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Een accreditatie voor ESMA examens worden per register ver-
leend. Een opleider dient per register een accreditatieverzoek in. 

Voor de volgende ESMA registers kan een accreditatieverzoek 
worden ingediend: 
Adviseur Beleggen Maatwerk Retail, Adviseur Beleggen 
Standaard Retail, Informatieverstrekker Beleggen Retail, Adviseur 
Beleggen Institutioneel, Informatieverstrekker Beleggen 
Institutioneel, Adviseur Treasury en Informatieverstrekker 
Treasury. 

DSI heeft voor de bovengenoemde registers eindtermen voor 
zowel kennis als vaardigheden opgesteld en op haar website 
gepubliceerd.

Introductie
Accreditatievoorwaarden ESMA-examens 

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Voorwaarden accreditatie van de ESMA-examens

Algemeen

DSI accrediteert opleidingen en examens. Het met goed gevolg afleggen 
van een geaccrediteerd examen is een vereiste voor opname van 
professionals in één van onze registers. 

Opleidings- en/of exameninstituten kunnen bij onze Accreditatiecom-
missie een verzoek tot accreditatie indienen. Voor het indienen dient 
de aanbieder gebruik te maken van het  ‘Aanvraagformulier accreditatie 
ESMA examens’. 

De beoordeling van de examens wordt in eerste instantie verricht door 
de Adviescommissie Retail of Institutioneel. Hierna volgt een beoordeling 
door DSI Accreditatiecommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk of 
accreditatie wordt verleend. De commissies beoordelen de examens op 
de kwaliteit van de inhoud, het niveau en de aansluiting op de eindter-
men. Onderstaande voorwaarden gelden voor het verkrijgen (en verlen-
gen) van een accreditatie.
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Alle eindtermen die zijn beschreven voor het betreffende register 
dienen te worden afgedekt in de examenvragen. 

Het examen dat wordt afgenomen is een representatieve afspiege-
ling van de eindtermen. 

Er zijn drie vraagtypen toegestaan in het examen: multiplechoice-
vragen, open vragen en meer-uit-meer vragen. De Accreditatie 
commissie stelt de verhouding tussen de verschillende vraagtypen 
vast. 

Het aantal vragen van het ESMA examen worden per register met de 
Accreditatiecommissie vastgesteld. 

De cesuur van het ESMA examen wordt per register door de Accredi-
tatiecommissie vastgesteld en wordt gecommuniceerd door DSI op 
haar website. 

Het examen wordt digitaal afgenomen op een externe locatie (toets-
centrum) met adequaat toezicht. 

Indien de opleider het examen incompany wenst af te nemen, dan is 
dit toegestaan als de omgeving geschikt is voor het ordelijk verloop 
van het examen en adequaat toezicht is geborgd. Een surveillant 
van het opleidingsinstituut dient aanwezig te zijn. 

Het opleidingsinstituut evalueert jaarlijks de resultaten van de exa-
mens en verbetert zo nodig de examens. 

Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor tijdige actualisatie 
van het opleidingsmateriaal en de examenvragen.

Het opleidingsinstituut levert jaarlijks een overzicht van de toets-
technische analyses die worden uitgevoerd. Uiterlijk 1 februari 
ontvangt DSI een overzicht van de pwaardes en de rit-waardes per 
ESMA examen die het jaar ervoor zijn afgenomen. 

Het opleidingsinstituut levert jaarlijks een bondige samenvatting 
van de conclusies die zijn getrokken en verbetermaatregelen die zijn 
genomen door het instituut naar aanleiding van de toetstechnische 
analyses. DSI ontvangt deze samenvatting uiterlijk 1 juli van elk jaar. 

Eisen aan het examen
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Toets technische analyse

1.2.4

1.3.1

1.3.2

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9
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Materiële inhoudelijke aanpassingen die door het opleidingsinsti-
tuut gedaan worden in examenvragen naar aanleiding van de uit-
komsten van toetstechnische analyses en/of (toegekende) bezwaren 
worden voorgelegd aan de Accreditatiecommissie.

De aanbieder levert iedere twee weken een overzicht aan, met 
namen en geboortedata van alle cursisten die geslaagd zijn 
voor een geaccrediteerd ESMA examen. In de rapportage wordt 
aangegeven voor welk register het examen is behaald. 

De accreditatie van een ESMA examen is één jaar geldig. Als er 
geen (grote) inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, dan wordt 
de accreditatie van de examens stilzwijgend telkens met één jaar 
verlengd. 

Als de examens inhoudelijk zijn gewijzigd dan vindt er een 
heraccreditatie plaats. 

Het opleidingsinstituut is bij de verlenging van de 
accreditatie en bij heraccreditatie een vergoeding verschuldigd. 

1.3.3

1.5.1

1.5.2

Rapportage

1.5.3

1.3.3

Duur

DSI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van 
DSI www.dsi.nl.

www.dsi.nl
020 620 12 74
info@dsi.nl
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