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Het takenpakket van de compliance officer is breed en veelomvattend: van het bewaken
en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen een bedrijf tot de interne beheer
sing van risico’s. Om deze reden stellen werkgevers hoge eisen aan deze functionaris.
Niet alleen qua competenties maar ook op het gebied van deskundigheid en integriteit.
Het Nederlands Compliance Instituut biedt u met de Leergang Compliance Professional
een mogelijkheid om tegemoet te komen aan deze eisen.

De Leergang
De Leergang Compliance Professional is ontwikkeld voor en door professionals. De docenten zijn
deskundigen uit de praktijk. Zij zijn onder andere werkzaam bij financiële ondernemingen, financiële
toezichthouders, universiteiten en bij het Nederlands Compliance Instituut. Zij beschikken zonder
uitzondering over ruime ervaring op hun vakgebied en zijn in staat theorie en praktijk optimaal te
combineren. De opleiding wordt zowel in de financiële sector als in andere sectoren als dé
basisopleiding voor compliance officers gezien. De lesstof van de Leergang is onder meer
gebaseerd op de compliancepraktijk bij (financiële) ondernemingen en op het Beroepscompetentieprofiel van de Vereniging van Compliance Officers. De Leergang Compliance Professional voldoet
aan de eindtermen zoals deze zijn vastgelegd ten behoeve van het Register Compliance
Professional van de Stichting DSI.

Doelstelling
De doelstelling van de Leergang is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de compliancefunctie bij (financiële) ondernemingen of bij andere organisaties, het beheersen van compliance
risico’s, het communiceren met andere disciplines zoals het management en het op adequate wijze
behandelen van compliancevraagstukken. Na afsluiting van de opleiding wordt de deelnemer geacht
in staat te zijn de taken van de compliance officer te kunnen uitvoeren, waaronder het ontwikkelen
en implementeren van een compliance charter en programma, het adviseren over compliance
onderwerpen, interpreteren van risicoanalyses en het monitoren van risicovolle processen,
producten of diensten.

Voor wie bestemd?
De Leergang Compliance Professional is bestemd voor interne en externe functionarissen
die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder andere banken, beleggings
ondernemingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, trustkantoren, beursondernemingen
en andere organisaties die compliance hoog op de agenda hebben staan. Dit kunnen zowel
medewerkers zijn met een fulltime compliancetaak als medewerkers die parttime een
compliancefunctie vervullen.

Het Diploma Compliance Professional
De Leergang Compliance Professional leidt op voor het examen Compliance Professional.
Het examen bestaat uit twee toetsen en twee praktijkopdrachten. Bij voldoende resultaat wordt
aan de deelnemer het Diploma Compliance Professional uitgereikt. Het examen staat onder

toezicht van de Examencommissie Nederlands Compliance Instituut. Modules 1 t/m 5 van
de Leergang Compliance Professional zijn DSI-geaccrediteerd. Dit betekent dat het Diploma
Compliance Professional één van de eisen is om opgenomen te worden in het DSI-register
voor compliance professionals.
Indien u niet de volledige Leergang wenst te volgen dan kunt u ook voor losse modules inschrijven.
U ontvangt hier dan een certificaat of een bewijs van deelname voor. Indien u module 1, 2 en 3 met
voldoende resultaat afrondt ontvangt u het diploma Leergang Compliance Officer.

De titel Certified Compliance Professional
Personen die de Leergang Compliance Professional met goed gevolg hebben afgerond, wordt het
recht toegekend de titel Certified Compliance Professional (CCP) te gebruiken. De titel CCP is een
door het NCI merkenrechtelijk vastgelegde titel. Het register Certified Compliance Professional en
het reglement zijn in te zien op www.compliance-instituut.nl.

De opbouw
De Leergang Compliance Professional is modulair opgebouwd:
• Module 1 bestaat uit het zelfstudiepakket Compliance welke de deelnemer voorafgaand aan de
vervolgmodules bestudeerd moet hebben. De lesstof van module 1 is algemeen oriënterend van
aard met het accent op de financiële sector.
• Modules 2 t/m 5 omvatten colleges die op locatie worden gegeven. De colleges zijn afwisselend
opgebouwd waarbij theorie wordt vertaald naar de compliancepraktijk onder meer aan de hand
van casuïstiek.
• Daarnaast wordt er tussen Module 3 en 4 een opleidingsdag Competentietraining gegeven om
de deelnemers vertrouwd te laten raken met verschillende communicatiecompetenties van een
compliance officer.

LCP Express
Het NCI biedt de LCP met enige regelmaat als Express editie aan. Deze variant is speciaal
ontwikkeld voor buitenlandse deelnemers (Nederlands sprekend) en deelnemers die de Leergang
versneld willen doorlopen. De inhoud van de Express editie is gelijk aan de reguliere LCP.
Modules 2-5 worden echter direct achter elkaar gepland zodat de doorlooptijd slechts 2 weken is.
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