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1.

Verantwoording

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (hierna CEA) is een bij wet ingesteld
zelfstandig bestuursorgaan te Amsterdam en brengt jaarlijks, conform artikel 74 van de
Wet op de registeraccountants (Wra), verslag uit aan de Minister van Financiën. Dit
jaarverslag bevat de verantwoording van de taken en werkzaamheden van CEA en
voorziet in de financiële verantwoording over het boekjaar. Het jaarverslag is door CEA
vastgesteld in haar vergadering van 23 maart 2011. De jaarrekening 2010 is voorzien
van een controleverklaring door Mazars Paardekooper Hoffman N.V.
Een exemplaar van dit verslag wordt ook gezonden aan het Koninklijk Nederlands
Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten en andere stakeholders. Het jaarverslag wordt tevens
beschikbaar gesteld via de website van CEA.
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2. Verslag van werkzaamheden
2.1

Algemeen

Begin 2010 heeft de commissie haar bevindingen van het toezicht op de theoretische
accountantsopleidingen van de afgelopen drie jaren gepubliceerd en besproken met de
vertegenwoordigers van de opleidingen. De commissie heeft besloten het toezicht in de
vorm van periodieke beleidsgesprekken in 2010 op te schorten, zodat opleidingen de
ruimte kregen om deze bevindingen te interpreteren en vertalen naar concrete
maatregelen. Wel is onder alle wo-opleidingen in de vorm van een quick scan gerichte
informatie uitgevraagd en dit zal in het vervolg jaarlijks bij alle opleidingen plaatsvinden.
De quick scan maakt deel uit van het vernieuwde instrumentarium dat CEA heeft
ontwikkeld voor het toezicht op de theoretische opleidingen. De commissie zal het
toezicht op de opleidingen in het vervolg meer differentiëren en hanteert daarbij een
risicogerichte benadering. Eind 2010 is een pilot gestart waarin de nieuwe
toezichtaanpak, inclusief het herziene toezichtkader wordt toegepast bij de aanwijzing
van de RA-opleiding van de Universiteit van Amsterdam.
CEA heeft in 2010 twee nieuwe hbo-opleidingen aangewezen en de aanwijzing van de
NOvAA-beroepsopleiding uitgebreid met een nieuwe opleiding in Suriname. De nieuwe
AA-opleidingen worden verzorgd door de NCOI Opleidingsgroep en door Markus Verbeek
Praehep, in samenwerking met Curises, op Curaçao. Van twee hbo-opleidingen verliep dit
jaar de aanwijzing en is, op basis van een verkorte procedure, een nieuwe aanwijzing
verstrekt voor wederom twee jaar.
In de zomer heeft een CEA-delegatie gesproken met partijen die op Curaçao gezamenlijk
de RA-opleiding verzorgden, in een poging om de samenwerking tussen partijen te
herstellen. Hernieuwde samenwerking blijkt nu niet mogelijk en er worden alternatieven
onderzocht om de RA-opleiding op Curaçao te behouden.
In juli heeft CEA nieuwe, gemeenschappelijke eindtermen voor de praktijkopleidingen tot
AA en RA vastgesteld en gepubliceerd. Deze nieuwe eindtermen worden van kracht met
ingang van 1 september 2011. Het toezicht op de praktijkopleidingen van NOvAA en
NIVRA had dit jaar voor CEA prioriteit.
Er zijn in 2010 geen aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid ontvangen.
Wel heeft de commissie zes aanvragen voor een voorlopig oordeel behandeld, waarvan
er vijf tot een positief oordeel hebben geleid. Nadat de betreffende kandidaten de
verplichte examens hebben afgelegd, komen zij in principe in aanmerking voor een
verklaring van vakbekwaamheid.
De commissie heeft met veel belangstelling kennis genomen van het ontwerp van de Wet
op het accountantsberoep (Wab) en daarop een officiële reactie gegeven. Naast de
regeling van de positie en taken van de commissie zelf, is ook de regeling van het
onderwijs voor CEA relevant. Tezamen met de reactie op het ontwerp wetsvoorstel heeft
CEA ook haar toekomstvisie op de accountantsopleidingen gepubliceerd. CEA wil hiermee
bijdragen aan het debat over de toekomstige inrichting van de accountantsopleiding.
Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft CEA gesproken met het College
Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) over de mogelijkheden van
samenwerking tussen beide organisaties. Een gezamenlijk voorstel voor verdergaande
samenwerking is begin 2011 aan het ministerie aangeboden.
De commissie heeft in 2010 in totaal zeven keer vergaderd. Naast veelvuldig overleg met
stakeholders in zowel het onderwijs- als het beroepenveld is in 2010 voor het eerst ook
gesproken met de AFM. De commissie wil haar contacten verder uitbreiden naar
vertegenwoordigers van gebruikers van accountantsdiensten.

