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Opleiding Postgraduaat Vermogensbeheer 

Academiejaar 2021-2022 

Opleidingsonderdeel Financiële markten 

Studiepunten 5  
Taal Nederlands 

Verplicht/facultatief Verplicht 

    

Delen   Studiepunten 

 Informatie   2 

     

 Regulering   3 

  

 

   

1 Verwachte aanvangscompetenties 

 

a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. 

Om dit (opleidingsonder)deel in optimale omstandigheden aan te vatten, is het aangewezen dat de 

student de kennis, vaardigheden en attitudes, aangeleerd in de volgende (delen van) 

opleidingsonderdelen van de opleiding actief kan inzetten: 

Inleiding tot en fundamenten van vermogensbeheer 

Financiële instrumenten 

Afgeleide financiële instrumenten en alternatieve beleggingen 

b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende 

aanvangscompetenties 

n.v.t. 

 

2 Doelstellingen 

 

a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding: 

 

Zie programmastructuur 

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan het concrete functioneren van de financiële 

markten, de rol van diverse participanten en de informatie die er omgaat. Tevens wordt het regulerend 

kader (op de verschillende niveaus) bestudeerd en toegelicht. 

 

b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau: 

/ 

  

https://www.emsbrussel.be/programma-2021-2022-2
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c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel: 

 

• Informatie 

o De student kent de verschillende relevante informatiebronnen binnen de financiële 

wereld en kan deze doelmatig raadplegen/gebruiken. 

o De student kan persberichten correct analyseren en interpreteren en bouwt zijn 

vaktechnisch jargon verder uit (beursintroductie, verwatering, greenshoe, fusie & 

overname, …) 

 Wat is de context? Is de informatie betrouwbaar (link met andere persberichten)? 

 Is de informatie actueel en nog altijd relevant? Wat is de onderliggende informatie?  

o De student is in staat om de informatie te analyseren en in een andere context toe te 

passen. 

o De student weet hoe de koers van een aandeel op de beurs tot stand komt en in welke 

volgorde (de verschillende soorten) orders worden afgewikkeld. 

• Regulering 

o De student kent de kerntaken (rechten en plichten) van een relatiebeheerder in relatie tot 

de externe/interne klant (MiFid) 

o De student weet wat het gewenst gedrag is dat er moet zijn bij de verkoop van bancaire 

producten.  

o De student is in staat, m.b.t. prudentieel toezicht, om een overzicht te geven van de 

structuur van het toezicht op nationaal en Europees niveau, het prudentieel raamwerk en 

de belangrijkste vereisten, rapporteringen en analyses, het toezicht op  financiële groepen 

en crisismaatregelen. 

o De student is in staat, m.b.t. financiële intermediatie, om de bankbalans te bespreken, net 

als de structuur van de financiële sector in België, het Basel kapitaalsraamwerk (Basel I, II 

en III), de rol van centrale banken en hun beleidsinstrumenten. 

o De student kan schetsen hoe de Belgische toezichthouder FSMA de naleving afdwingt van 

de regelgeving waarop zij toeziet. 

 

    

3 Leerinhouden 

 

• Informatie 

o Overzicht van beschikbare informatiekanalen 

o Kritische informatieverwerking  

o Integrerende case: Impact van een belangrijk nieuwsfeit 

o Totstandkoming van beurskoersen 

o Bedrijfscommunicatie (m.i.v. ethische aspecten) 

• Regulering 

o Identificatie van effecten en organisatie van het effectenverkeer 

o MiFID 

o Het prudentieel toezicht: micro- en macroniveau 

o De politionele rol van de FSMA 

o Regulering van financiële beroepen 
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4 Leertrajecten en onderwijsmethoden 

 

☒ Hoorcollege 

☐ Werkcollege 

☒ Interactief onderwijsleergesprek 

☒ Oefensessies 

☒ Cases 

☐ Coachingssessies 

☐ Feedbacksessies 

  

    

5 Studie- en verwerktijd 

 

Studiepunten1 5 

Contacturen 24 

Studeertijd en examen 101 

Overzicht opdrachten Analyse van recente artikels voor het deel ‘Informatie’ 

 

 

    

6 Evaluatiemodaliteiten 

 

a. Eerste zittijd b. Tweede zittijd 

De evaluatie van het opleidingsonderdeel 

‘Financiële markten’ bestaat uit twee delen: 

 

Deel ‘Informatie’ (2SP) 

Schriftelijk individueel examen (kennis-, inzichts- 

en toepassingsvragen) (15/20) en een opdracht 

die vooraf thuis kan worden voorbereid (5/20).  

 

Deel ‘Regulering’ (3SP) 

Schriftelijk individueel gesloten boek examen 

(kennis-, inzichts- en toepassingsvragen. 

 

Idem  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Definitie ‘Studiepunt’: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel 
uit te drukken. Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren voorgeschreven 
onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 
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7 Studiemateriaal 

 

a. Verplicht studiemateriaal 

Bollingh S., Lhoest T., Kinon V., Muyldermans C., Vandelanotte D., Van de Gucht M., Syllabi ‘Financiële 

markten - Informatie’ en ‘Financiële markten – Regulering’, EMS, Brussel, 2021-2022. 

Aanvullingen op Toledo. 

b. Aanbevolen studiemateriaal 

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A., Investments – 12th Global edition, McGraw-Hill Education, Berkshire, 

2020 

 

    

8 Flexibiliteit 

 

n.v.t. 

 

 


