
Opleiding branche 

personenschade

NIVRE-eisen
Het branchebestuur Personenschade van het NIVRE heeft door middel van eisen bepaald waar de vaktechnische 

opleiding tot NIVRE Register Expert Personenschade, aan moet voldoen. Deze eisen zijn onder te verdelen in 

drie pijlers: 

• Kennis

• Vaardigheden

• Externe deskundigheid

Voor de opleiding branche personenschade van OSR juridische opleidingen hebben wij de eisen van het 

NIVRE als uitgangspunt genomen. Samen met professionals uit de branche als auteurs en docenten, en met 

onderwijskundigen, heeft OSR deze nieuwe opleiding samengesteld. 

Hieronder vind je het programma van de opleiding per module, met daarachter de eis van het NIVRE en de 

module van de opleiding waarin het onderwerp aan de orde komt. 



Module kennis 

(Aansprakelijkheids)recht
• Boek 6 titel 3 afdelingen 1 en 2       Diepgaande kennis   E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

• Vestigingsfase         Diepgaande kennis   E-learning module (aansprakelijkheids-)recht    

• Geneeskundige Behandelovereenkomst      Gemiddelde kennis    E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

• Contractuele aansprakelijkheid inclusief werkgeversaansprakelijkheid  Gemiddelde kennis    E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

• Vervoerdersaansprakelijkheid       Gemiddelde kennis    E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

• Subrogatie en regres, artikel 7:962 en civiele plafond   Gemiddelde kennis   E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

     

 

• Burgerlijk proces- en bewijsrecht in grote lijnen     Gemiddelde kennis +    E-learning module (aansprakelijkheids-)recht  

 (algemene bewijsregel: wie stelt, bewijst)     gemiddelde kennis IPR

Schadevergoeding
• Omvangsfase         Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

• Eigen schuld (art. 6:101)        Diepgaande kennis + link naar  E-learning module schadevergoeding 

           schadebeperking; 

• Artikelen 6:106, 107 en 108, inclusief smartengeld voor nabestaanden 107 diepgaande kennis en  E-learning module schadevergoeding 

           108 gemiddelde kennis 

• Artikel 6:96 BW        Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

• Artikel 6:119 (wettelijke rente en de uitwerking hiervan)   Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

• Normering De Letselschaderaad      Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

• Would be situatie         Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

 



 

 

 

• Verlies van arbeidsvermogen (inclusief zelfstandigenschade en  Diepgaande kennis voor loondienst, E-learning module schadevergoeding   

	 niet	fiscaal	verantwoorde	 inkomsten)	 	 	 	 	 gemiddelde	kennis	voor	zelfstandige	 	  

 

• Toekomstschade en kapitalisatie      Gemiddelde kennis    E-learning module schadevergoeding 

• Schadebeperking (artikel 6:101 ten opzichte van artikel 7:957 BW) Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding 

 

• Schade reserveren       Diepgaande kennis   Training personenschade in de praktijk 

• Voordeelstoerekening art. 6:100 (aandachtspunten HR)   Gemiddelde kennis     E-learning module schadevergoeding 

 

• Verjaring         Diepgaande kennis    E-learning module schadevergoeding

Schaderegeling
• GBL (en basis GOMA)       GBL diepgaande en GOMA   E-learning module schaderegeling   

           gemiddelde kennis 

• Behandelplan, strategie GBL       Diepgaande kennis   E-learning module schaderegeling 

• Medische paragraaf GBL        Diepgaande kennis   E-learning module schaderegeling  

• Bedrijfsregelingen (schuldloze derde, bedrijfsregeling 15 etc.)   Diepgaande kennis   E-learning module schaderegeling  

• Instanties (PIV, Verbond van Verzekeraars, De Letselschaderaad,   Gemiddelde kennis   E-learning module schaderegeling  

 NIVRE, NIS, LSA, ASP, NLE) 

 

• Alternatieve geschilbeslechting (klachtenrecht (KIFID, NIVRE etc.),  Gemiddelde kennis   E-learning module schaderegeling 

 arbitrage, bindend advies, mediation etc.)  

• Fraude-aspecten        Gemiddelde kennis    E-learning module schaderegeling 

 

 



 

 

Causaal verband
• Juridisch causaal verband        Diepgaande kennis   E-learning module causaal verband  

• Medisch causaal verband        Diepgaande kennis   E-learning module causaal verband  

• Bewijslast en bewijslastverdeling      Diepgaande kennis   E-learning module causaal verband  

(Sociaal) verzekeringsrecht
• Werknemersverzekeringen      Gemiddelde kennis   E-learning module (sociaal) verzekeringsrecht  

• Volksverzekeringen       Gemiddelde kennis   E-learning module (sociaal) verzekeringsrecht  