Jaarverslag 2010 versie 1. 0

3

2.2

Organisatie en financieel beheer

De commissie bestaat uit zeven leden. De commissie wordt ondersteund door een
secretariaat. De medewerkers van het secretariaat hebben ook in 2010 weer een forse
bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de taken van de
commissie.
De commissie en het secretariaat zijn gehuisvest bij het Koninklijk NIVRA. De
medewerkers van CEA zijn in dienst van het NIVRA en worden gedetacheerd bij de
commissie. Het NIVRA is al enige tijd met het ministerie van Financiën in onderhandeling
over een (nieuwe) dienstverleningsovereenkomst die ziet op het faciliteren van het
secretariaat van de CEA. Het ministerie is contractpartij, omdat CEA geen
rechtspersoonlijkheid bezit en daarom zelf geen overeenkomst met het NIVRA kan
sluiten. In de nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomst wordt een andere
systematiek gehanteerd voor de doorberekening van de kosten van de CEA. Deze nieuwe
systematiek leidt tot een duidelijk hoger kostenniveau dan voorheen. Op het moment
van vaststellen van het jaarverslag was er nog geen definitieve
dienstverleningsovereenkomst beschikbaar.
De minister van Financiën heeft CEA en het College Deskundigheid Financiële
Dienstverlening (CDFD) gevraagd te onderzoeken of fusie respectievelijk samenwerking
tussen beide organisaties mogelijk is. CDFD is een vergelijkbaar toezichthoudende
instantie die via mandaat van de minister van Financiën toezicht houdt op de opleidingen
voor financiële intermediairs uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. Naast
overeenkomsten in taakstelling zijn er ook duidelijke verschillen in de aandachtsgebieden
en uitvoering.
In 2010 hebben beide organisaties intensief gesproken over de mogelijkheden en zijn
scenario’s verkend voor mogelijke (verdergaande vormen van) samenwerking. Een
gezamenlijk voorstel zal begin 2011 aan het ministerie worden aangeboden. CEA en
CDFD hanteren daarbij als uitgangspunt dat beide organen (ook) onafhankelijk van
elkaar moeten en kunnen opereren en elk hun eigen identiteit behouden. Voordelen van
samenwerking liggen met name op het terrein van uitwisselen van kennis en best
practices en gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering.
Samenstelling commissie en secretariaat
De samenstelling van de commissie gedurende het verslagjaar was als volgt:
Naam
drs. L.E.H. Vredevoogd
prof.dr. A. de Bos RA
mw. M. Cranendonk RA
mw. A.M. Janssen AA MFSME
M. Koestering AA
H. Moesbergen AA
prof.dr. P. Wallage RA

Functie
voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid/plv. voorzitter

Benoemingsperiode
1-10-2006 tot 1-10-2011
1-1-2010 tot 1-1-2015
1-9-2009 tot 1-9-2014
1-9-2009 tot 1-9-2014
1-10-2006 tot 1-10-2011
1-10-2006 tot 1-10-2011
1-10-2006 tot 1-10-2011

De samenstelling van het secretariaat gedurende het verslagjaar was als volgt:
J.P.M.J. Leerentveld RA RE
secretaris
mw. drs. J.L. van Gestel RA
senior beleidsmedewerker
mw. drs. J. Dankbaar
stafmedewerker (tot 1 oktober 2010)
mw. T. Schmidt
stafmedewerker
In bijlage 1 is een overzicht van de (neven)functies van de commissieleden opgenomen.
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Financieel beheer
Het kostenniveau van CEA is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 6,4% tot
€ 595.418. De stijging van het kostenniveau, wordt verklaard door een vacature op het
secretariaat, die in december 2009 is vervuld. Hierdoor zijn de bureaukosten in 2010
ruim € 60.000 hoger dan in 2009. Bij de overige lasten is sprake van een daling met
€ 34.000 die volledig verklaard wordt door een daling van de post advieskosten.
De kosten ad €595.148 blijven ruim beneden de begroting (€ 791.000), omdat bepaalde
toezichtactiviteiten op de theoretische opleidingen in 2010 die waren voorzien, niet zijn
uitgevoerd. Daardoor zijn de commissiekosten lager dan begroot. Ook heeft de
commissie minder extern advies ingewonnen dan begroot. Tot slot is ook een vacature
op het secretariaat, die in het najaar van 2010 is ontstaan (nog) niet ingevuld, waardoor
de bureaukosten lager uitvallen dan begroot.
2.3

