Comité Education – 7/11/2016
Plaats : Conference Call

Deelnemende Leden
Verslaggever
Genodigden
Andere deelnemers

Griselda Deelstra, Ludovic Theate, Steven Van Duffel, Katrien
Antonio, Philippe Demol, Sylvie Demonceau
Audrey Meganck
Michel Denuit
Karel Goossens

Dagorde
Education Committee 07/11/2016
1.

Minutes 28/10 – ARE VALIDATED DURING MEETING

2.

Feedback board meeting 24/10

3.

CERA

4.

Syllabus

5.

Governance IABE school

6.

IABE prijs

1.

Board meeting 24/10

3 punten worden kort toegelicht :
• Voorstel vanuit bestuur inzake communicatie (bestand uitgedeeld aan deelnemers).
o Er wordt beslist dat tot implementatie Com.Ed. een coordinerende rol zal
spelen.
o Er wordt gevraagd aan de leden van Com.Ed. om tegen volgende comité op
30/11 ne te denken over mogelijke kandidatuur voor Editorial Board zoals
sprake van is in presentatie
o Er wordt nogmaals benadrukt dat de werking zo ligt mogelijk moet blijven.
• Governance – samenwerking Universiteiten/Com.Ed - (Bestuur/Directie)
o Ludovic (trekker subgroep) zal op volgend Com.Ed. een voorstel maken als
basis voor verdere discussie. De reeds aangehaalde triggers (lengte/type/…
opleiding) zullen hier aan bod komen alsook de rol van de verschillende
comités.
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•

2.

Het bestuur zal een brief sturen naar de rector om officieel standpunt te
hebben inzake de actuariële opleiding aan de VUB.

CERA
•
•
•

3.

VUB
o

UCL zal zo snel mogelijk input geven inzake het al dan niet deelnemen aan het CERA
programma.
Er zal vanuit Com.Ed. een mailing vertrekken naar de opleiders om te vargen wat
haalbare timings zijn voor het aanleveren van cursus materiaal en
examineringsvragen (Audrey)
Griselda en Philippe zullen informeren of de eerste deelnemers van het “CERA”
(zonder certificatie)-programma a posteriori nog een certificaat hebben gekregen.

Syllabus IAA

Er is geen nieuws of de syllabus definitief goedgekeurd werd door de IAA. Hopelijk zal op het
volgend comité (na Meetings in cape town) nieuw zijn hierover.
4.

Governance

CFR punt 1.
5.

Prijs IABE

Aanvullend op verslag vorig meeting worden volgende elementen aangehaald:
• Een vaste verantwoordelijke per thesis (die de eerste huidige eerste ronde kan
modereren)?
• Minstens een deelnemer met academische achtergrond in jury?
• Zijn de criteria duidelijk genoeg opgenomen in het reglement?
• Motivatie van advisor (promotor)?

6.

Divers

UCL zal terugkoppelen over het al dan niet organiseren van het Solvency 2 Game.
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