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ThemaThemaThemaThema    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    LeerdoelLeerdoelLeerdoelLeerdoel    
1.1.1.1.   ProductProductProductProduct    1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Rente en inflatieRente en inflatieRente en inflatieRente en inflatie    1.1.1 De kandidaat kan de (mogelijke) gevolgen en risico’s beschrijven 

van een oplopende rente en een hoge inflatie voor 
beleggingsproducten. 

        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 beschrijven waaraan greenwashing is te 
herkennen. 

                1.2.3 De kandidaat kan uitleggen wat de risico's van greenwashing 
zijn.  

        1.3 1.3 1.3 1.3 CommoditiesCommoditiesCommoditiesCommodities    1.3.1 De kandidaat kan de verschillen en verbanden tussen 
verschillende commodities benoemen (b.v. verschillen in prijsvorming 
tussen natural gas in de EU en US). 

    1.4 1.4 1.4 1.4 StablecoinsStablecoinsStablecoinsStablecoins    1.4.1 De kandidaat kan de risico's van stablecoins benoemen. 

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 beleggen 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 uitleggen welke gevolgen en impact 
handelssancties hebben op de financiële markten. 

          2.2.2 De kandidaat kan de oorzaken en risico's duiden van sterke 
valutaschommelingen (b.v. het oplopen van de USD ten opzichte van 
de EUR). 

3.3.3.3.   WetWetWetWet----    en regelgevingen regelgevingen regelgevingen regelgeving    3.1 3.1 3.1 3.1 MarktmisbruikMarktmisbruikMarktmisbruikMarktmisbruik    3.1.1 De kandidaat kan de verplichtingen benoemen die volgen uit de 
Suspicious Transaction and Order Report. 

        
    

3.1.2 De kandidaat kan uitleggen waar een STOR-melding voor dient. 
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. 

        4.1.2 De kandidaat kan uitleggen welke risico's er ontstaan door de 
actieve rol van finfluencers. 

 