Vaststellen van de eindtermen

2.3.1 Inleiding
CEA stelt overeenkomstig artikel 56 Waa respectievelijk artikel 69 Wra eindtermen vast
voor zowel de theoretische opleiding als de praktijkstage1. De eindtermen dienen als
referentiekader voor de bachelor- en masteropleidingen, de postinitiële opleidingen en de
praktijkopleidingen. Op grond van artikel 4 van het Besluit accountantsopleiding van
28 juni 2006 stelt CEA tevens eindtermen vast die betrekking hebben op het Examen
Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift.
2.3.2 Eindtermen theoretische accountantsopleiding
Per 1 september 2008 zijn de nieuwe, gemeenschappelijke eindtermen voor de
theoretische opleiding tot Accountant-Administratieconsulent en registeraccountant van
kracht. Jaarlijks vindt, op advies van de Commissie Onderhoud Eindtermen, indien nodig
bijstelling plaats, wat ook in 2010 is gebeurd.
2.3.3 Eindtermen praktijkstage
In juli 2010 heeft CEA, na een intensief ontwikkeltraject, de nieuwe eindtermen
praktijkopleiding 2011 vastgesteld en gepubliceerd. Deze nieuwe, gemeenschappelijke
eindtermen zijn gebaseerd op het adviesrapport van de Commissie Eindtermen
Praktijkopleiding van de Raad voor de Praktijkopleiding en het Stagebestuur onder
voorzitterschap van prof. Gortemaker RA. De kwantitatieve eisen die aan de
praktijkopleidingen tot AA en RA worden gesteld verschillen nog wel. CEA streeft, in
navolging van de kwantitatieve eisen voor de theoretische opleidingen, ook naar
harmonisatie van de kwantitatieve eisen die aan de beide praktijkopleidingen worden
gesteld. Argument hiervoor is dat er geen onderscheid bestaat in de wettelijke
controlebevoegdheid van AA’s en RA’s. Daarom is de geldigheidsduur van de nieuwe
eindtermen die ingaan op 1 september 2011, beperkt tot maximaal vier jaar.
2.3.4. Simulatieopdrachten praktijkopleiding AA
De Raad voor de Praktijkopleiding heeft CEA verzocht akkoord te gaan met de
mogelijkheid voor trainees om de verplichte controle-ervaring op te doen in een
simulatieomgeving in plaats van in de praktijk. Aanleiding hiervoor is dat trainees tijdens
hun praktijkopleiding steeds moeilijker kunnen voldoen aan de verplichtingen voor het
onderdeel controle. Bij veel accountantsorganisaties zijn scheidingen aangebracht tussen
de controlewerkzaamheden en overige werkzaamheden, waardoor met name AA-trainees
minder makkelijk op controleopdrachten kunnen worden ingezet. Worden AA-trainees al
toegelaten tot een controle-afdeling dan is het vaak moeilijk om aan het niveau-vereiste
te kunnen voldoen.

1

De wet spreekt van praktijkstage, maar in de praktijk wordt veelal de term praktijkopleiding gebruikt, die
daarom in dit jaarverslag gehanteerd wordt.
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Het gebruik van simulatie-opdrachten is een mogelijkheid die CEA heeft voorgesteld om
de kloof te overbruggen die tussen de kwantitatieve eisen van de beide
praktijkopleidingen bestaan. CEA heeft ingestemd met de wijze waarop binnen de
praktijkopleiding AA simulatieopdrachten nu toegepast zullen gaan worden. Belangrijke
afwegingen daarin voor CEA zijn de beperkingen ter zake voldoende geschikte
controleopdrachten in de praktijk en de beperkte duur waarvoor simulatieopdrachten
worden toegestaan tot uiterlijk 30 april 2015. CEA heeft voorts voorwaarden verbonden
aan de uitvoering van simulatieopdrachten. De uitvoering van simulatieopdrachten door
AA-trainees dient aan dezelfde eisen te voldoen als de uitvoering van reguliere
controleopdrachten in de praktijk. Het toezicht door CEA is ook niet anders dan bij de
uitvoering van reguliere controleopdrachten in de praktijk.
2.4

