Meer dan 21.000 kandidaten voltooien het CFA®-programma, en
geven daarmee blijk van hun toewijding aan educatie, hun
loopbaanontwikkeling en het beroep van beleggingsprofessional
Toegankelijkheid van examens werd verbeterd en er zijn tekenen van een beter
genderevenwichtig in de sector
•
•
•

Record wereldwijde deelname illustreert de grote belangstelling voor de CFA®-titel als
onderscheidende factor voor professionals en werkgevers in de beleggingsindustrie
Van de top 10 markten is de groei van het aantal kandidaten in Australië het hoogste
ten opzichte van het vorige jaar
Vroege tekenen van genderevenwicht tussen de kandidaten van Level I in sommige
markten

NEW YORK, 20 augustus 2019 – CFA Institute, de wereldwijde organisatie van
beleggingsprofessionals, kondigt aan dat van de 38.377 kandidaten die in juni deelnamen aan
het Level III examen van het CFA®-programma, 56 procent is geslaagd. Dit is het laatste examen
van het programma en daarmee komen de kandidaten na verificatie van hun beroepservaring
in aanmerking voor de CFA®-titel. Alle kandidaten zullen vandaag op de hoogte worden gesteld
van hun resultaten. Op dit moment zijn meer dan 167.000 beleggingsprofessionals wereldwijd
houder van de zogenaamde CFA®-charter.
Kandidaten van de examens voor Level I en II van het CFA-programma ontvingen hun resultaten
op 6 augustus. Van de 83.656 kandidaten die voor het examen van Level I zaten, slaagde 41
procent. Van de 74.735 kandidaten die het Level II examen hebben afgelegd, is 44 procent
geslaagd. Bekijk hier de historische slagingspercentages.
"Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar alle kandidaten die vandaag goed nieuws ontvingen
over hun examenresultaten", aldus Paul Smith, CFA, president en CEO van het CFA Institute.
"Dit is een spannende tijd om een carrière op te bouwen in de beleggingsindustrie, met steeds
meer mogelijkheden om een positieve impact te hebben. De complexiteit die gepaard gaat met
het leveren van rendement, met name in de context van wereldwijde duurzaamheid, vereist
een deskundiger analyse en de bereidheid om die vaardigheden in te zetten in de traditionele
markten maar ook daarbuiten. Het CFA-programma voorziet in een wereldwijde gemeenschap
van beleggingsprofessionals, die zich toeleggen op de hoogste normen van professionaliteit
met toewijding aan ethiek, en die klaar zijn om de sector in de komende jaren te gidsen".
Het curriculum van het CFA-programma wordt voortdurend aangepast naar de huidige praktijk
van vermogensbeheer en zorgt ervoor dat kandidaten die het programma afronden, zijn
uitgerust met relevante en actuele kennis en vaardigheden. Het curriculum dat de kandidaten
dit jaar hebben voltooid bevat een onderdeel fintech (met inbegrip van twee nieuwe ethische
casestudy's), machine learning en professionaliteit in vermogensbeheer.

Wereldwijde markten vertonen eerste tekenen van een genderevenwichtiger beroepsgroep
Het CFA-programma blijft in alle regio's groeien, wat een weerspiegeling is van de grote
belangstelling voor de CFA-titel als een onderscheidende factor voor mensen die een carrière
op lange termijn voor ogen hebben in het vak van beleggingsprofessional. Onder de 10 grootste
markten liet Australië het hoogste groeipercentage van examenkandidaten zien, met 23
procent steiging ten opzichte van vorig jaar.
De deelname van vrouwen aan het examen neemt wereldwijd toe. In de afgelopen vijf jaar is
het aantal vrouwelijke deelnemers aan het CFA-examen meer dan verdubbeld, en is nu goed
voor 39 procent van het totaal. Voor de kandidaten van Level I - een belangrijke indicator van
toekomstige trends - heeft in sommige markten het percentage van vrouwen pariteit bereikt of
zelfs overtroffen, met name in Australië en het Verenigd Koninkrijk.
"Wanneer mensen de CFA-titel verdienen, geeft dat blijk van hun toewijding aan educatie, hun
eigen loopbaanontwikkeling en het beroep van beleggingsprofessional ", zegt Stephen M.
Horan, CFA, CIPM, Managing Director voor Credentialing en de regio Noord- en Zuid-Amerika
bij het CFA Institute. "De genderevenwichtigheid die lijkt te ontstaan in de samenstelling van
kandidaten wereldwijd is een positief teken voor de toekomstige gezondheid van de sector en
voor beleggers omdat uit onderzoek blijkt dat uiteenlopende perspectieven ten goede komen
van beleggingsresultaten. Naarmate bedrijven diversiteit vergroten, zullen we gaan zien dat het
toekomstige beroep van beleggingsprofessional een betere afspiegeling is van de populatie
beleggers die zij bedient".
Nieuwe testcentra verbeteren de toegankelijkheid van het examen
De Level I, II en III examens van juni werden wereldwijd in 343 testcentra en in 192 steden
afgenomen. Voor het eerst, konden de kandidaten in Cambodja en Myanmar het CFA-examen
in hun geboorteland afleggen, na de introductie van testcentra in Phnom Penh en Yangon. De
kandidaten in Australië, India, Nigeria en het Verenigd Koninkrijk konden bovendien uit nieuwe
testcentra in respectievelijk Brisbane, Bhopal, Abuja en Birmingham kiezen. Het computerbased testen, dat voor de kandidaten van Level I vanaf 2021 moet worden geïntroduceerd, zal
de toegankelijkheid van het examen vergroten door extra testcentra en een keuze van
examendata binnen een bepaald tijdvak.
-EndsVoor meer informatie: carolien@porscommunicatie.nl

