Opleiding financieel adviseur
De opleiding Financial Services Management aan de Hanzehogeschool Groningen leidt studenten op tot financieel adviseur . In dit artikel worden kort de ervaringen van de opleiding en praktijk
beschreven door de ogen van stagiaire Anouk bij Adviesgroep Mulderij Verzekeringen, stagedocent Theo van Mal en stagebegeleidster Jacqueline Lefers.

Anouk Baas (stagiaire):
Werken met mensen en cijfers spreekt mij altijd al erg aan. Daarom heb ik ook gekozen
voor de opleiding Financial Services Management aan de Hanzehogeschool Groningen.
Nadat ik in mijn eerste jaren veel theorie heb geleerd, mocht ik het eindelijk in de praktijk
brengen tijdens mijn stage bij Adviesgroep Mulderij Verzekeringen. Ik heb gekozen voor
Adviesgroep Mulderij omdat dit een onafhankelijk en professioneel advieskantoor is.
Dit past bij mij omdat ik onafhankelijkheid een groot goed vind. Het is belangrijk dat de klant
een keuze heeft tussen producten van meerdere aanbieders en bij Mulderij werken ze op het
gebied van hypotheken b.v. met nagenoeg alle geldverstrekkers samen. Ook het keuzepalet
voor verzekeringen is heel breed. En kennis is uiteraard altijd belangrijk, alleen met heel veel
kennis kun je de klant goed adviseren en terzijde staan. Het gaat om belangrijke financiële
beslissingen, het kopen van een huis doe je als klant immers maar misschien een paar keer
in je leven. Ik ben werkzaam op de hypotheekafdeling, maar heb ook de mogelijkheid om op de
andere afdelingen mee te kijken, zoals Regiobank of de verzekeringen, om een breder beeld te
krijgen van de wereld van banken en verzekeraars. Mijn stage hier is erg leerzaam want ik krijg
verschillende opdrachten waar ik mee bezig kan en doe ondertussen veel ervaring op.

Theo van Mal (stagedocent):
De oriënterende stage is een belangrijk
onderdeel van de opleiding. Tijdens deze periode
komt de student erachter wat de opleiding
praktisch gezien inhoudt. Een goede begeleiding
is hierbij cruciaal omdat de student anders
geen goed beeld kan krijgen van de praktijk.

Jacqueline Lefers (stagebegeleidster):
Als erkend leerbedrijf kunnen wij studenten veel leren. Het vraagt van onze kant
goede begeleiding, maar we vinden het belangrijk voor de toekomst dat er goede
werknemers op de markt komen. En toegegeven, het is ook wel heel handig.
Een goede stagiaire neemt ons veel werk uit handen. Wij werken samen met
Hanzeschool Groningen als het gaat om financieel advies-stagiaires.
De contacten met de school zijn goed. De coach van school komt langs om te
kijken hoe het met de stagiaire gaat.
Het is fijn dat de docenten inmiddels goed weten wat wij zoeken.
Wat wij zoeken? Studenten die snel leren en heel veel vragen.
Daar leert de stagiair het meest van. Verder moet je in de groep passen,
consequent zijn en nauwkeurig zijn, want het is verantwoordelijk werk.
Daarnaast is het fijn als je al WFT-diploma’s hebt op gebied van financieel advies.
Maar het allerbelangrijkste vinden we dat je werk doet dat je fijn vindt.