Aanwijzen theoretische opleidingen en toezicht op de eindtermen

2.4.1 Ontwikkeling nieuw toezichtkader
In 2009 was de commissie gestart met de ontwikkeling van een nieuwe toezichtaanpak
voor de theoretische opleidingen. Dit heeft medio 2010 geleid tot een nieuw
toezichtkader. Het toezichtkader is voorgelegd en besproken met vertegenwoordigende
organen van de theoretische opleidingen en positief ontvangen. De nieuwe aanpak gaat
uit van een risicogerichte en thematische aanpak. Hierdoor zal de intensiteit van het
toezicht in de toekomst niet meer voor alle opleidingen hetzelfde zijn.
Om de werking van het nieuwe toezichtkader in de praktijk te toetsen is in het najaar
een pilot aanwijzing gestart bij de Post Master Accountancy opleiding van de Universiteit
van Amsterdam (UvA). De pilot wordt begin 2011 afgerond. De ervaringen uit de pilot
worden vervolgens meegenomen bij de aanwijzingsprocedure van de andere RAopleidingen in 2011. De nieuwe toezichtaanpak en het bijbehorende toezichtkader zullen
worden verankerd in beleidsregels die in 2011 zullen worden vastgesteld.
Accountantsopleidingen hebben een bijzondere positie wat betreft het toezicht op de
inhoud en kwaliteit van die opleidingen. Zij hebben namelijk te maken met toezicht uit
hoofde van twee wettelijke regimes. Alle opleidingen die onder de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) vallen, dienen te worden geaccrediteerd
door de NVAO. Daarnaast dienen de postinitiële opleidingen in het hbo en wo, een
aanwijzing te verkrijgen van CEA op grond van accountantswetten. De afspraken die
hierover in het verleden met de NVAO en betrokken belangenorganisaties zijn gemaakt,
zijn herijkt en aangepast aan het nieuwe accreditatieregime. In de nieuwe afspraken
worden de beoordelingen in het kader van accreditatie (NVAO) en aanwijzing (CEA) nog
beter op elkaar afgestemd. De afspraken zijn begin 2011 geformaliseerd en worden in de
vorm van een pilot getest.
2.4.2 Aanwijzen opleidingen
In 2010 zijn twee nieuwe hbo-opleidingen aangewezen en is de aanwijzing van de
NOvAA-beroepsopleiding uitgebreid met een nieuwe opleiding in Suriname. Voorts zijn de
aanwijzingen van de postbacheloropleidingen van Saxion en de Haagse Hogeschool die
per 31 december 2010 verliepen, verlengd.
De nieuwe AA-opleidingen betreffen de Post-HBO Accountancy van de NCOI
Opleidingsgroep en de Post HBO AA van Markus Verbeek Praehep, zoals die in
samenwerking met Stichting Curaçao Institute for Social and Economic Studies (Curises),
op Curaçao wordt aangeboden. Op Curaçao verzorgt Curises al jarenlang het sluitstuk
van de theoretische RA-opleiding. Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan om aldaar
ook de AA-opleiding te gaan verzorgen. Deze wordt door Curises onder
verantwoordelijkheid van Markus Verbeek Praehep verzorgd. Gegeven de problemen die
bestonden rondom de RA-opleiding heeft de commissie bij de aanwijzing van deze
opleiding kritisch de wijze van samenwerking en kwaliteitsborging beoordeeld. Via het
reguliere toezicht zal de commissie de nakoming van gemaakte afspraken en de kwaliteit
van de opleiding als zodanig nauwgezet volgen.
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De Post-HBO Accountancy van de NCOI betreft een vergelijkbare postinitiële AA-opleiding
als de opleidingen van Markus Verbeek Praehep en LOI. NCOI participeert ook in het
