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MISSIE

In Nederland werkt een groot aantal beleggingsprofessionals.
Ruim duizend zijn inmiddels lid van de VBA. Dat is niet zo
gek, want hét middel om bij te blijven is de rest vooruit te zijn.
De VBA biedt haar leden de mogelijkheid in contact te
komen met andere beleggingsprofessionals én bij te blijven
op het vakgebied. De vereniging richt zich echter niet
alleen op haar leden, maar speelt ook een actieve rol in de
beleggingsindustrie in Nederland.
Missie van de VBA
De VBA bevordert als beroepsvereniging de kwaliteit en
integriteit van de beleggingsprofessionals in Nederland.
Zij biedt een platform voor de uitwisseling van kennis en
speelt een actieve rol ten aanzien van ontwikkelingen
binnen de beleggingsindustrie in Nederland.
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De standaard in kwaliteit en integriteit.

Wat Biedt de VBA?

Kennisdeling
Financiële kunde en integriteit vormen de basis voor een
economisch gezonde samenleving. Beleggingsprofessionals
hebben daarmee een grote verantwoordelijkheid. Voor hun
functioneren zijn opleiding en ontwikkeling dan ook van
essentieel belang. De VBA biedt haar leden:
• Opleidingen (basisopleiding en permanente educatie in
samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam)
• Lezingen en congressen (interactieve bijeenkomsten
waar over actuele onderwerpen wordt gediscussieerd,
circa 25 per jaar)
• Artikelen en onderzoeken in het VBA Journaal
(wetenschappelijk met een praktische insteek, 4 x per jaar)
• Actieve commissies op de verschillende werkterreinen van
de beleggingsprofessional, zoals:
– Private banking
– Accounting
– Risk management
– ALM
– Tactische asset allocatie
– Alternatieve beleggingen
– Technische analyse
– Duurzaam beleggen
– Vastgoed
– Investment performance
– Vastrentende waarden
measurement

Sjoerd van Keulen – Voorzitter, Holland Financial Centre

‘
2

Holland Financial Centre is opgericht om initiatieven te
ontwikkelen die bijdragen aan het in stand houden van een
sterke en internationaal concurrerende financiële sector
in Nederland. Het bestaan van een bloeiende vereniging
als de VBA, met haar opleidingen, publicaties en een actief
ledenbestand van 1000 beleggingsprofessionals, verhoogt de
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplek.
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Actieve rol in de beleggingsindustrie
Een goede beroepsvereniging verenigt niet alleen haar leden,
maar faciliteert ook de verbindingen met de financiële en
niet-financiële omgeving. Beleggingsprofessionals zijn immers
niet alleen verantwoordelijk voor het wel en wee van hun
onderneming, maar ook voor de maatschappelijke context
waarin hun onderneming opereert.
De actieve rol blijkt onder andere uit:
• Publicatie van adviesrapporten met betrekking tot
vraagstukken die zowel voor de beroepsgroep alsook
maatschappelijk relevant zijn
• Adviesfunctie voor externe partijen als AFM en DNB
• Actieve rol binnen de EFFAS (European Federation of
Financial Analysts Societies)
• Vertegenwoordiging in het DSI bestuur en de Raad voor de
Jaarverslaggeving

Klaas Knot – Directeur Financiële Markten en plaatsvervangend TG,
Ministerie van Financiën

‘

Een efficiënte werking van de financiële markten is van
groot belang. De VBA levert daaraan een bijdrage door
de deskundigheid van de beroepsgroep van beleggers
te vergroten. De VBA is daardoor ook een goede
gesprekspartner en wordt van tijd tot tijd geconsulteerd
door ons, de AFM, en andere instanties.

’
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Netwerkfunctie
Door lid te worden van een beroepsvereniging als de VBA,
wordt het je als beleggingsprofessional gemakkelijk gemaakt
om in contact te komen met andere vakgenoten, formeel en
informeel, onder andere tijdens een van de vele bijeenkomsten.
Kwaliteitskeurmerk
De VBA biedt de beleggingsprofessionals de mogelijkheid zich
te onderscheiden van andere vakgenoten. In Nederland is de
VBA dé standaard voor deskundige beleggingsprofessionals.
De VBA is betrokken bij de volgende kwaliteitskeurmerken:
• Register Beleggingsanalist (RBA): mogelijkheid
om in het register te worden opgenomen, als men de
VU-VBA opleiding Investment Management met succes
heeft afgerond
• DSI registratie: inschrijving in de senior registers mogelijk
door het volgen van opleidingen die door de VBA worden
aangeboden
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postdoctorale opleiding

De vu-vba opleiding Investment Management wordt aan
geboden aan de Vrije Universiteit onder auspiciën van de VBA.
De opleiding biedt professionals de kans hun kennis te verbreden en te verdiepen op alle aspecten van het beleggingsvak.
Voor wie?
De opleiding is onder andere interessant voor financieel
analisten, beleggingsanalisten, vermogensbeheerders en
portfoliomanagers, maar ook voor toezichthouders, risk
managers, accountants en financiële consultants.
Nationale én internationale erkenning
Afronding van de opleiding geeft recht op:
•	Officiële Master of Science titel
• Inschrijving in het RBA register (altijd in combinatie met
lidmaatschap VBA)
• Inschrijving in de senior registers van het DSI (senior
beleggingsadviseur, senior beleggingsanalist, senior
effectenhandelaar en senior vermogensbeheerder)
Bovendien is de opleiding internationaal erkend door de
EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).
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Enkele kenmerken van de opleiding
• Part-time opleiding (wekelijks drie uur college gedurende
twee jaar met aansluitend een scriptietraject van zes
maanden)
• Alle onderwerpen binnen het beleggingsvak komen aan bod,
zoals fundamentele waardering van ondernemingen, assetallocatie, beheer van vastrentende en aandelenportefeuilles,
alternatieve beleggingen, macro-economie en actuele weten regelgeving
• Vrije Universiteit waarborgt de kwaliteit
• Hoog slagingspercentage: 80% van de studenten rondt de
opleiding succesvol af
• Praktische insteek met onder andere cases en inspirerende
praktijkdocenten
•	Gespreide toetsmomenten met mogelijkheid voor
herkansing binnen drie maanden
Meer informatie?
Kijk op www.im-vu.nl

