
Werk jij bij een:
• Grote of middelgrote onderneming

• Ondernemingsraad

• Bedrijfstak-, ondernemings-, beroeps- of  

algemeen pensioenfonds

• Verzekeraar

• Premiepensioeninstelling

• Pensioenuitvoeringsorganisatie

• Adviespraktijk

Werk je als:
• HR-manager

• Financieel manager

• Pensioenfondsbestuurder

• Lid van een verantwoordingsorgaan  

of belanghebbendenorgaan

• Lid van een raad van toezicht

• Pensioenprofessional

• Adviseur

• Advocaat

• Accountant

• Actuaris

Of houd je je op een andere manier bezig met 

 pensioen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres voor 

een pensioenopleiding!

Waarom kiezen voor een opleiding 
bij ons:
• Persoonlijke benadering

• Topdocenten met actuele kennis

• Kleine klassen en interactie tijdens lessen

• Netwerkmogelijkheden

• Klassen met gelijkgestemden

• Kwalitatief, deskundig en professioneel

• Prijskwaliteitverhouding opleidingen

Wij bieden de volgende opleidingen aan:
• Geschiktheid Pensioenfondsen niveau Pre-A

• Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen 

niveau A

• Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen 

niveau B

• Leergangen B+

• Masterclasses

• VO/BO opleidingen

• HR/OR opleidingen

• Inhouse en maatwerk

Permanent bijblijven met permanente 
educatie (PE)
Vraag na afloop van jouw pensioenopleiding bij Swalef 

PE-punten aan bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. 

De toekenning van deze punten wordt bepaald door de 

betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef per oplei-

ding een certificaat met daarop Swalef Academie punten.

SPEN/CPION gecertificeerd
Onze geschiktheidsopleidingen A en B zijn sinds 1 januari 

2013 SPEN/CPION gecertificeerd. Met een SPEN/CPION 

diploma kun je bij De Nederlandsche Bank aantonen dat 

je voldoet aan Geschiktheidsniveau A en/of B. 

Samen werken aan een hoger niveau

Opleidingen

https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-pre-a/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-a/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-a/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-b/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-b/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/leergangen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclasses/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/vo-bo-opleidingen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/hr-or-opleidingen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/maatwerk-en-open-inschrijvingen/


Geschiktheid Pensioenfondsen niveau 
Pre-A
Soms is het best pittig als je als deelnemer zonder enige 

pensioenkennis of -ervaring aan onze Registeropleidingen       

Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A deelneemt.  

Met de opleiding Pre-A willen wij deelnemers die met de 

opleiding op niveau A hun entrée maken in de pensioen-

sector een opstapje bieden. Pre-A biedt handvatten om 

de opleiding op niveau A makkelijker te doorlopen en 

zorgt ervoor dat je beter voorbereid bent. 

Lees meer over deze opleiding >

Registeropleiding Geschiktheid 
Pensioenfondsen niveau A
Het doel van deze opleiding is om je op te leiden zodat je, 

na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschikt-

heidsniveau A. Het minimaal vereiste niveau om zitting 

te nemen in een pensioenfondsbestuur. De opleiding 

bestaat uit 8 modules die je, met elk een afsluitende 

toets, binnen 12 weken kunt afronden. Deze modules zijn 

opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals 

beschreven in de handreiking geschikt pensioenfonds-

bestuur van de Pensioenfederatie. 

Lees meer over deze opleiding >

Registeropleiding Geschiktheid 
Pensioenfondsen niveau B
Bij deelname is het een vereiste dat de deelnemer  voldoet 

aan Geschiktheidsniveau A. De opleiding bestaat uit  

8 modules die je, met elk een afsluitende toets, binnen  

12 weken kunt afronden. Na afloop van de opleiding 

beschik je over aanvullende kennis en kun je een gemo-

tiveerd oordeel vellen. Daarnaast kun je een actieve 

inhoudelijke bijdrage leveren aan de besluitvorming en 

begrijp je de uitleg van externe specialisten waardoor je 

een actieve gesprekspartner bent.

Lees meer over deze opleiding >

Leergangen B+
Leergangen zijn meerdaagse opleidingen over een 

bepaald onderwerp. Omdat sommige onderwerpen te 

groot zijn om in een dagdeel te doen, hebben we deze 

verdeeld. Klik hieronder en bekijk welke leergangen 

 Swalef   aanbiedt. 

Lees meer over onze leergangen >

Masterclasses
Tijdens de Masterclasses verdiepen we een bepaald 

thema. De Master classes op niveau B+ zijn thematisch 

van opzet met veel verdieping en sluit aan op niveau A 

en B. De Master class op niveau E vervangt de Expert 

 Programs die wij al sinds 2008 organiseren. Deze Master-

classes zijn voor pensioenprofessionals die werkgevers, 

ondernemings raden en pensioenfondsen dagelijks bij-

staan op pensioengebied.

Lees meer over onze masterclasses >

VO/BO opleidingen
Swalef biedt één of meerdaagse opleidingen aan  

speciaal voor deelnemers aan Verantwoordingsorganen 

of Belanghebbendenorganen. Tijdens deze opleidingen 

bespreken we de oordeelsvorming en adviestaken van 

het VO/BO, en van het BO ook de goedkeurings rechten 

aan de hand van de actualiteit en fondsdocumenten. Waar 

het een maatwerk/inhouse opleiding betreft,  kunnen we 

de eigen fondsdocumenten (jaarverslag,  statuten, abtn, 

etc.) doorspreken. 

Lees meer over onze VO/BO opleidingen >

HR/OR opleidingen
Naast salaris is pensioen de belangrijkste arbeidsvoor-

waarde en is dit onderwerp steeds vaker dagelijkse kost 

voor HR en OR. De veranderingen in pensioenwetgeving 

gaan razendsnel en dit heeft uiteraard gevolgen voor de 

werkvloer. Tijdens onze HR/OR opleidingen wordt jouw 

kennisniveau op een dusdanig niveau gebracht dat jij 

zelfstandig en op hoofdlijnen een visie omtrent pensioen 

kunt formuleren, grip hebt op jullie pensioendossier en 

vragen kan beantwoorden. 

Lees meer over onze HR/OR opleidingen >

Inhouse en maatwerk
Door vele pensioenveranderingen kan het zijn dat het 

beter is een opleiding geheel af te stemmen op de situatie 

van jouw organisatie. Het kan zijn dat er een specifieke 

behoefte bestaat en er een gewenst doel te behalen is. 

Door een opleiding op maat af te nemen, kan de oplei-

ding aansluiten op de behoeftes van jouw organisatie.   

Ook bieden wij al onze andere opleidingen aan als maat-

werkopleiding. Bekijk hier onze opleidingskalender. 

Lees meer over onze inhouse opleidingen >

Soorten opleidingen

https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-pre-a/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-a/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/registeropleiding-geschiktheid-pensioenfondsen-b/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/leergangen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/masterclasses/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/vo-bo-opleidingen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/hr-or-opleidingen/
https://swalef.nl/pensioenopleidingen/maatwerk-en-open-inschrijvingen/

