindvoerder. Door het volgen van deze opleiding 
zullen wij je wel een vliegende start als bewindvoerder bezorgen.

Let op: Maak deze beslissing uitsluitend in overleg met het Landelijk Kwaliteits-
bureau CBM. Bovendien raadt Hoffelijk je aan om als aansluiting op je opleiding 
een aantal modules alsnog te volgen, zodat je een goed idee krijgt van wat het 
vak bewindvoerder inhoudt. Bovenstaande opleidingen zijn daar namelijk niet 
op gericht.

  •  Financieel Recht 
  •  Fiscale Economie 
  •  Fiscaal Recht 
  •  Notarieel Recht 
  •  Lerarenopleiding 1e graad 
      Economie en Bedrijfswetenschappen 
  •  Lerarenopleiding 1e graad 
      (Algemene) Economie 
  •  Rechtsgeleerdheid / Nederlands Recht

  •  Management, Economie en Recht (MER)
  •  Sociaalpedagogische Hulpverlening
  •  Sociaal-Juridische Dienstverlening
  •  Social Work (let op: De afstudeerrichting
     Cultureel Maatschappelijke Vorming
     valt onder de opleidingen die niet
     zonder meer passend zijn, maar
     passend zijn te maken met het
     afronden van een aanvullende cursus)
  •  Vakopleiding Kandidaat-
     gerechtsdeurwaarder
 



Passend te maken vooropleidingen
Hieronder vind je een overzicht van opleidingen die niet zonder meer passend 
zijn, maar passend te maken zijn met het afronden van een aanvullende cursus. 
Zie hier een overzicht van de aspecten waaruit de cursus moet bestaan:

Wetenschappelijk onderwijs (master)
  •  Actuariële Wetenschappen 
  •  Bedrijfswetenschappen 
  •  Bedrijfs- en Consumenten-
     wetenschappen
  •  Bedrijfseconomie 
  •  Bedrijfskunde
  •  Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
  •  Bestuurskunde 

Hoger beroepsonderwijs (bachelor)
  •  (Technische) Bedrijfskunde
  •  Bedrijfskundig Management
  •  Bedrijfseconomie
  •  (Technische) Bestuurskunde 
     (en overheidsmanagement)
  •  (International) Business Management  
  •  (International) Business Studies 
     (& Languages)
  •  Commerciële Economie
  •  Facilitair Management / 
     Facility Management 

  •  (International) Business
  •  Business & Management 
  •  Econometrie
  •  European Law 
  •  European Public Administration
  •  Internationaal en Europees Recht 
  •  Organisatiewetenschappen 
  •  Managementwetenschappen

  •  (International) Financial Management 
  •  Jeugdzorgwerker
  •  Human Resource Management
  •  (International) Management 
  •  Management en Innovation
  •  Personeel en Arbeid / Personeelswerk
  •  Small Business en Retail Management
  •  Culturele en Maatschappelijke Vorming



Andere vooropleiding
Ook wanneer jouw opleiding hierboven niet genoemd staat is het mogelijk 
om de opleiding Post-hbo Bewindvoerder van Hoffelijk te volgen. Je moet 
daarna nog wel 2 jaar werkervaring opdoen bij een door de kantonrechter 
benoemde professionele beschermingsbewindvoerder voordat je als zelfstandig 
bewindvoerder aan de slag mag.

Let op: Neem altijd eerst contact op met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM 
voor advies.

Aspecten waaruit een aanvullende cursus dient te bestaan
•  
•  

•  

• 
•
• 

•

Bewindvoerdersopleidingen Hoffelijk
De CPION-geaccrediteerde post-hbo-opleiding Bewindvoerder leert je echt 
alle kennis en vaardigheden van het mooie vak bewind voeren. 
Na het afronden van deze opleiding bezit je alle kennis om 
direct aan de slag als zelfstandig bewindvoerder. 

Je kunt er ook voor kiezen om de verkorte variant 
te volgen, namelijk de basisopleiding.

Algemene rechtskennis;
Kennis van de sociale kaart, met name van alle potentiële aanvullende 
bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet; 
Kennis van boek 1, het Besluit kwaliteitseisen curatoren, 
beschermingsbewindvoerders en mentoren en de aanbevelingen 
meerderjarigenbewind;
De rol en taken van een bewindvoerder;
Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt;
Algemene basisvaardigheden ondernemerschap (alleen voor een zelfstandig 
uitvoerder bij een toelatingsverzoek); en
Tenminste 48 studielasturen.

https://www.financielezorg.nl/post-hbo-bewindvoerder/
https://www.financielezorg.nl/basisopleiding-bewindvoerder/