samenwerkingsverband van deze particuliere opleiders (VAAC).
Medio 2009 heeft CEA drie, nieuwe professional masteropleidingen Accounting & Auditing
in het hbo aangewezen. Normaal gesproken vindt een jaar na aanwijzing een
beleidsgesprek plaats om na te gaan of de opleiding in de praktijk ook voldoet aan de
gestelde eisen. Omdat de drie opleidingen pas in het najaar van 2010 met één
gezamenlijke groep van start zijn gegaan, heeft het beleidsgesprek niet plaatsgevonden.
Omdat de opleidingen medio 2011 een nieuwe aanvraag voor een aanwijzing moeten
indienen, zal in dat kader de opleiding inhoudelijk worden getoetst.
CEA vindt de situatie rondom de RA-opleiding op Curaçao nog steeds zorgelijk. In
februari 2009 heeft de CEA een aanwijzing verstrekt aan de accountantsopleiding van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), die in samenwerking met Curises werd
verzorgd. Omdat de samenwerking per 1 november 2008 is beëindigd, is ook de
aanwijzing begrensd tot die studenten die voor 1 november 2008 aan de opleiding waren
begonnen. Praktisch gezien kunnen nieuwe studenten geen RA-opleiding volgen die over
een aanwijzing beschikt van CEA. Dit betekent dat die studenten geen uitzicht hebben op
inschrijving in het RA-register.
CEA heeft herhaaldelijk bij partijen aangedrongen om tot een bevredigende oplossing te
komen. Daartoe heeft een delegatie van CEA in de zomer een bezoek gebracht aan
Curaçao. Naast het monitoren van de naleving van de aanwijzing van 24 februari 2009 is
intensief gesproken over de toekomst van de RA-opleiding op het eiland. CEA heeft
daarbij getracht partijen weer tot samenwerking te laten komen, maar heeft moeten
vaststellen dat hernieuwde samenwerking tussen UNA en Curises op dit moment niet
haalbaar blijkt. Het gevolg hiervan is grote onzekerheid bij studenten op het eiland over
het kunnen (ver)volgen van een RA-opleiding. Het risico is ook zeer reëel dat studenten
buiten Curaçao een accountantsopleiding gaan volgen, waardoor er belangrijk
arbeidspotentieel van het eiland verdwijnt.
UNA en Curises hebben beide aan CEA aangegeven dat zij voornemens zijn de
theoretische opleiding tot registeraccountant zelf te willen gaan verzorgen, mogelijk in
samenwerking met een of meer Nederlandse universiteiten. Voor zover dergelijke
initiatieven reeds concrete vorm hebben aangenomen, heeft CEA duidelijk de
randvoorwaarden gesteld waaronder aanwijzing kan plaatsvinden.
Een overzicht van alle aangewezen opleidingen is opgenomen in bijlage 3 van het
jaarverslag. Een actueel overzicht van alle aangewezen opleidingen is ook te vinden op
www.ceaweb.nl.
2.4.3 Toetsen van de theoretische opleidingen aan de eindtermen
Zoals hiervoor al uiteengezet zijn de reguliere beleidsgesprekken met opleidingen in
2010 tijdelijk opgeschort. Vanaf 2011 zullen de toezichtactiviteiten op de opleidingen,
weliswaar volgens de nieuwe toezichtaanpak, weer normaal doorgang vinden.
In 2010 heeft de commissie vastgesteld dat de toelating tot de reguliere
accountantsopleidingen van studenten met de vooropleiding postbachelor
Bedrijfseconomie voor Non-Financials (BENF) tekortkomingen vertoonden. De commissie
is tevreden dat deze tekortkomingen door de betrokken instellingen zijn aangepakt. De
follow up zal via de reguliere toezichtinstrumenten (blijvend) worden gemonitord.
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2.5

