Hoofdstuk 17 Investeringsanalyse
Controlelijst: omcirkel of je de leerdoelen wel of niet beheerst. Herhaal bij ‘Nee’
de theorie en/of opgaven of lees de samenvatting totdat je ‘Ja’ kunt
omcirkelen.
Leerdoelen

Beheersing

17.1 Cashflow
Je kunt cashflow omschrijven.

Ja / Nee

17.2 Terugverdientijd
Je kunt
• de terugverdientijd berekenen.
• op basis van de berekende terugverdientijd een keuze maken uit verschillende
projecten.

Ja / Nee
Ja / Nee

17.3 Nettocontantewaardemethode
Je kunt
• de netto contante waarde berekenen van een investeringsproject.
• op basis van de berekende netto contante waarde een keuze maken uit
verschillende investeringsprojecten.

Ja / Nee
Ja / Nee

17.4 Risico, rendement en waardebepaling onderneming
Ja / Nee
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Je kunt de relatie tussen rendement en risico beschrijven.

Hoofdstuk 18 Eigen vermogen
Controlelijst: omcirkel of je de leerdoelen wel of niet beheerst. Herhaal bij ‘Nee’
de theorie en/of opgaven of lees de samenvatting totdat je ‘Ja’ kunt
omcirkelen.
Leerdoelen

Beheersing

18.1 Aandelenkapitaal
Je kunt (geplaatst) aandelenkapitaal, aandeel, nominale waarde, emissiekoers,
beurskoers en dividend omschrijven.

Ja / Nee

18.2 Preferent aandelenkapitaal
Je kunt
• de verschillende vormen van preferent aandelenkapitaal noemen.
• de voor- en nadelen van preferente aandelen noemen.

Ja / Nee
Ja / Nee

18.3 Emissie van aandelen
Je kunt het agio berekenen bij plaatsing van aandelen.

Ja / Nee

18.4 Reserves
Je kunt kenmerken noemen van de verschillende soorten reserves.

Ja / Nee

18.5 Intrinsieke waarde
Je kunt de intrinsieke waarde van een onderneming en de intrinsieke waarde
per aandeel berekenen.

Ja / Nee

18.6 Dividend
Ja / Nee

Pagina 2

Je kunt cashdividend en stockdividend berekenen.

Hoofdstuk 19 Vreemd vermogen
Controlelijst: omcirkel of je de leerdoelen wel of niet beheerst. Herhaal bij ‘Nee’
de theorie en/of opgaven of lees de samenvatting totdat je ‘Ja’ kunt
omcirkelen.
Leerdoelen

Beheersing

19.1 Onderhandse lening
Je kunt de onderhandse lening en de achtergestelde lening omschrijven.

Ja / Nee

19.2 Hypothecaire lening
Je kunt de hypothecaire lening omschrijven.

Ja / Nee

19.3 Obligatielening
Je kunt
• obligaties omschrijven.
• de verschillen noemen tussen aandelen en obligaties.
• agio en disagio op obligaties bij een emissie berekenen.

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

19.4 Converteerbare obligatielening
Je kunt converteerbare obligaties omschrijven.

Ja / Nee

19.5 Leverancierskrediet
Je kunt
• de kenmerken van leverancierskrediet noemen.
• de kosten van leverancierskrediet berekenen.

Ja / Nee
Ja / Nee

19.6 Afnemerskrediet
Je kunt de kenmerken van afnemerskrediet noemen.

Ja / Nee

19.7 Rekening-courantkrediet
Je kunt redenen voor het rekening-courantkrediet beschrijven.

Ja / Nee

19.8 Leasing
Ja / Nee
Ja / Nee
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Je kunt
• het onderscheid tussen operational en financial leasing beschrijven.
• de voor- en nadelen van operational en financial leasing noemen.

Hoofdstuk 20
Vermogensstructuur, risico en afdekking
Controlelijst: omcirkel of je de leerdoelen wel of niet beheerst. Herhaal bij ‘Nee’
de theorie en/of opgaven of lees de samenvatting totdat je ‘Ja’ kunt
omcirkelen.
Leerdoelen

Beheersing

20.1 Vermogensstructuur
Je kunt
• de financiële structuur van een onderneming beschrijven.
Ja / Nee
• de hefboomwerking van de vermogensstructuur en het operationele hefboomeffect Ja / Nee
van de kapitaalstructuur uitleggen.
• de risico's van financiering met veel vreemd vermogen uitleggen.
Ja / Nee

20.2 Effect investeringsprojecten
Je kunt het effect van investeringsprojecten op de waarde van de onderneming
verklaren.

Ja / Nee

20.3 Off-balance financiering
Je kunt off-balance financiering beschrijven en er voorbeelden van noemen.

Ja / Nee

20.4 Opties en termijncontracten
Ja / Nee
Ja / Nee
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Je kunt
• uitleggen dat met opties en termijncontracten risico’s worden afgedekt.
• de risico’s van opties en termijncontracten risico’s analyseren.

Hoofdstuk 21
Vermogensmarkt
Controlelijst: omcirkel of je de leerdoelen wel of niet beheerst. Herhaal bij ‘Nee’
de theorie en/of opgaven of lees de samenvatting totdat je ‘Ja’ kunt
omcirkelen.
Leerdoelen

Beheersing

21.1 Vragers van vermogen
Je kunt
• de vragers van vermogen noemen.
• aangeven aan welk vermogen de verschillende vragers behoefte hebben.

Ja / Nee
Ja / Nee

21.2 Aanbieders van vermogen
Je kunt
• de aanbieders van vermogen noemen.
• beschrijven op welke wijze het vermogen wordt aangeboden.

Ja / Nee
Ja / Nee

21.3 Geldmarkt en kapitaalmarkt
Je kunt de kenmerken noemen van de geldmarkt en de kapitaalmarkt.

Ja / Nee

21.4 De Amsterdamse effectenbeurs
Ja / Nee
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Je kunt de handel in aandelen en obligaties beschrijven.

