CaPAs organiseert in samenwerking met SPO de opleiding
Opleiding Collectieve Pensioenen

Inleiding
Samen staan we sterker en leren we van elkaar. Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean
Pension Funds Association) opgericht. CaPAs behartigt de belangen van de pensioensector
in de Dutch Caribbean, bevordert samenwerking tussen pensioenfondsen en faciliteert
pensioenopleidingen. In 2020 heeft CaPAs gewerkt aan het opstellen van een
meerjarenplan waarin de plannen zijn uitgewerkt voor 2021-2023. Het meerjarenplan is
gepubliceerd op onze website https://www.pensioenkoepel.org
Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van het kennisniveau. Vorig jaar zijn wij
gestart met een samenwerking met het Nederlandse Opleidingsinstituut SPO met de
Opleiding Collectieve Pensioenen.
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Inleiding
Deze opleiding kunt u vanuit huis of kantoor volgen. Een brede mix van leermiddelen
worden daarom ingezet. U bereidt de lessen voor en toetst uw kennis in een online
leeromgeving. In klassikale online bijeenkomsten legt uw docent de theorie uit aan de
hand van situaties in de praktijk. Aan de hand van duidelijke voorbeelden, actuele situaties
en thema’s leert u de lesstof direct toe te passen in de eigen praktijk. Zo haalt u het
optimale uit uw opleiding.
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.
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Informatie over de opleidingen
Wanneer
Lesvorm
Data

Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch Caribbean
2022
Online zelfstudie, Online bijeenkomsten, Examentraining (online).
Start in de week van 12 april 2022 en dan 7 achtereenvolgende weken.
Toegang tot de online platform is vanaf 29 maart 2022 mogelijk.
Module 1: 12 april 2022
Module 2: 26 april 2022
Module 3 : 3 mei 2022
Module 4: 10 mei 2022
Module 5: 17 mei 2022
Module 6: 24 mei 2022
Module 7: 31 mei 2022

Voor wie

Medewerker collectief pensioen bij een pensioenfonds of verzekeraar

Modules

Module 1: Schets van het pensioenstelsel
Module 2: Ouderdomspensioen deel I
Module 3 : Ouderdomspensioen deel II
Module 3: Nabestaande en einde relatie
Module 4: Uit dienst
Module 6: Actualiteiten
Module 7: Examentraining
7 bijeenkomsten van een dagdeel + 5 uur zelfstudie per bijeenkomst

Tijdsinvestering
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Examen
Diploma

Ja, echter niet verplicht
Indien examen behaald

Informatie over de opleidingen (vervolg)
Yfyfg
Kosten opleiding CaPAs leden
Kosten niet-CaPAs leden
SPO Platform
Kosten praktijkopdracht
Kosten examen
Maximale groepsgrootte
Minimale groepsgrootte
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Opleiding Collectieve Pensioenen
4.675 NAF
5.500 NAF
n.v.t.
850 NAF
338 NAF
15 personen
10 personen ( bij onvoldoende aanmeldingen zal de opleiding niet doorgaan)

Aanmelden
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kendra Janga + 5999 738 80 30 of via
office@montaepartners.nl

Aanmelden?
Graag ontvangen wij uw aanmeldingen voor 15 februari 2022
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar Kendra Janga met hierin
de volgende informatie:
• Naam en voorletters m/v
• Geboortedatum -en plaats
• Gewenste opleiding
• E-mailadres
• Pensioenfonds en functie
• Telefoonnummer
CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij SPO en van SPO ontvangt u de inloggegevens tot
het online leerportaal.
NB. Wijzigingen of afmeldingen na 15 februari kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen.
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Bijlage
Opleiding Collectieve Pensioenen

Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch Caribbean:
Voor wie?
De opleiding collectieve pensioenen is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de
pensioensector. Pensioen is uw dagelijks werk. U krijgt vragen van individuele deelnemers
over verschillende aspecten die hun pensioen raken. Het is voor u belangrijk om op de
hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de pensioensector. U bent direct of indirect
betrokken bij de uitvoering van (collectieve) pensioenregelingen en werkt bij een
pensioenfonds of een verzekeraar.
Na het afronden van de opleiding bent u volledig op de hoogte van collectieve pensioenen.
U begrijpt de pensioensector en zijn omgeving en weet welke actuele ontwikkelingen van
invloed zijn op werkgevers en deelnemers. U kunt uw kennis direct toepassen. Zonder
problemen legt u individuele deelnemers uit welke belangrijke levensgebeurtenissen van
invloed zijn op hun pensioen en u berekent pensioenaanspraken op een duidelijke manier.
En niet te vergeten: u bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor collega’s van andere
afdelingen.
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Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch Caribbean:
Inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1

Schets van het pensioenstelsel

Module 3

a. Wetgeving
b. Financiering
c. Uitvoering van
pensioenvoorzieningen
Module 2

Ouderdomspensioen deel I
a. Sociale zekerheid
b. Pensioen opbouwen
c. Systemen
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Ouderdomspensioen deel I
a. Met pensioen gaan
b. Individuele voorzieningen

Module 4

Nabestaanden en einde relatie
a. Sociale zekerheid
b. Partner- en wezenpensioen
c. Einde relatie

Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch Caribbean:
Inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 5

Uit dienst
a. Afkoop
b. Waardeoverdracht
c. Arbeidsongeschikt

Module 6

Actualiteiten
a. Nieuwe ontwikkelingen
b. Situatie en verschillen in
Nederland
c. Nieuw pensioencontract en
impact

Wij zijn CAPAS …

Module 7

Examentraining

Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch Caribbean:
Inhoud
De opleiding bevat een examen. Dit examen is niet verplicht. Uw werkgever kan dit wel als
voorwaarde voor deelname stellen. Het examen bestaat uit het maken van een
praktijkopdracht en een schriftelijk examen.
De laatste module is gericht op de examen, de docenten van SPO zullen de deelnemers
(klassikaal) voorbereiden op de examen.
Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers het door de pensioenbranche erkende diploma
‘Medewerker collectieve pensioenen’.
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Opleiding Collectieve Pensioenen Dutch
Caribbean: Tijdsbesteding
Deze basisopleiding behelst een
•
7 dagdelen online groepsbijeenkomsten in totaal;
•
online zelfstudie;
•
een praktijkopdracht;
•
een examen (niet verplicht).

SPO streeft er naar in dit curriculum docenten in te zetten die bekend zijn met de lokale
situatie.
De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen.
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