Toetsen van de praktijkopleidingen aan de eindtermen

Het toezicht op de praktijkopleidingen van NOvAA en NIvRA (hierna te noemen
stageorganisaties) had dit jaar voor CEA prioriteit. CEA steunt bij haar toezicht op de
uitkomsten van de kwaliteitsbeheersingsstelsels van de beide stageorganisaties. Aan de
hand van een risico-analyse toetst de commissie periodiek de opzet, het bestaan en de
adequate werking van deze stelsels. Proactieve rapportering van incidenten door de
stageorganisaties en de wijze waarop met incidenten is omgegaan, is een voorwaarde
voor deze wijze van toezicht.
De norm voor de toetsing zijn de eindtermen die zijn afgeleid van de inhoudsvereisten
van beide praktijkopleidingen, zoals ze al enige tijd bestaan. In 2011 worden nieuwe,
gemeenschappelijke eindtermen van kracht. CEA heeft haar eigen risico-inschatting
mede gebaseerd op een zelfevaluatie van de risico’s die beide stageorganisaties op
verzoek van CEA hebben opgesteld. Deze risico-inschatting vormt het uitgangspunt voor
het toezicht, dat uitgaat van dezelfde beoordelingsaspecten als het toezichtkader van
CEA voor de theoretische opleidingen. De uitvoering van het toezicht gedurende het
verslagjaar bestond uit het verzamelen van informatie, gesprekken met Raad voor de
Praktijkopleiding, Stagebestuur, de afdelingen Praktijkopleiding van de stageorganisaties
en met stagiaires. Daarnaast heeft CEA vier visitaties van stagebureaus bijgewoond en
bij beide praktijkopleidingen een tiental stagedossiers, verdeeld over verschillende
stagebureaus, beoordeeld.
CEA heeft waardering voor de wijze waarop de stageorganisatie van de praktijkopleiding
is opgezet. De uitvoering van de stage is afhankelijk van diverse actoren, waarbij de
stagemeester (RA), praktijkopleiders en externe beoordelaars (AA) en stagebureaus een
zeer belangrijke rol innemen. De betrokkenheid, juiste kritische blik en de tijdigheid van
de beoordeling van deze actoren verschilt. Ook het Stagebestuur en de Raad voor de
Praktijkopleiding hebben dit geconstateerd en voeren diverse interne
beheersmaatregelen uit om hier verbetering in aan te brengen. De praktijk leert echter
dat het bewerkstelligen van constant hoogwaardige kwaliteit bij alle actoren in de
stageorganisatie niet eenvoudig is.
Er zijn zeer enthousiaste stagemeesters/praktijkopleiders die goede en tijdige feedback
verschaffen aan de stagiaires. Er zijn daarentegen ook stagemeesters/praktijkopleiders
die minder kritisch zijn in hun feedback en minder betrokken zijn bij de stage als geheel.
Het is van belang om juist deze groep stagemeesters/praktijkopleiders aan te spreken op
de invulling van hun rol.
De stagebureaus van de accountantskantoren nemen een zeer belangrijke positie in,
door de kerntaak van de stagebureaus om toekomstige beroepsgenoten op te leiden.
CEA heeft de indruk dat verschillende accountantsorganisaties een verschillend belang
hechten aan een goed functionerend stagebureau. De huidige marktomstandigheden
versterken mogelijk een korte termijn visie, wat een negatieve invloed kan hebben op de
aandacht voor de belangrijke taak van de stagebureaus. De stagebureaus hebben onder
meer als taak zorg te dragen voor het adequaat functioneren van de stagemeesters. Juist
de stagemeesters die het minst betrokken zijn bij de stage, dienen meer aangesproken
te worden op hun belangrijke rol voor de praktijkopleiding. CEA is van mening dat de
stagebureaus de stagemeesters hierop nadrukkelijker moeten aanspreken, om de
kwaliteit van de stagemeesters op een constant goed niveau te brengen en houden.
Overige geconstateerde aandachtspunten bij stagebureaus hebben betrekking op het
handhaven van stagetermijnen, het tijdig doorvoeren van verbeterpunten die uit
visitaties voortkomen en een sterker kritisch zelfbeeld in de zelfevaluaties. CEA is van
mening dat de beoordeling van de stagebureaus door het Stagebestuur en de Raad voor
de Praktijkopleiding nog kritischer mag en de boodschap nog steviger. In dit kader
adviseert CEA tevens om het instrumentarium en de aanpak, die het Stagebestuur en de
Raad voor de Praktijkopleiding hanteren, te heroverwegen.
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In 2011 zal uiteraard specifieke aandacht worden besteed aan de follow-up van
bovengenoemde bevindingen door de stageorganisaties. In 2011 worden nieuwe
eindtermen voor de praktijkopleiding ingevoerd. CEA zal erop toezien dat deze
eindtermen adequaat worden ingevoerd. Voor meer informatie zie paragraaf 2.3.3.
CEA streeft naar een verdere harmonisatie van de AA- en RA-praktijkopleiding, omdat
tussen beide kwalificaties geen wettelijk onderscheid bestaat in hun bevoegdheden. De
voortgang van deze harmonisatie komt aan de orde tijdens besprekingen met de
stageorganisaties. Deze organisaties hebben reeds intensief overleg met elkaar om tot
verdere uniformiteit te komen.
2.6

Afgeven verklaringen van vakbekwaamheid

CEA heeft in het verslagjaar 2010 geen aanvragen voor een verklaring van
vakbekwaamheid ontvangen. Wel is een groot aantal informatieverzoeken van
geïnteresseerde buitenlandse accountants behandeld. Er zijn geen (informatie)verzoeken
ontvangen via het Dienstenloket.
Sinds dit verslagjaar biedt CEA accountants met een buitenlandse kwalificatie de
mogelijkheid om een voorlopig oordeel aan te vragen. Personen die een verklaring van
vakbekwaamheid willen aanvragen kunnen zo, voordat zij de (verplichte) examens
Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels afleggen, uitsluitsel krijgen of hun
buitenlandse accountantskwalificatie voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld
voor een verklaring van vakbekwaamheid.
Dit verslagjaar heeft CEA zes aanvragen voor een voorlopig oordeel behandeld. Eén
aanvraag is buiten behandeling geplaatst omdat niet alle gewenste documentatie was
overlegd. Alle aanvragen voor een voorlopig oordeel betroffen personen die een
verklaring van vakbekwaamheid ambiëren op grond van artikel 78 Wet op de
registeraccountants. Vijf aanvragen hebben tot een positief voorlopig oordeel geleid, en
één aanvraag is afgewezen.
2.7

