
Inleiding
De opleiding voor het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier is bedoeld voor 

professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van scheidingen verder willen ontwikkelen 

en verdiepen. Doelgroepen voor de opleiding:

• Financieel adviseurs die gesprekspartner willen worden bij scheidingsprocessen;

• Mediators die hun kennis op het gebied van de juridische, financiële en fiscale aspecten verder 

willen verdiepen (verdieping ten opzichte van familiemediation);

• Advocaten die hun kennis op het gebied van de juridische, financiële en fiscale aspecten verder 

willen verdiepen;

• Accountants die gesprekspartner willen worden bij scheidingsprocessen; en

• Notariële medewerkers die gesprekspartner willen worden bij scheidingsprocessen.

Voor deze opleiding zul je de aangewezen literatuur moeten lezen en lesstof tot je moeten nemen.  

De studie is een flinke investering. De studieduur bedraagt circa 240 uur inclusief de 9 opleidingsdagen.

De ScheidingsDeskundige gaat verder waar andere opleiders stoppen. Je volgt niet alleen een opleiding. 

Uitgangspunt is dat wij gedurende de studieperiode intensief met elkaar zullen optrekken, zodat je een 

optimaal resultaat kunt behalen.

Vooropleiding en achtergrond
Om deze opleiding met succes te doorlopen, is kennis van de wet inkomstenbelasting, 

het huwelijks vermogensrecht en toekomstvoorzieningen een pre. Wij zullen aan 

de hand van uw ervaring en achtergrond kijken naar eventuele aandachts-

punten voor het opleidingstraject. Indien dat wenselijk is kan een afspraak 

gemaakt worden voor een persoonlijk intakegesprek. 
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Programma
De opleiding RFEA Particulier bestaat uit negen lesdagen over een periode van ongeveer zes maanden. 

Drie dagen worden in de vorm van bijzondere training besteed aan sociale en emotionele aspecten, 

mediation en communicatieve vaardigheden. De overige dagen worden besteed aan de procedurele, 

juridische, financiële en fiscale aspecten bij scheidingen. De opleiding is op hbo-niveau. Hieronder geven 

wij een globaal overzicht van de inhoud van de negen lesdagen:

Lesdag 1 Introductie scheiden in Nederland

Lesdag 2 Personen- en Familierecht

Lesdag 3 De vermogensverdeling

Lesdag 4 Afwikkeling huwelijkse voorwaarden & overlijden en scheiden

Lesdag 5 Communicatieve en mediationvaardigheden

Lesdag 6 Wet Inkomstenbelasting & De eigen woning

Lesdag 7 Pensioen & Levensverzekeringen en Onderhoudsverplichtingen & Alimentatie

Lesdag 8 Communicatieve en mediationvaardigheden

Lesdag 9 Examentraining

De Stichting RFEA stelt voor deelname aan het RFEA examen de eis dat je de vaardigheidsdagen (lesdagen 

1, 5 en 8) heeft gevolgd. Deze eis is niet van toepassing indien u MfN of ADR geregistreerd mediator bent.

Docenten
De lessen worden verzorgd door:

• Berry van Zuidam

• Jacqueline van der Vorm

Onze docenten hebben jarenlange werkervaring in de advocatuur, het notariaat, fiscaliteit, conflict-

hantering en mediation. Door hun specifieke deskundigheid krijgt u meer diepgang in deze vakgebieden. 

Daarnaast krijg je meer inzicht in de perspectieven van de verschillende beroepsgroepen op het 

scheidingsproces. Tevens verhogen zij de variatie in het lesprogramma.

Lesmateriaal
Onze RFEA opleiding maakt gebruik van het volgende lesmateriaal dat wij aan je zullen verstrekken:

• Syllabus de ScheidingsDeskundige-Opleidingen FEA Particulier

• Wetteksten Financiële Dienstverlening (Kluwer)

• Fiscaal memo (Kluwer)

• Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (Mr. Ruben Stam)

• G.P. Hoefnagels “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden” (digitaal)

• Een jaar lang gratis gebruik van Split-Online indien u nog geen 

abonnement heeft (alimentatierekensoftware)

• Tim Hermans

• Rik Smit



Examen en titel RFEA
Onze RFEA opleiding is geaccrediteerd door de Stichting RFEA. Dit betekent dat u na het volgen van onze 

opleiding het examen “Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA) Particulier” kunt maken. Indien u slaagt 

voor het examen mag u de titel RFEA dragen. Hiermee kwalificeert u zich als een deskundig begeleider 

van het scheidingsproces. Het examen wordt afgenomen door de Stichting RFEA. Meer informatie over 

het RFEA en het examen treft u op de website van het RFEA.

PE Punten
Onze opleiding RFEA Particulier is geaccrediteerd door:

De opleiding onderscheidt zich door:
De ScheidingsDeskundige ondersteunt scheidingsprofessionals bij hun beroepspraktijk. Hierdoor staan 

wij met beide benen in de adviespraktijk van de scheidingsprofessional. Al onze docenten zijn in de praktijk 

actief als scheidingsbegeleider. Opleidingen van de ScheidingsDeskundige onderscheiden zich door:

• Praktijkgericht

• Persoonlijk en betrokken

• Uitgeroepen tot beste opleider van Nederland in 2017 en 2018

63 PE-punten  

42 categorie 2 en 21 categorie 1a

16 PE-punten  

op eigen aanvraag en eventuele kosten

60 PE-punten  

op eigen aanvraag en eventuele kosten

39 PE-punten  

op eigen aanvraag en eventuele kosten

52 PE-punten  

20 fiscaal en 32 niet-fiscaal

De jaarlijkse verplichte PE

6 PE-punten

in de categorie Kennis & Actualiteit 
“Externe Programma’s”

http://www.descheidingsdeskundige.nl/over-onze-praktijkondersteuning/

