Eindtermen en Toetstermen STIBEX Financiering 4 vanaf 1 januari 2016
K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of
herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten noemen en
beschrijven.
T= Toepassingsvraag, de kandidaat moet de gegevens uit een bepaalde casus op de juiste
manier toepassen.
De blauw gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van open vragen (waarbij
gevraagd wordt een getal in te vullen).
De niet-gemarkeerde toetstermen worden getoetst door middel van meerkeuzevragen.
De kandidaat kan:
A.

Waardes

A1

interestberekeningen uitvoeren
A1.1… zowel enkelvoudige als samengestelde interestberekeningen uitvoeren en een
aflossingsplan samenstellen. (T)
A1.2… het interestbedrag, het kapitaal en de looptijd berekenen, al dan niet met
aflossingen op de hoofdsom. (T)
A1.3… de eindwaarde en de contante waarde van één bedrag op basis van
samengestelde interest berekenen m.b.v. een formule (somformule van de
“eindige” meetkundige reeks). (T)
A1.4… een aflossingsplan samenstellen (over maximaal drie perioden) op basis van een
gegeven annuïteit. (T)

A2

de begrippen die betrekking hebben op effecten en obligaties beschrijven en berekeningen
met betrekking tot aandelen en obligaties uitvoeren
A2.1... de begrippen gewoon aandeel en preferent aandeel, (gewone) obligatie,
achtergestelde obligatie en converteerbare obligatie beschrijven en de
overeenkomsten en verschillen tussen deze begrippen benoemen. (K)
A2.2… in voorkomende situaties benoemen of er sprake is van agio of disagio. (K)
A2.3… de begrippen geplaatst aandelenkapitaal, gestort aandelenkapitaal,
maatschappelijk aandelenkapitaal, nog te storten aandelenkapitaal en agioreserve
beschrijven. (K)
A2.4… de begrippen aan toonder en op naam beschrijven. (K)
A2.5… het begrip intrinsieke waarde beschrijven. (K)
A2.6… de begrippen nominale waarde en beurswaarde te kunnen beschrijven. (K)
A2.7… de vergoeding van obligaties en van aandelen beschrijven. (K)
A2.8 .. de begrippen cashdividend, stockdividend en keuzedividend beschrijven. (K)
A2.9… het proces van emissie van aandelen beschrijven, waarbij één van de begrippen
pari, boven pari en beneden pari van toepassing is. (K)
A2.10...de begrippen openbare emissie en onderhandse emissie beschrijven. (K)
A2.11…de verschillende wijzen van plaatsing van obligaties benoemen. (K)

B.

Kengetallen

B1

de ontwikkeling van een onderneming interpreteren door middel van het berekenen van
bepaalde kengetallen
B1.1… de krediettermijn van debiteuren en crediteuren berekenen. (T)
B1.2… de omzetsnelheid van de voorraad en omloopsnelheid van het vermogen
berekenen. (T)
B1.3… de opslagduur (omzetduur) van de voorraad berekenen. (T)
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B1.4… de productiviteit per werknemer (arbeidsproductiviteit) berekenen. (T)
B2

de ontwikkeling van een onderneming beschrijven met behulp van de rentabiliteit,
liquiditeit en solvabiliteit
B2.1… de rentabiliteit van het eigen vermogen, de rentabiliteit van het vreemd vermogen
en de rentabiliteit van het totaal vermogen (economische rentabiliteit) berekenen.
(T)
B2.2… de liquiditeit van een onderneming berekenen met behulp van de current ratio, de
quick ratio en het netto werkkapitaal. (T)
B2.3… het solvabiliteitspercentage (kredietwaardigheid) en de debt ratio van een
onderneming berekenen. (T)
B2.4… de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming interpreteren en
vergelijken in de tijd en vergelijken met andere bedrijven. (T)
B2.5… bepalen of er sprake is van een liquiditeitsbegroting of resultatenbegroting
(exploitatiebegroting) en deze begrotingen interpreteren. (T)

B3

rekenen met indexcijfers
B3.1… met behulp van een tabel of grafiek enkelvoudige indexcijfers m.b.t. prijs,
hoeveelheid en waarde berekenen. (T)
B3.2… indexcijfers terug rekenen naar de oorspronkelijke getallen. (T)

C.

Ondernemingsvormen

C1

ondernemingsvormen (niet-rechtspersonen en rechtspersonen) beschrijven
C1.1… de specifieke kenmerken en de diverse begrippen van de verschillende
ondernemingsvormen c.q. rechtspersonen beschrijven (eenmanszaak, maatschap,
vof, cv, bv). (K)
C1.2… de aansprakelijkheid van verschillende ondernemingsvormen beschrijven. (K)
C1.3… het begrip ondernemingsraad (OR) beschrijven. (K)
C1.4… de begrippen Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van
Aandeelhouders in een nv en in een bv beschrijven. (K)
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