• Regresrecht (uit subrogatie en zelfstandig regresrecht)    Gemiddelde kennis   E-learning module (sociaal) verzekeringsrecht  

• Civiele plafond         Gemiddelde kennis   E-learning module (sociaal) verzekeringsrecht  

 

                E-learning module (aansprakelijkheids-)recht 

• (Sociale) verzekeringen in relatie tot schadebeperkingsplicht   Gemiddelde kennis    E-learning module (sociaal) verzekeringsrecht 

 

                Training personenschade in de praktijk 

Privacy
• AVG algemeen        Diepgaande kennis    Verdiepingscursus privacy in de personenschade 

• Proportionaliteit, subsidiariteit       Diepgaande kennis   Verdiepingscursus privacy in de personenschade 

• Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars   Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus privacy in de personenschade  

• Gedragscode Persoonlijk Onderzoek      Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus privacy in de personenschade  

• Medisch beroepsgeheim;        Diepgaande kennis in combinatie Verdiepingscursus privacy in de personenschade 

           met medische paragraaf 



 

 

First partyverzekeringen
• SVI	of	Schadeverzekering	voor	Opzittenden		 	 	 	 Gemiddelde	kennis	 	 	 E-learning	module	first	partyverzekeringen	 

• Werknemers	schadeverzekering/WEGAS/WEGAM		 	 	 Gemiddelde	kennis	 	 	 E-learning	module	first	partyverzekeringen 

• Ongevallenverzekeringen		 	 	 	 	 	 Gemiddelde	kennis	 	 	 E-learning	module	first	partyverzekeringen 

• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen	 	 	 	 	 Gemiddelde	kennis	 	 	 E-learning	module	first	partyverzekeringen 

 
Module vaardigheden 

Onderhandelen        Diepgaande kennis   Training Harvard onderhandelen in de   

               personenschade 

Interculturele communicatie      Diepgaande kennis   Training omgaan met cultuurverschillen 

Alternatieve geschillenbeslechting     Diepgaande kennis   Training personenschade in de praktijk 

Dossierbeheer en regie       Diepgaande kennis   Training personenschade in de praktijk 

Proactieve schadevaststelling      Diepgaande kennis   Training personenschade in de praktijk 

Module externe deskundigheid 

Medische aspecten
• De anatomie van de mens (basiskennis)      Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• De verschillende soorten letsels      Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

 



 

 

 

• Beperkingen en blijvende invaliditeit     Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Het medisch advies       Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• De medische expertise       Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Het medisch traject, wanneer in te schakelen?    Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Werking één medisch adviseur      Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Medische risico’s en voorbehouden     Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Medische machtiging en Privacy      Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

• Fraude         Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: medische  

                aspecten 

Arbeidsdeskundige aspecten en sociale wetgeving
• Arbeidsdeskundige traject, wanneer in te schakelen?    Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

• Belastbaarheid en belasting      Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

• Sociale wetgeving werknemers      Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 



 

 

 

• Zelfstandig ondernemers en AOV (rechtsvormen)    Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

• Functie en takenanalyse        Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

• Would-be scenario bij arbeidsongeschiktheid     Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

• Re-integratie en revalidatiecentra      Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                arbeidsdeskundige aspecten 

Zorgadvies

• Handreiking Zorgschade        Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                regelen van zorgschades 

• Vaststelling blijvende zorgbehoefte en kosten     Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                regelen van zorgschades 

• WMO          Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade:  

                regelen van zorgschades 

Rekenkundige diensten en fiscale wetgeving
• Verlies arbeidsvermogen art 6:107 BW      Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

• Maken, beoordelen en lezen van rapportages en berekeningen   Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

 

 



 

 

• Formuleren van uitgangspunten en scenario’s    Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

• Berekening toekomstschade (contante waarde)     Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

• Pensioenschade         Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

• Verlies van levensonderhoud art 6:108 BW     Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                overlijdensschade 

• Behoefte en behoeftigheid       Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                overlijdensschade 

• Loondienst en Zelfstandig       Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                zelfstandigenschade 

• Hypothetisch inkomen        Diepgaande kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

 

                Verdiepingscursus personenschade: 

                zelfstandigenschade 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Fiscale aspecten         Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus personenschade: 

                berekening verlies arbeidsvermogen 

 

                Verdiepingscursus personenschade: 

                overlijdensschade 

 

                Verdiepingscursus personenschade: 

                zelfstandigenschade 

Herstelgerichte dienstverlening

• Herstelcoach         Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus toekomstgerichte  

                dienstverlening in de personenschaderegeling 

• Letselschadehulpdienst        Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus toekomstgerichte  

                dienstverlening in de personenschaderegeling 

• Zorg coördinatie         Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus toekomstgerichte  

                dienstverlening in de personenschaderegeling 

• Inzicht zorgstelsel en vergoedingensysteem     Gemiddelde kennis   Verdiepingscursus toekomstgerichte  

                dienstverlening in de personenschaderegeling 

 


