Nieuwsbrief Maart 2013
Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van ML Finance
Academy.
Er is een hoop gebeurd sinds de start van MLFA in oktober
2012. Zo zijn wij met ons CIP programma naast nationaal
nu ook internationaal actief, in oa Duitsland, Zwitsterland,
Polen en het Caribisch gebied. Ook is MLFA nu partner van
CAIA waardoor ons aanbod nog breder is geworden.
Verder melden we u graag vol trots dat de CIP leergang
sinds 2013 deel uit maakt van de Master in Finance (MIF)
opleiding van Tias Nimbas (Tilburg University).
In deze MLFA nieuwsbrief van maart 2013 vindt u de volgende onderwerpen:






Certified Investment Professional (CIP)
CAIA Voorbereiding Level I en II
Cursusinformatie 1e helft 2013
Key Trainer drs. Harry Geels CIP
Save the date
 Nieuwe CIP-leden
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Mark Lamers
Partner ML Finance Academy B.V.

Certified Investment Professional (CIP)
Certified Investment Professional (CIP) is de enige
internationaal gecertificeerde opleiding op post-HBO
niveau voor professionals die werkzaam zijn binnen
operations (mid en backoffice) of die kennis van
deze processen moeten hebben bij banken,
vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere
belanghebbenden.
De leergang bestaat uit een achttal
kenniscomponenten, cursussen, die ieder met een
deelexamen worden afgerond. Na het succesvol
afronden van alle examens wordt een afstudeerscriptie geschreven over een
actueel en praktijkgericht onderwerp. Deze scriptie wordt gepresenteerd en
verdedigd voor de examencomissie CIP. Na het succesvol afronden van de
leergang wordt het aspirant lid ingeschreven in het openbaar register CIP en mag
men de CIP titel voeren.
Het niveau van de leergang wordt bewaakt door de stichting CIP, die bestaat uit
ML Finance Academy en Fontys Hogescholen.
Het jaarlijkse PE (Permanente Educatie) programma borgt dat de kennis van de
CIP leden geactualiseerd blijft.
Onder andere de volgende partijen hebben medewerkers die de CIP titel voeren:
APG Asset Management, ABN AMRO Bank, ING Investment Management, Syntrus
Achmea, Theodoor Gilissen Bankiers, Kas Bank, SamCo etc.
De voorinschrijving voor het CIP Programma loopt nog tot eind maart 2013: kijk
op onze website onder Contact, om u online in te schrijven.

CAIA Voorbereiding Level I en II
CAIA Association (Chartered Alternative
Investment Analyst Association) legt zich
toe op onderwijs op het gebied van
alternatieve beleggingen. Alternatieve
beleggingen representeren een van de
snelst groeiende gebieden van de
beleggingswereld. Het is een belangrijk
segment van de financiële dienstverlening industrie; alternatieve beleggingen
bieden boeiende nieuwe mogelijkheden in de gebieden financiën, economie,
accountancy en recht.
Om dit onderwijs te promoten heeft CAIA een Academisch Partner Programma
opgericht. Doel van het programma is om opleidingsinstituten aan te moedigen
alternatieve beleggingen als onderwerp in hun cursussen op te nemen, en
daarvoor het ‘CAIA Preparation - Level I en II’ curriculum te gebruiken. ML
Finance Academy is Academisch Partner van CAIA en tijdens de 4-daagse
cursussen (in het Engels) bereiden de kandidaten zich uitstekend voor op de
examens Level I en II.

