
 
 

 
 
 
 
 

Educatiebeleid HQ 

(Educatiecommissie November 2020) 
 

Algemeen 
Educatie is één van de speerpunten van Holland Quaestor. Kennis bijhouden en ontwikkelen is voor de 
medewerkers van onze leden een continue proces waaraan Holland Quaestor wil bijdragen door het 
geven van een kader voor het PE-beleid. Holland Quaestor wil een educatieaanbod genereren voor alle 
cliëntbehandelaars die op verschillende niveau’s werkzaam zijn bij haar leden en dat zijn werking heeft 
in samenhang met en aanvullend op het aanbod dat sommige van haar leden al intern regelt via een 
eigen opleidings-/ontwikkelingsbeleid. Holland Quaestor wil naast bijdragen aan het educatieaanbod 
ook toetsen of de educatieverplichting die door haar is opgesteld, wordt nageleefd. 
 
Visie 
Permanente educatie voor iedere cliëntbehandelaar is nodig om ervoor te zorgen dat in de basis aan 
de kwaliteitsverwachtingen, die onze stakeholders hebben van trustkantoren als financiële 
dienstverleners en poortwachters, wordt voldaan. 
 
Cliëntbehandelaar 
De cliëntbehandelaar is degene die actief en inhoudelijk betrokken is (bij acties) op het cliëntdossier, 
waaronder/ op het gebied van:  
 relatiebeheer; 
 juridisch (legal); 
 financieel en fiscal. 

        
en daarmee invulling geeft aan de poortwachtersfunctie. 

 
De volgende verantwoordelijkheden vallen hier in ieder geval niet onder: 
 Receptionist (ontvangst van klanten, fysiek/telefoon); 
 Archiefwerkzaamheden; 
 Outsourcing van boekhoudkundige taken in het buitenland (outsourcingcentra), mits de 

eindverantwoordelijkheid in Nederland ligt; 
 Zzp’ers, die tijdelijk (maximaal 12 maanden) aan het kantoor verbonden zijn. 
 

Permanente Educatie 
HQ kent tot op heden een PE-verplichting voor de volgende groepen medewerkers: 
 

- Proxyholders en Compliance officers1: 30 PE per jaar, waarvan 10 HQ PE-geaccrediteerd en 
20 PE in de vrije ruimte. 

- MD’s: 30 PE per jaar, waarvan 10 HQ PE-geaccrediteerd en 20 PE in de vrije ruimte. MD’s 
dienen jaarlijks tenminste 2 Toon aan de Top (“TadT”) sessies te volgen waarvan de behaalde 
punten binnen de verplichting van 30 PE vallen (NB: TadT sessies leveren altijd HQ 
geaccrediteerde punten op). 

 
 

 
1 Compliance officers: zie de richtlijn Compliance Officer april 2018 (website HQ/publicaties) 



 
 

 
 
 

Voorstel vanaf 2021 
Om de kwaliteit voor cliënten te borgen stelt HQ dat alle medewerkers van haar leden die onder de 
definitie van cliëntbehandelaar vallen, medewerkers compliance en overige MT-leden, vanaf januari 
2021 een minimum aan ontwikkeling en/of opleiding krijgen aangeboden per jaar. 
HQ stelt daarbij voor om het behalen van een  minimum van 10 PE per jaar voor elke 
cliëntbehandelaar, medewerker compliance en overige MT-leden verplicht te stellen vanaf januari 
2021. Dat aan deze vereiste wordt voldaan kan door het desbetreffende kantoor worden aangetoond 
door middel van het tekenen van de jaarlijks af te geven Eigen Verklaring, of door HQ inzage te geven 
in het door het kantoor gehanteerde geaccrediteerde opleidingsbeleid met daarbij een overzicht van 
het verplichte inhoudelijk aanbod waaraan de verschillende cliëntbehandelaars, medewerkers 
compliance en overige MT-leden moeten voldoen. 

 
Indeling opleidingsniveaus 
Holland Quaestor onderkent de volgende niveaus: 

- Basis; 
- Gevorderd; 
- Proxyholder; 
- MD (statutair directeur)/MT-leden. 

 
 

Opleidingsmogelijkheden/vereisten op de verschillende niveaus 
Basis: elke medewerker die start bij een trustkantoor, zowel schoolverlater, als zij-instromer, volgt 
binnen 2 jaar de Basis Opleiding Trust Officer 1 (“BOTO 1”). Voor BOTO 1 staat minimaal 28 lesuren 
= 28 PE, zie de bijlage vereisten. De BOTO 1 kan intern of extern worden gevolgd. 

 
Gevorderd: kantoren kunnen aan gevorderde medewerkers (ook zij-instromers) de Basis Opleiding 
Trust Officer 2 (“BOTO 2”) aanbieden. Voor BOTO 2 staat minimaal 32 lesuren = 32 PE2. De BOTO 2 
kan intern of extern worden gevolgd. 

 
Proxyholders/MD’s: voor proxyholders en MD’s is het vereist met goed gevolg de Master Opleiding 
Certified Trust Officer (“MOCTO”) te hebben afgerond (uiterlijk binnen 2 jaar na benoeming). Voor de 
MOCTO staat minimaal 80 lesuren = 80 PE. De MOCTO wordt alleen extern aangeboden. 

 
Compliance Officers: ce compliance officer kent een aanvullende eis dat per kantoor minimaal 1 
compliance officer is geregistreerd bij DSI. Zie hiervoor de richtlijn voor Compliance officers 
(https://hollandquaestor.nl/Compliance-Officer/) 

 
 
Bijlage: PE reglement 2021 

 
  

 
2 Voor de Basis, Gevorderd en Proxyholder zijn de eindtermen HQ leidend bij het volgen van de resp. BOTO 1, BOTO 2 en MOCTO. Deze zijn begin 2018 
geformuleerd (Zie bijlage Eindtermen opleidingen Trust Officer). 


