
Na afronding van de Wwft cursus weet
je hoe je ongebruikelijke transacties
herkent en wanneer en hoe je deze kunt
melden. 

Ook ontvang je een Wwft certificaat
waarmee je kan aantonen dat je voldoet
aan de wettelijk gestelde
opleidingseisen.

Vooropleiding
Deze Wwft Awareness cursus is een
opleiding op HBO-niveau. Voor deze
cursus gelden geen specifieke
vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan
uit dat je algemene kennis hebt van de
financiële dienstverlening.

Toegespitst op jouw instelling
Wij kunnen de Wwft Awareness e-
learning aanpassen op verschillende
typen financiële instellingen, zoals
bijvoorbeeld payment service providers.
Heb je behoefte aan specifieke
voorbeelden of inhoud? Geef dit dan aan
tijdens het inschrijfproces.

 
 

Als dienstverlener in de financiële sector
kun je een belangrijke bijdrage leveren aan
de bestrijding van witwassen en het
financieren van terrorisme. Als je in staat
bent verdachte transacties te herkennen
en weet hoe en wanneer je deze kunt
melden, kun je jouw organisatie helpen de
Wwft na te leven en financiële- en
reputatieschade te voorkomen. Na
afronding van deze Wwft cursus ben je
bekend met de bepalingen van de Wwft
en voldoe je aan de wettelijk gestelde
opleidingseisen.

Doelgroep
De Wwft Awareness cursus is geschikt voor
iedereen in de financiële sector die
klantencontact heeft en bekend dient te
zijn met de bepalingen van de Wwft.

Doelstelling
Tijdens deze e-learning leer je wat de Wwft
inhoudt en welke rol financiële
ondernemingen hebben bij het tegengaan
van witwassen. 

Aan de hand van praktische voorbeelden
leer je over witwassen, de financiële sector
als poortwachter, klantinventarisatie en
monitoring gedurende de relatie. 
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Wat zeggen onze cursisten?

''De e-learning is goed opgezet en
georganiseerd. De informatie is nuttig en sluit
goed aan bij de dagelijkse praktijk. 
De korte filmpjes maken het onderwerp
laagdrempelig en leuk om te volgen. 
Alle basisopleidingen zouden er zo uit moeten
zien!'' 

 



Benieuwd?

Op onze website vind je meer informatie 
over de Wwft Awareness e-learning. Ook
kun je hier een demo van de opleiding
aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met
onze learning specialisten. 

Nulmeting: de e-learning start met
een nulmeting om te bepalen of je
direct naar de toets kan of beter
eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie
Witwassen
De financiële sector als
poortwachter
Klantinventarisatie
Gedurende de relatie
Praktijkvoorbeelden

Toets: je rondt deze opleiding af
met een toets in de leeromgeving.
Eventuele herkansingen kun je ook
in de leeromgeving doen

Opzet

1.
2.

3.
4.
5.

Certificaat: nadat je geslaagd bent
voor de toets kun je direct jouw
persoonlijke Wwft certificaat
downloaden vanuit de leeromgeving.

Studiebelasting
De e-learning duurt gemiddeld tussen
de een en twee uur om te voltooien,
afhankelijk van je voorkennis over de
Wwft.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn  €89,- 
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https://ministryofcompliance.anewspring.nl/do?action=viewProduct&id=14
https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/wwft-awareness-cursus/
https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/wwft-awareness-cursus/
http://www.ministryofcompliance.nl/demo-aanvragen/
http://www.ministryofcompliance.nl/contact/

