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ThemaThemaThemaThema    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    LeerdoelLeerdoelLeerdoelLeerdoel    
1.1.1.1.   ProductProductProductProduct    1.1. Search for yield1.1. Search for yield1.1. Search for yield1.1. Search for yield    1.1.1 De kandidaat kan de (mogelijke) gevolgen en risico’s beschrijven 

van een laagblijvende rente. 
                1.1.2 De kandidaat kan uitleggen wat de mogelijke gevolgen van de 

inflatoire druk zijn in relatie tot de omvang van de geldhoeveelheid. 

        1.2 Duurzaam en verantwoord beleggen1.2 Duurzaam en verantwoord beleggen1.2 Duurzaam en verantwoord beleggen1.2 Duurzaam en verantwoord beleggen    1.2.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van ESG 
beleggen benoemen. 

                1.2.2 De kandidaat kan het belang van inclusiviteit en diversiteit 
binnen de financiële sector beschrijven. 

        1.2.3 De kandidaat kan de impact van inclusiviteit en diversiteit binnen 
de financiële sector op de effectenhandel beschrijven. 

        1.3 Meme1.3 Meme1.3 Meme1.3 Meme----aandelenaandelenaandelenaandelen    1.3.1 De kandidaat kan uitleggen wat meme-aandelen zijn.  

2.2.2.2.   MarktMarktMarktMarkt    2.1  Monetaire ontwikkelingen2.1  Monetaire ontwikkelingen2.1  Monetaire ontwikkelingen2.1  Monetaire ontwikkelingen    2.1.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de 
centrale banken uitleggen. 

        2.1.2 De kandidaat kan de gevolgen voor beleggers beschrijven naar 
aanleiding van het actuele beleid van centrale banken. 

  2.2 Risico’s2.2 Risico’s2.2 Risico’s2.2 Risico’s    2.2.1 De kandidaat kan de risico’s van het thuiswerken (o.a. 
monitoring, operationele, technische en sociale risico's) voor de 
effectenhandelaar uitleggen. 

          2.2.2 De kandidaat kan uitleggen welke gevolgen en impact 
handelssancties hebben op de financiële markten. 

          2.2.3 De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een verbod 
op short selling. 

        2.3 Integriteit financiële markten2.3 Integriteit financiële markten2.3 Integriteit financiële markten2.3 Integriteit financiële markten    2.3.1 De kandidaat kan beschrijven waar je vanuit financiële integriteit 
alert op moet zijn op het gebied van handel met voorkennis en 
marktmisbruik. 

                2.3.2 De kandidaat kan beschrijven waar je met het oog op financiële 
integriteit alert op moet zijn op het gebied van AML en CDD. 

          2.3.3 De kandidaat kan de verschillen beschrijven tussen gereguleerde 
en niet gereguleerde handel (zoals bv. crypto currency's) als het gaat 
om de regels met betrekking tot financiële integriteit. 

        2.4 Brexit2.4 Brexit2.4 Brexit2.4 Brexit    2.4.1 De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen zijn voor Europese 
vergunninghouders met betrekking tot toegang tot UK beurzen en het 
behoud van die toegang.  
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3.3.3.3.   WetWetWetWet----    en regelgevingen regelgevingen regelgevingen regelgeving    3.1 Wijzigingen in wet3.1 Wijzigingen in wet3.1 Wijzigingen in wet3.1 Wijzigingen in wet----    en regelgevingen regelgevingen regelgevingen regelgeving    3.1.1 De kandidaat kan de veranderingen in relevante wet- en 
regelgeving op het gebied van effectenhandel toepassen in de 
dagelijkse praktijk.  

        3.2 IFD/IFR3.2 IFD/IFR3.2 IFD/IFR3.2 IFD/IFR    3.2.1 De kandidaat kan beschrijven wat de gevolgen zijn voor 
beleggingsondernemingen van de invoering van de Investment Firm 
Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR). 

        3.3 Payment for Orderflow3.3 Payment for Orderflow3.3 Payment for Orderflow3.3 Payment for Orderflow    3.3.1 De kandidaat kan beschrijven wat de huidige ontwikkelingen zijn 
met betrekking tot Payment for Oderflow mede in relatie tot best 
execution.  

                3.3.2 De kandidaat kan beschrijven hoe Payment for Orderflow in 
relatie staat tot andere Regulated Markets, MTF's en SI's. 

4. Actualiteit4. Actualiteit4. Actualiteit4. Actualiteit    4.1 Actualiteit4.1 Actualiteit4.1 Actualiteit4.1 Actualiteit    4.1.1 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen die betrekking hebben 
op onderwerpen uit de eindtermen van DSI beschrijven. 

 


