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Thema Onderwerp Leerdoel 
1. Product 1.1. Search for yield 1.1.1 De kandidaat kan de (mogelijke) gevolgen en risico’s 

beschrijven  van een laagblijvende rente. 

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

2. Markt 2.1  Monetaire ontwikkelingen 2.1.1 De kandidaat kan in grote lijnen het actuele beleid van de 
centrale banken uitleggen en de gevolgen voor beleggers. 

 2.2 Benchmarkhervorming 2.2.1   De kandidaat kan beschrijven wat de  invloed is van de 
veranderingen in de rentebenchmarks.. 

  2.2.2   De kandidaat kan beschrijven welke aanpassingen er 
plaatsvinden in de rentebenchmarks.  

 2.3 Risico’s 2.3.1 De kandidaat kan de actuele economische en politieke lange-
termijnrisico’s (zoals inflatie en deflatie, (handels)oorlog, onteigening 
en een pandemie) omschrijven. 

  2.3.2 De kandidaat kan de risico’s bij een pandemie voor de 
effectenhandelaar uitleggen die ontstaan bijvoorbeeld bij niet 
uitkeren van dividend binnen de gehele financiële sector. 

  2.3.3 De kandidaat kan uitleggen welke gevolgen en impact de 
handelssancties van de Verenigde Staten tegen China (kunnen) 
hebben op de financiële markten. 

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

  2.3.5 De kandidaat kan beschrijven op welke wijze partijen toegang 
kunnen blijven houden tot de verschillende internationale markten.  

 2.4 Integriteit financiële markten 2.4.1 De kandidaat kan beschrijven waar je als handelaar in de 
beleggingsdienstverlening alert op moet zijn waar het financiële 
integriteit betreft (denk daarbij aan AML en MAR). 

  2.4.2 De kandidaat kan actuele ontwikkelingen op het gebied van 
marktmisbruik en handel met voorkennis beschrijven. 

  2.4.3 De kandidaat kan beschrijven wat je wel en niet moet doen bij 
twijfel aan de integriteit van transacties of informatie. 
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  2.4.4 De kandidaat kan bij integriteitsissues de juiste vragen stellen 

om de goede afwegingen te maken. 
  2.4.5 De kandidaat kan het belang van de monitoring vanuit 

internationale effectenmarkten bij samenspanning uitleggen 
 2.5 SFTR 2.5.1 De kandidaat kan de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe 

verordening Securties Financing Transactions Regulation (SFTR) 
beschrijven. 

  2.5.2 De kandidaat kan de mogelijke impact voor financiële 
ondernemingen van de implementatie van SFTR beschrijven. 

 2.6 Brexit 2.6.1 De kandidaat kan in relatie tot de actualiteit de gevolgen van 
de Brexit voor effectenhandel uitleggen.  

3. Wet- en regelgeving 3.1 Wijzigingen in wet- en regelgeving 3.1.1 De kandidaat kan de veranderingen in relevante wet- en 
regelgeving toepassen in de dagelijkse praktijk.  

 3.2 IFD/IFR 3.2.1  De kandidaat kan beschrijven wat het doel is van het nieuwe 
Europese raamwerk Investment Firm Directive (IFD) en de 
Investment Firm Regulation (IFR) 

  3.2.2  De kandidaat kan beschrijven wat de mogelijke gevolgen voor 
beleggingsondernemingen zijn op basis van IFD en IFR.   

 3.3 Mifid II 3.3.1 De kandidaat kan de ontwikkelingen en veranderingen op 
gebied van het verdienmodel van de beurzen beschrijven 

  3.3.2 De kandidaat kan de ontwikkelingen op gebied van de 
integratie van beursplatformen en market data leveranciers 
beschrijven 

  3.3.3 De kandidaat kan de ontwikkelingen op het gebied van de 
rapportageverplichtingen in het kader van best execution uitleggen. 

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