Consultatie ontwerp Wet op het accountantsberoep

In juli 2010 heeft de minister van Financiën het ontwerp van de Wet op het
accountantsberoep (Wab) ter consultatie aangeboden. Deze nieuwe wet is het gevolg van
de voorgenomen fusie tussen NOvAA en NIVRA te samen de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants gaan vormen. De wet regelt zowel de opleiding tot
accountant als de taken en bevoegdheden van CEA, vandaar dat CEA van de consultatie
gebruik heeft gemaakt en een reactie heeft gegeven.
De nieuwe accountantswet wil het mogelijk maken om in de toekomst te differentiëren in
de opleiding tot accountant, waardoor niet iedere accountant de opleiding tot externe
accountant hoeft te volgen. CEA ondersteunt deze ontwikkeling van harte. In de
afgelopen jaren heeft CEA namelijk geconstateerd dat de theoretische opleiding tot
wettelijk controleur (AA en RA) en de functie-uitoefening steeds verder uit elkaar
groeien. Al tijdens de opleiding kiezen veel studenten, vooral zij die de AA-opleiding
volgen, voor een functie die niet specifiek gericht is op (wettelijke) controle van
jaarrekeningen. Als gevolg van veranderingen in de markt van accountantskantoren
wordt het ook steeds moeilijker voor studenten om te kunnen voldoen aan de eisen van
vooral de praktijkopleiding. Daarnaast heeft CEA ervaren dat als gevolg van de
toenemende discrepantie tussen opleiding en functie-uitoefening er een ongewenste druk
ontstaat op de inhoud en het niveau van de opleiding als zodanig. Daarom acht CEA
differentiatie in de opleiding tot accountant dan ook zeer gewenst, waarbij in ieder geval
onderscheid wordt gemaakt in opleidingen tot accountant die wel en die niet de
bevoegdheid geven om wettelijke controles uit te voeren.
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In haar reactie heeft CEA ook een toekomstvisie voor het theoretisch deel van de
accountantsopleiding geformuleerd, die past binnen het stelsel van differentiatie zoals de
nieuwe wet dat voorstelt. Kern van die toekomstvisie is dat de toekomstige
accountantsopleiding een basisopleiding omvat, gevolgd door een keuze uit twee
profielen, die elk op hun beurt gevolgd worden door een of meerdere
differentiatierichtingen. Alle accountancystudenten volgen in dit model de basisopleiding
die dezelfde eindtermen omvat. Vervolgens kiest een student voor een van de profielen:
assurance of non-assurance. Na afronding van het gekozen profiel kiest de student
uiteindelijk voor een bepaalde differentiatie, waarvan de wettelijke controle er één vormt.
Alleen studenten die de differentiatie ‘wettelijke controle’ volgen zouden uiteindelijk de
bevoegdheid om als externe accountant op te kunnen treden kunnen verkrijgen.
In de nieuwe wet worden ook enkele bevoegdheden van CEA nader uitgewerkt, die thans
reeds impliciet aan CEA zijn toegekend. CEA vindt het goed dat deze explicitering wordt
aangebracht, omdat daarmee de in de praktijk bestaande onduidelijkheid over de
reikwijdte van haar bevoegdheden wordt weggenomen. Een aantal bevoegdheden zou
nog nadere aanvulling behoeven, omdat nu nog geen sancties verbonden zijn aan het
niet naleven van bepaalde verplichtingen (inlichtingenvordering, aanwijzing). Voor een
effectieve uitoefening van de bevoegdheden acht CEA het noodzakelijk dat de wetgever
ook sancties verbindt aan het niet naleven van wettelijke bepalingen.
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3.

