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Checklist opleidingstoets
Voor professionele curatoren, (assistent-)beschermingsbewindvoerders en (assistent-)mentoren

Voor iedereen die professioneel curator, (assistent-)beschermingsbewindvoerder en/of (assistent-)mentor wil 
worden, gelden de wettelijke kwaliteitseisen (Besluit Kwaliteitseisen CBM). Een van de wettelijke eisen gaat 
over de genoten opleiding. U kunt bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) uw opleiding laten toetsen via 
deze checklist.

De opleidingstoets kan zowel worden uitgevoerd voor personen die als curator, beschermings bewindvoerder 
en/of mentor als zelfstandig ondernemer aan de slag willen als voor personen die in loondienst willen treden. 
NB: Een assistent-bewindvoerder en een assistent-mentor kunnen geen verzoek tot toelating doen, maar dus 
wel de opleiding laten toetsen. 

Op de website van het LKB staat een overzicht van de opleidingseisen voor (assistent-)bewindvoerders, 
(assistent-)mentoren en curatoren. 

Let op! Als u een eigen bewindvoerdersonderneming wilt starten: vanaf 1 januari 2022 moet u in aanvulling op 
een passende beroepsopleiding een geschikte bewindvoerderscursus hebben afgerond als u weinig tot geen 
werkervaring heeft opgedaan als (assistent-)bewindvoerder. Voor meer informatie zie onze website.

Als u een opleidingstoets wilt laten uitvoeren, stuurt u de onder 1 t/m 3 gevraagde documenten naar het LKB. 
U dient deze volgorde aan te houden en de documenten te benoemen met het nummer corresponderend met 
het nummer op deze checklist. Overige documenten die worden toegestuurd worden niet gecontroleerd. 

Bij voorkeur dient u uw verzoek digitaal in pdf in. U kunt dit doen door het verzoek in te scannen 
en te mailen naar kwaliteitsbureaucbm@rechtspraak.nl. Indien uw verzoek onvolledig is, wordt uw 
verzoek geretourneerd.

Naam aanvrager

Ik dien deze checklist in omdat ik:

Ik stuur de volgende stukken op (zie pagina 2):

*indien van toepassing

Let op!  
Het oordeel dat u van het 
LKB ontvangt is zes maanden 
geldig.

Ik dien deze checklist in omdat ik mijn opleiding wil laten toetsen voor de functie van:

 □ Curator

 □ Beschermingsbewindvoerder

 □ Assistent-bewindvoerder

 □ Mentor

 □ Assistent-mentor

 □  Voor een reeds bestaande onderneming dossier inhoudelijke werkzaamheden wil verrichten

 □ Mijn eigen onderneming wil opstarten

 □ 1. Ingevulde checklist

 □ 2a. Diploma's/getuigschriften

 □ 2b.  Certificaat/bewijs van een afgeronde geschikte bewindvoerderscursus*

 □ 3.  Werkervaring/cv

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx
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-4996-8075-160f7c03be1612
mailto:kwaliteitsbureaucbm%40rechtspraak.nl?subject=Checklist%20toets%20nieuwe%20medewerker
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De cursus dient aan een aantal vereisten te voldoen. Voor meer informatie hierover zie www.

rechtspraak.nl.

3. Werkervaring/cv 

U stuurt een overzicht van uw werkervaring mee met een cv. Als er sprake is van werkervaring 

in de functie van assistent-bewindvoerder, budgetbeheerder of schuldhulpverlener dan dient 

u dit aan te tonen via een getuigschrift. Het getuigschrift dient uit de volgende onderdelen te 

bestaan:

 - Het aantal jaren dat u aaneengesloten voor een werkgever (in loondienst) heeft gewerkt;

 - Het aantal uren dat u per week heeft gewerkt;

 - Een concrete beschrijving van de uitgevoerde taken en verantwoordelijkheden. 

Een verwijzing naar ' bewindvoerderstaken' of termen van gelijke strekking is dus 

onvoldoende.

Welke documenten stuurt u naar het LKB?

U dient de volgorde aan te houden en de documenten te nummeren, zoals hieronder aangegeven:

1. Ingevulde checklist  

Dat is dit formulier.

2. a. Diploma’s/getuigschriften 

Kopieën van diploma’s (inclusief vakkenpakket), certificaten, etc. Op www.rechtspraak.nl 

vindt u de actuele opleidingseisen en de actuele lijst met passende opleidingen:

 - Opleidingseisen curator,

 - Opleidingseisen bewindvoerder,

 - Opleidingseisen assistent-bewindvoerder,

 - Opleidingseisen mentor,

 - Opleidingseisen assistent-mentor,

 - Passende opleidingen bewindvoerder,

 - Passende opleidingen mentor.

b. Certificaat/bewijs van een afgeronde geschikte bewindvoerderscursus**

Bij voorkeur stuurt u alle documenten in één keer digitaal in pdf in bij het Landelijk Kwaliteitsbureau. U kunt dit doen door 
alle gevraagde stukken in te scannen en te mailen naar kwaliteitsbureaucbm@rechtspraak.nl. U mag de stukken ook per 
post indienen. Het postadres is Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

**Indien van toepassing.

Eventuele opmerkingen

 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#95888c38-d00e-47ff-a86b-04ef25243a73c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c503
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#95888c38-d00e-47ff-a86b-04ef25243a73c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c503
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#12a4b25a-65f1-44ad-89f1-7868de10f6abc2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c506
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#95888c38-d00e-47ff-a86b-04ef25243a73c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c501
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#30a77d96-9036-4ee2-a4e9-f6a73b14cd30c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c508
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ff9aaf04-8b33-4bb1-8f99-39900210779ac2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c504
http://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#3d4f28ca-c15a-44e1-878c-764412f6d995c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c509
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#95888c38-d00e-47ff-a86b-04ef25243a73c2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c502
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ff9aaf04-8b33-4bb1-8f99-39900210779ac2264d5e-a1cb-4db1-b9f2-f1c2b2f08c505
mailto:kwaliteitsbureaucbm%40rechtspraak.nl?subject=

	Checklist opleidingstoets
	Ik dien deze checklist in omdat ik mijn opleiding wil laten toetsen voor de functie van:
	Ik dien deze checklist in omdat ik:
	Ik stuur de volgende stukken op (zie pagina 2):

	Welke documenten stuurt u naar het LKB?
	b. Certificaat/bewijs van een afgeronde geschikte bewindvoerderscursus

	1-3: Off
	1-4: Off
	13: Off
	10: Off
	11: Off
	1-5: Off
	12: Off
	1-6: Off
	1-8: Off
	1-7: Off
	1-9: Off
	1-2: 
	14: 