Jean Frijns

‘

Als hoogleraar ben ik jarenlang nauw betrokken geweest
bij de VU-VBA opleiding. De samenwerking tussen de
VBA en de Vrije Universiteit heeft ervoor gezorgd dat de
opleiding een begrip is in de financiële wereld. Het doel
van de opleiding is beleggingsprofessionals op te leiden die
niet alleen theoretisch goed onderlegd zijn, maar ook de
koppeling met de praktijk weten te maken.
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PERMANENTE EDUCATIE

VBA leden behoren tot de top van de beleggingsprofessionals
in Nederland. Door hun vooropleiding en ervaring beschikken
ze over de juiste kennis en vaardigheden om het vak uit te
kunnen oefenen.
Echter stilstand is achteruitgang!
De VBA ondersteunt daarom haar leden in het volgen van
permanente educatie (PE). Zij biedt korte modules aan en
de mogelijkheid om onderdelen van de reguliere VU-VBA
opleiding Investment Management los te volgen. Daarnaast
vallen ook het bijwonen van de bijeenkomsten en het lezen van
het VBA Journaal onder permanente educatie.
Aanbeveling aantal PE-punten
De VBA stelt permanente educatie niet verplicht, maar beveelt
aan op jaarbasis 20 uur (= 20 PE-punten) te besteden aan
permanente educatie.
Op de website van de VBA staat altijd een overzicht met de
actuele modules.
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Bijeenkomsten

De VBA biedt ieder jaar een gevarieerd programma
aan lezingen over aansprekende onderwerpen. Recente
voorbeelden zijn de beheersing van langlevenrisico door
pensioenfondsen, de fragiliteit van vastrentende markten en
de toekomst van de euro. Bijeenkomsten van de VBA halen
meer dan eens per jaar de landelijke pers.
Op jaarbasis worden circa 25 bijeenkomsten georganiseerd.
Een uitstekende gelegenheid om kennis bij te spijkeren of te
discussiëren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
Daarnaast is er natuurlijk ook altijd gelegenheid om
vakgenoten te spreken en oud-studiegenoten te ontmoeten.
Op de website van de VBA: www.nvba.nl vindt u altijd het
meest actuele overzicht.

Angelien Kemna – Chief Investment Officer, APG

‘

Ik ken de VBA als een zeer actieve vereniging, die niet
alleen een zeer goede basisopleiding biedt, maar ook daarna
voortdurend blijft werken aan het up-to-date houden van
de kennis van haar leden. Zo organiseren zij interessante
bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen en diverse
facetten van de beleggingsindustrie.

’
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Journaal

Het VBA Journaal is het verenigingsblad. Het is een semiwetenschappelijke uitgave met een praktische insteek. Met
altijd een scherp oog voor ontwikkelingen op de financiële
markten vormt het VBA Journaal een platform voor actuele
discussies binnen het beleggingsvak.
Het wordt gelezen door zowel VBA leden als andere
geïnteresseerden. De redactie wordt gevormd door
enthousiaste VBA leden.
Het VBA Journaal verschijnt vier keer per jaar in een
oplage van circa 1200 exemplaren. Op de website zijn ook
de artikelen van de afgelopen jaargangen te bekijken en te
downloaden.
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Lidmaatschap

Professionals die zich aantoonbaar tot beleggingsdeskundige
hebben bekwaamd, kunnen zich inschrijven als lid.
Bij lidmaatschap inbegrepen:
•	Gratis toegang tot vrijwel alle VBA bijeenkomsten
• Mogelijkheid tot het volgen van Permanente educatie tegen
gereduceerd tarief
• Abonnement op VBA Journaal (4x per jaar)
• Mogelijkheid tot deelname in één van de commissies
Kosten: € 295,– per jaar (tarief 2010/2011)
Voorwaarden lidmaatschap
Op de website staan alle voorwaarden uitgebreid beschreven.
Leden worden beoordeeld op hun vooropleiding en
werkervaring.
Studenten die de VU-VBA opleiding Investment Management
volgen worden automatisch aspirant lid. Dit lidmaatschap is
bij de opleiding inbegrepen. Zij genieten alle voordelen van het
lidmaatschap.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website www.nvba.nl of
contact opnemen met het secretariaat van de VBA,
telefoon (020) 618 28 12.
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Organisatie

De vereniging wordt geleid door het verenigingsbureau
en het bestuur.
Verenigingsbureau
Irma Willemsen
Voor al uw vragen of opmerkingen over de VBA
E-mail: secretariaat@nvba.nl
Tel: (020) 618 28 12
Fax: (020) 618 25 42

Inge van den Doel
Directeur
E-mail: directie@nvba.nl
Tel: (020) 618 28 12

Bestuur
Hans de Ruiter
Voorzitter
Het bestuur bestaat inclusief de voorzitter
uit zes leden.
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