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ThemaThemaThemaThema    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    LeerdoelLeerdoelLeerdoelLeerdoel    
1. Product1. Product1. Product1. Product    1.1 1.1 1.1 1.1 Duurzaam en verantwoord Duurzaam en verantwoord Duurzaam en verantwoord Duurzaam en verantwoord beleggenbeleggenbeleggenbeleggen    1.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) benoemen. 
  1.1.2 De kandidaat kan de gevolgen benoemen van juridische 

uitspraken op het gebied van duurzaamheid (voorbeeld: Shell vonnis) 
voor beursgenoteerde ondernemingen en de impact op beleggingen 
in deze ondernemingen. 

  1.1.3 De kandidaat kan de mogelijke gevolgen van het EU Fit for 55 
plan voor verschillende sectoren beschrijven en de impact op 
beleggingen in deze sectoren. 

  1.1.4 De kandidaat kan de belangrijkste doelen van gezaghebbende 
internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties en de 
Europese Unie op het gebied van klimaat en duurzaamheid 
beschrijven. 

2. Markt2. Markt2. Markt2. Markt    2.1 2.1 2.1 2.1 BenchmarkhervormingBenchmarkhervormingBenchmarkhervormingBenchmarkhervorming    2.1.1 De kandidaat kan de actuele ontwikkelingen rondom de 
Interbank Offered Rates (IBOR) transitie beschrijven. 

  2.1.2 De kandidaat kan uitleggen welke gevolgen de 
benchmarkhervormingen hebben voor beleggers met betrekking tot 
rente- en valutaderivaten. 

 2.22.22.22.2    RRRRisico’s isico’s isico’s isico’s     2.2.1 De kandidaat kan gelet op de actualiteiten de mogelijke 
gevolgen beschrijven van sterk oplopende inflatie op beleggingen, 
daarbij aandacht bestedend aan duration en impact op de rente. 

 
 

    
    

2.2.2 De kandidaat kan, gelet op de economische omstandigheden, 
benoemen wat de extra risico's zijn als gevolg van sterk oplopende 
waarderingen en lage rente voor beleggingscategorieën.  

    2.3. Monetaire ontwikkelingen2.3. Monetaire ontwikkelingen2.3. Monetaire ontwikkelingen2.3. Monetaire ontwikkelingen    2.3.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de ECB 
beschrijven. 

        2.3.2 De kandidaat kan beschrijven welke impact het actuele beleid 
van het ECB heeft op beleggingen.  

3333....    Actuele ontwikkelingenActuele ontwikkelingenActuele ontwikkelingenActuele ontwikkelingen 3333.1 Actuele ontwikkelingen .1 Actuele ontwikkelingen .1 Actuele ontwikkelingen .1 Actuele ontwikkelingen     3.1.1 De kandidaat kan de actuele toezichtthema’s van de AFM en 
DNB opsommen en actuele ontwikkelingen hierin beschrijven.  

  3.1.2 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben 
op onderwerpen uit de eindtermen van DSI duiden in het kader van 
financiële instrumenten, uitgevende instellingen en/of sectoren. 

 


