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U wilt verdieping aanbrengen in uw pensioenkennis?

U wilt met deskundigen reflecteren op de ‘waarom-

vragen’?

U zoekt naar dialogen op niveau met andere ervaren 

pensioenprofessionals?

U wilt wetenschappelijke inzichten op bruikbare wijze 

aangereikt krijgen?

U bent bereid fors in uw opleiding te investeren?

Dan is het Executive Program  

‘Certified Pensioenexecutive’ geschikt voor u!

Pensioenexecutives zijn professionals in de pensioensector 

zoals pensioenfondsbestuurders, pensioenverzekeraars,  

directeuren en senior-medewerkers van bestuursbureaus, 

pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders, toezichthouders 

en adviseurs.

Wat kenmerkt deze opleiding?

•  Colleges op basis van zorgvuldig geselecteerde weten-

schappelijke literatuur.

•  Docenten met academische kwalificaties die deze  

literatuur voor u ontsluiten.

•  Inhoudelijk reflecteren op het Nederlandse pensioen-

stelsel door de ‘waarom-vragen’ centraal te stellen.

•  Aandacht voor teamwork, leiderschap en Board Room 

Dynamics, zowel in theorie als in praktijk.

•  Serieuze toetsing via een 4-tal tentamens en een  

afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkcasus. 

Beide toetsvormen dienen met succes behaald te  

worden voor het verkrijgen van de titel Certified  

Pensioenexecutive (CPE).

De leergang duurt 1 jaar. De instroomeis is minimaal 

HBO-economie en/of SPO Leerpad bestuurders, niveau B. 

Daarnaast dient u minstens 2 jaar relevante werkervaring in 

de pensioensector te hebben.

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor professionals  
in de pensioensector.

www.esaa.nl
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De colleges zijn gebundeld in de volgende blokken:

• Pensioenmarkten

• Balans- en risicomanagement

• Beleggen

• Governance, communicatie en toezicht

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren 

van toonaangevende universiteiten in Nederland en uit  

gepromoveerde professionals uit de pensioensector. Daar-

naast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking 

aan de afstudeeropdracht.

Start:  jaarlijks in september

Aantal colleges: 19

Tijdstip colleges: tweewekelijks van 15:00 - 21:00 uur op woensdag

Tentamens: op woensdagavond van 18:30 - 21:30 uur

Studiebelasting: 4 uur zelfstudie per week plus het voltooien van een afstudeeropdracht

Onderwijsvorm: interactieve colleges (in het Nederlands; lesmateriaal deels in het Engels)

Toetsvorm: 4 tentamens en een afstudeeropdracht

Collegegeld: € 10.500,-* (inclusief lesmateriaal, koffie/thee en maaltijden)

 * het collegegeld is vrijgesteld van BTW