Noot voor de redactie
Explore the CFA Program - Take the Assessment is een online portal die potentiële kandidaten inzicht
geeft in het CFA-programma en de mogelijkheid om hun geschiktheid voor het programma te
beoordelen door:
- Een online zelfevaluatie
- Een CFA-programmaquiz
- Een bibliotheek die een overzicht geeft van de onderwerpen van het CFA-programma
- Informatie over de mogelijkheden voor studiebeurzen
Studiebeurs voor vrouwen
Het CFA Institute Women in Investment Management Initiative heeft tot doel resultaten voor beleggers
te verbeteren door genderdiversiteit in het beroep van vermogensbeheerder aan te moedigen. Daartoe
biedt CFA Institute de ‘Women’s Scholarship’ aan om vrouwen in de sector aan te moedigen en te
ondersteunen. Dit jaar zijn er meer dan 1.000 beurzen aan vrouwen toegekend voor hun inschrijving
voor het CFA-programma. Daarnaast heeft het CFA Institute vorig jaar leiders uit de gehele
beleggingsindustrie bijeengeroepen om een roadmap voor bedrijven op te stellen, voor het creëren van
gelijke kansen en de noodzakelijke verandering binnen de industrie op het gebied van inclusiviteit en
diversiteit te versnellen. Discussies resulteerden in de publicatie van het document 20 recommended
organizational practices die bedrijven nu kunnen toepassen.
Over CFA Institute
Het CFA Institute is een wereldwijde organisatie van beleggingsprofessionals, die de norm stelt voor
professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in
beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het uiteindelijke
doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten zo goed mogelijk
functioneren en economieën groeien. Er zijn wereldwijd meer dan 167.000 CFA charterholders in 164
markten. CFA Institute heeft negen kantoren wereldwijd en er zijn 156 aangesloten lokale verenigingen.
Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org of volg ons op Twitter @CFAInstitute en op
Facebook.com/CFAInstitute.
Over CFA Society VBA Netherlands
CFA Society VBA Netherlands is op 1 januari 2018 ontstaan uit de fusie tussen CFA Society Netherlands
en VBA beleggingsprofessionals. Het aantal leden bedraagt ruim 2.000 en laat sterke groei zien. De
vereniging heeft een breed aanbod aan beroepsopleidingen, waaronder de internationaal erkende
beroepsopleiding tot Chartered Financial Analist, de op de Europese en Nederlandse
marktgeoriënteerde postdoctorale VU-VBA opleiding ‘Investment Management’, de postdoctorale
opleiding ‘Risk Management for Financial Institutions’, de CIPM opleiding gericht op prestatiemeting en
de algemene opleiding CFA Foundations.
CFA Society VBA Netherlands biedt uitgebreide mogelijkheden voor het op peil houden van kennis en
kunde en houdt een register bij van de permante educatie van haar leden.
Met leden die werkzaam zijn in vrijwel alle disciplines binnen de financiële sector is de vereniging diep
ingebed in de Nederlandse bedrijfstak. Zij is aangesloten bij het internationale netwerk van CFA
Institute. Voor meer informatie, zie www.cfasociety.org/netherlands