Cursusinformatie 1e helft 2013
Cursus

Duur

1e helft 2013

Advanced Clearing & Settlement

Open inschrijving

2 dagen

21 en 22 mrt

Advanced Treasury

Open inschrijving

2 dagen

28 en 29 mrt

Advanced Derivatives

Open inschrijving

2 dagen

4 en 5 apr

Advanced Swaps

Open inschrijving

1 dag

12 apr

Advanced Risk Management

Open inschrijving

2 dagen

11 en 12 apr

Advanced Fund Administration

Open inschrijving

1 dag

16 mei

An Introduction to Capital Markets

Open inschrijving

2 dagen

30 en 31 mei

Effectenopleiding Mid- en Backoffice

Open inschrijving

4 dagen

30-31 mei en 6-7 jun

Advanced Securities Lending

Open inschrijving

1 dag

6 jun

Voor zowel een open inschrijving (een "losse" cursus), als een inschrijving op een
leergang, zoals de Certified Investment Professional (CIP) opleiding, geldt dat
deze geen doorgang vindt als het minimum aantal deelnemers van 8 (acht)
niet wordt bereikt. Hierover worden de ingeschrevenen tijdig geïnformeerd.
De getoonde data in de kalender hierboven van cursusjaar 2013, zijn allen onder
voorbehoud. Neem contact op met ML Finance Academy om exact te weten of
een cursus doorgang heeft en op welke datum; info@mlfa.eu of 088-2226000.
Op onze website bij het menu Contact/Online inschrijven kunt u zich aanmelden
voor een training. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de bevestiging toegestuurd.

Key Trainer drs. Harry Geels CIP
Harry Geels is econoom en directeur Research en partner
bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden
(www.inmaxxa.nl). Daarnaast is hij hoofdredacteur van
Traders Club Magazine (TCM) en partner van de ML
Finance Academy (www.mlfa.eu).

De onzinnige transactietaks
Diverse Europese landen willen een transactietaks,
ook wel Tobin-, banken- of Robin Hood-taks
genoemd, invoeren. Er is veel verwarring in de
financiële wereld ontstaan. Zoals de plannen er nu
liggen zijn ze desastreus.
Frankrijk en Duitsland hopen dat de nieuwe transactietaks snel ingevoerd kan
worden, nadat vorige week elf landen van de Europese Unie voor voldoende
steun zorgden om te beginnen met het opstellen van de plannen voor de
belasting op financiële transacties’, aldus Dow Jones Newswires. De
transactietaks heeft als doel dat banken een contributie gaan leveren aan de
kosten van de financiële crisis en dat buitensporige handel wordt ingeperkt.

Van de elf landen zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje de belangrijkste. Zes
landen onthielden zich vorige week van stemming, te weten Denemarken,
Luxemburg, Malta, Nederland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Nederland
voegde hieraan toe dat de transactietaks niet de economische belangen zou
mogen schaden en niet zou mogen gelden voor de Nederlandse pensioenfondsen.
Die toevoegingen zijn interessant, waarover later meer.
Lees het volledige artikel via onze website.

Save the date





April 2013: Nieuwe website MLFA gaat live;
April 2013: Online Examen Portal 2.0 gaat live;
23 mei 2013: Permanente Educatie (PE) CIP leden;
14 november 2013: Finance Update.

Nieuwe CIP-leden
Graag feliciteren wij de professionals die afgestudeerd zijn in het CIP-programma.
Zij hebben allen met succes deze opleiding afgerond, oa door het verdedigen van
hun afstudeerscriptie.
Nanco Bakker CIP – Syntrus Achmea
“ De invoering van IFRS-reporting bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer”
Marko Wilpshaar CIP – SAMco
“Finding a Country Rotation Model for Emerging Markets”
Aletta Oostenbrug CIP – Kas Bank
“ Implementation T2S on Kas Bank – 2012”
Eric Biljard CIP – Syntrus Achmea
“Actief Beleggen en Index Beleggen”
Peter van Gemst CIP – SBZ
“Waarom koos SBZ (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars) voor
extern (fiduciair) beheer en heeft de uitbesteding gebracht?
Paul van Maurik CIP – Syntrus Achmea
“CLOSING THE GAP: Waarom Interest Rate Swaps en hoe waardeer je dit?
Martijn Vroon CIP – Syntrus Achmea
“Hoe kan een pensioenfonds het beste omgaan met het door hen opgelopen
renterisico?

