
Is de financiële wereld nieuw voor jou,
bijvoorbeeld omdat je de overstap
maakt vanuit een andere sector? En
zeggen afkortingen als AFM, ESMA,
ICBE, CDD en MiFID jou nog niet zoveel?
Deze e-learning maakt je wegwijs in de
financiële wereld.

Ondernemingen die actief zijn in de
financiële dienstverlening maken
overdracht van vermogen mogelijk, via
onder andere betalen en lenen. Ook
bieden ze producten en diensten aan
waarmee je risico’s kunt afdekken of
juist aangaan. Welke financiële
producten, instrumenten en diensten
bestaan er? Aan welke wetten en regels
moeten financiële instellingen zich
houden? En hoe is het toezicht op deze
instellingen georganiseerd? Na
afronding van deze e-learning kun je al
deze vragen beantwoorden.

Doelgroep
De Financiële wereld in vogelvlucht e-
learning is geschikt voor alle
professionals die nieuw zijn in de
financiële sector of de overstap maken
naar een ander deel van de sector. Ook
als je wil weten hoe jouw functie past
binnen het geheel, of vanuit jouw
specialisme meer algemene kennis van
de sector wil krijgen, is deze e-learning
geschikt voor jou.

Financiële wereld in

vogelvlucht

De rol van de financiële markten bij
overdracht van vermogen en risico’s
op hoofdlijnen beschrijven en
onderscheid maken tussen primaire,
secundaire en derivatenmarkten;
Beschrijven hoe het toezicht op
Nederlandse financiële
ondernemingen is geregeld;
Op hoofdlijnen de Wft, MiFID, regels
voor pensioenfondsen en Basel 3 en 4
beschrijven;
De belangrijkste regels rondom
zorgplicht en informatieverstrekking
beschrijven;
Op hoofdlijnen de gevolgen van
bevindingen vanuit behavioural
finance voor gedrag op de financiële
markten beschrijven;
Producten en diensten zoals
gedefinieerd in art. 1 Wft
omschrijven;

Duur
De e-learning duurt gemiddeld tussen
de vier en acht uur om te voltooien,
afhankelijk van je voorkennis van de
financiële sector.

Doelstelling
Tijdens deze e-learning maak je een
vogelvlucht over de financiële wereld en
leer je alle basisbegrippen kennen. Na
afronding van de opleiding kan je:

 
 



Nulmeting
Theorie

Introductie
Toezicht en regelgeving
Financiële diensten en partijen
Zorgplicht en informatie-
verstrekking
Integriteit financiële markten
ESG en de financiële sector

Toets Fiscale Integriteit Awareness
Certificaat Fiscale Integriteit
Awareness

De e-learning bestaat uit:

 

Financiële wereld in

vogelvlucht

De organisatie van de deelmarkten
bancair, betalen, verzekeren,
pensioenen en effectenhandel en de
rol van trust beschrijven;
Beschrijven hoe de integriteit van de
financiële markten wordt bewaakt;
Benoemen wat je moet doen bij
twijfel aan integriteit;
Het belang en de rol van ESG in de
financiële markten beschrijven en
daarbij de diverse regels en
initiatieven benoemen en de visie
van DNB weergeven.

Opzet
De Financiële wereld in vogelvlucht e-
learning is te volgen via onze online
leeromgeving, waar en wanneer het jou
uitkomt. 

Meer informatie
Op onze website vind je meer informatie
over de Financiële wereld in vogelvlucht 
e-learning en de mogelijkheden tot
maatwerk.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een
gratis demo aan of neem contact met ons
op.

 
 

https://www.ministryofcompliance.nl/opleidingen/financiele-wereld-in-vogelvlucht/
https://www.ministryofcompliance.nl/maatwerk-opleidingen/
https://www.ministryofcompliance.nl/demo-aanvragen/
https://www.ministryofcompliance.nl/contact/

