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Wij zijn CAPAS …

Samen staan we sterker en leren we van elkaar. Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean

Pension Funds Association) opgericht. Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van

het kennisniveau. In juni 2023 bieden wij in samenwerking met WTW met de volgende

opleiding aan:

• Bestuurdersopleiding Geschiktheidsniveau A

Deze opleiding kunt u vanuit huis of kantoor volgen. In klassikale online bijeenkomsten

legt uw docent de theorie uit. De docent zal u in diverse lesvormen uitdagen om de stof

tot u te nemen.

Inleiding



Wij zijn CAPAS …

Tijdens de Pensioenopleiding A (9 dagdelen van 4 uur) wordt inzicht verschaft over de rol

als (aankomend) bestuurder of (mede)beleidsbepaler en wordt er gericht op de

competenties en verantwoordelijkheden die hierbij van belang zijn.

Let op!

De Bestuurdersopleiding A bevat ook 3 dagdelen vermogensbeheer (12 uur). De

Vermogensbeheeropleiding A+ is voor cursisten die reeds de Bestuurdersopleiding A

hebben gevold en de kennis willen opfrissen en/of verder verdiepen. Voor een groot deel

bevatten beide opleidingen dezelfde lesstof.

Inleiding



Wij zijn CAPAS …

De opleidingen worden verzorgd door docenten van WTW die specialisten zijn op hun

vakgebied en met ruime kennis en praktische ervaring van actuele en toekomstige zaken

op hun vakgebied. Daarnaast hebben de docenten ervaring met pensioenfondsen in de

Dutch Caribbean. Door de praktijkervaring weten de docenten een link te leggen tussen de

theorie en de praktijk.

De opleidingen worden afgerond met een certificaat van deelname.

In deze brochure treft u eerst een overzicht aan met de belangrijkste informatie en

vervolgens gaan we nader in op de inhoud van de opleidingen, de doelgroep, de kosten en

informatie over het aanmelden en de opleidingsdata.

Inleiding



Pensioenopleiding A
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Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau A 

Data 16 maart 2023                          : Module Relevante wet- en regelgeving/Besturen van een organisatie (4 uur)

20 april 2023                             : Module Pensioenregelingen en –soorten (4 uur)

11 mei, 25 mei & 8 juni 2023 : Module Vermogensbeheer (12 uur)

14 september 2023                  : Module Competenties en gedrag (4 uur)

5 oktober 2023                          : Module Communicatie (4 uur)

9 november 2023                      : Module AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding (4 uur)

23 november 2023                    : Module Actuariële begrippen en verslaglegging (4 uur)

Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 9:00 – 13:00 uur

Voor wie (Aankomend) bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds

Niveau Geschiktheidsniveau A

Tijdsinvestering 9 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst

Kosten CaPAs leden NAF 4.480 

Kosten niet CaPAs leden NAF 5.600

Let op! Er is een minimaal aantal 

deelnemers nodig van:

10 personen

Er is een maximum aantal 

deelnemers mogelijk van:

12 personen



Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tina Vicario +5999 682 5027 of via

capas@pensioenkoepel.org

Aanmelden?

Graag ontvangen wij uw aanmeldingen uiterlijk 21 februari 2023 (laatste aanmelddatum).

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat

CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij WTW en van WTW ontvangt u de

inloggegevens tot de online sessies.

NB. Wijzigingen of afmeldingen kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen. Lees daarom

de annuleringsvoorwaarden in de bijlage van de brochure.

Aanmelden
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Bijlagen: Inhoud opleiding



Bestuurdersopleiding A
Met de bestuurdersopleiding ontvangt u kennis en inzicht in wat uw rol als aankomend bestuurder of

(mede)beleidsbepaler inhoudt. U ontwikkelt uw bestuurlijke competenties en leert de

verantwoordelijkheden kennen.

De modules zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche

Bank. Veel pensioenfondsen in de Dutch Caribbean hanteren ook deze deskundigheidsgebieden. U leert deze

kennis direct integraal toe te passen in de praktijk

De opleiding is opgedeeld in de volgende modules:

Module 1: Relevante wet- en regelgeving / Besturen van een organisatie (4 uur)

Module 2: Pensioenregelingen en – soorten (4 uur)

Module 3: Vermogensbeheer (12 uur)

Module 4: Actuariële begrippen en verslaglegging (4 uur)

Module 5: Communicatie (4 uur)

Module 6: AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding (4 uur)

Module 7: Competenties en gedrag (4 uur)
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Bijlagen: Annuleringsvoorwaarden



Annuleringsvoorwaarden
CaPAs biedt elk jaar diverse opleidingen en workshops aan. Deze opleidingen worden bij diverse

opleidingsinstituten aangekocht. CaPAs zal enkel opleidingen aanbieden indien er voldoende animo onder de

cursisten zijn. Voor de opleidingen die CaPAs aanbiedt gelden er annuleringsvoorwaarden.

Door in te schrijven voor de opleiding of cursus gaat een deelnemer akkoord met de annuleringsvoorwaarden

zoals hieronder vermeld.

I. Deelnemers kunnen zich kosteloos afmelden vóór de laatste aanmeldingsdatum.

Na de laatste aanmeldingsdatum is de inschrijving definitief en gelden de volgende voorwaarden

II. In de periode na de laatste aanmeldingsdatum tot aan de start van de opleiding geldt dat:

- Een deelnemer zich kosteloos kan afmelden mits de deelnemer (of pensioenfonds) een vervanger

kan voordragen en mits de opleidingsinstituut een vervanger toelaat.

- Indien een deelnemer geen vervanger kan voordragen dan wordt er 75% van de opleidingskosten in

rekening gebracht.

III. Bij een afmelding na de start van de opleiding geldt dat CaPAs geen restitutie zal betalen.

Wij zijn CAPAS …


	Dia 1
	Dia 2: Inleiding
	Dia 3: Inleiding
	Dia 4: Inleiding
	Dia 5: Pensioenopleiding A
	Dia 6: Aanmelden
	Dia 7
	Dia 8: Bestuurdersopleiding A
	Dia 9
	Dia 10: Annuleringsvoorwaarden