Vooruitblik 2011

Naast het reguliere toezicht op zowel de theoretische opleidingen als de praktijkopleidingen, moeten in 2011 alle Nederlandse universitaire accountantsopleidingen
opnieuw worden aangewezen. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis
van het nieuwe toezichtkader. Op de nieuwe opleidingen die in 2010 voor het eerst zijn
aangewezen, houdt de commissie toezicht in de vorm van beleidsgesprekken. Of CEA
volgend jaar ook aanvragen krijgt voor aanwijzing van nieuwe opleidingen is op voorhand
lastig in te schatten. Wel heeft de NOvAA-beroepsopleiding aangegeven haar opleiding en
daarmee het aanwijzingsbesluit te willen uitbreiden met zeker twee en mogelijk drie
nieuwe opleidingen. Het is daarnaast denkbaar dat op Curaçao een nieuwe RA-opleiding
wordt gestart, die dan een aanwijzing van CEA nodig heeft.
Specifiek voor de praktijkopleiding AA worden simulatieopdrachten ontwikkeld voor
kandidaten om te kunnen voldoen aan de praktijkeisen voor controleopdrachten. CEA
heeft de randvoorwaarden aangegeven waaraan simulatieopdrachten moeten voldoen.
CEA beoordeelt zowel de ontwikkeling van de simulatieopdrachten als de uitvoering in de
praktijk in het kader van het toezicht op de eindtermen van de praktijkopleiding.
CEA zal bij het toezicht op de praktijkopleidingen nauwgezet nagaan of haar bevindingen
uit het toezicht in 2010 adequaat worden opgevolgd.
Andere beleidsonderwerpen voor volgend jaar zijn: de implementatie van de nieuwe
accountantswet wat betreft de regeling van het onderwijs, de voorbereiding van de
herziening van de theoretische eindtermen en de uitwerking en implementatie van de
samenwerking met het CDFD. Dit laatste zal waarschijnlijk ook tot gevolg hebben dat het
secretariaat van CEA gaat verhuizen.
In 2011 loopt de benoemingstermijn van een groot aantal commissieleden af. Op één na
hebben alle leden laten weten een volgende termijn te ambiëren. De commissie zal, in
samenspraak met het ministerie van Financiën, de herbenoeming voorbereiden en een
opvolger zoeken voor de vrijgekomen positie.
Amsterdam, 23 maart 2011
L.E.H. Vredevoogd
Voorzitter
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Ph. Wallage RA
Plv. voorzitter

H. Moesbergen AA
Lid

A. de Bos RA
Lid

M. Koestering AA
Lid

M. Cranendonk RA
Lid

A.M. Janssen AA
Lid
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4.

Jaarrekening 2010

Balans
2010
€

2009
€

Activa
Vorderingen
Bank

2010
€

2009
€

187.531

209.344

187.531

209.344

Passiva
3.274

4.330

184.257

205.014

187.531

209.344
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1 Kortlopende schulden
2

12

3

Staat van baten en lasten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€

Begroting
2010
€

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€

Baten
Bijdragen beroepsorganisaties

589.233

790.000

555.405

4

Overige opbrengsten

2.911

-

-

5

Financiële baten

3.274

1.000

4.330

6

595.418

791.000

559.735

448.528

530.000

388.295

7

Commissiekosten

93.800

136.000

84.086

8

Overige lasten

53.090

125.000

87.354

9

595.418

791.000

559.735

0

0

0

Totaal baten

Lasten
Bureaukosten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten
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TOELICHTING
Algemeen
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (hierna commissie) is een bij wet
ingesteld zelfstandig bestuursorgaan. De commissie is ingesteld per 1 oktober 2006. De
taken van de commissie zijn geregeld in de Wet op de AccountantsAdministratieconsulenten en de Wet op de Registeraccountants en omvatten:
o het vaststellen van de eindtermen van de accountantsopleidingen in Nederland;
o het aanwijzen van de opleidingen die het theoretisch deel van de
accountantsopleiding geheel of gedeeltelijk verzorgen, voor zover deze opleidingen
niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek;
o het toetsen van de praktijkstage aan de mate waarin wordt voldaan aan de
eindtermen;
o het afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid.
Het boekjaar 2010 loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Als
vergelijkende cijfers zijn de gegevens van het boekjaar 2009 opgenomen.
De begroting 2010 is, overeenkomstig artikel 73, vierde lid van de Wet op de
registeraccountants, op 5 augustus 2009 goedgekeurd door de Minister van Financiën.
In de toelichting per post van de staat van baten en lasten worden de cijfers over 2010
zowel geanalyseerd ten opzichte van de begrote bedragen als de werkelijke bedragen
van 2009.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
'Organisaties zonder winststreven'. De waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De in de jaarrekening verantwoorde bureaukosten betreffen de werkelijke
personeelskosten (bruto salarissen, sociale lasten en pensioenlasten) van de
medewerkers van het secretariaat, zoals doorbelast door het NIVRA, verhoogd met een
opslag voor HRM en overhead. Daarnaast worden bedragen per medewerker doorbelast
voor opleidingen, huur en werkplekkosten.
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Balans op 31 december
31-12-2010
€

31-12-2009
€

ACTIVA
(1) Vorderingen
Nog te ontvangen rentebaten over boekjaar

3.274

4.330

Betreft de rentebaten over het boekjaar van de spaarrekening die de commissie bij de
ING aanhoudt.
(2) Bank
Betaalrekening
Spaarrekening

82.652
101.605

5.739
199.275

Totaal banksaldi per 31 december

184.257

205.014

De commissie beschikt regelmatig over overtollige liquide middelen, zijnde het verschil
tussen de ontvangen voorschotten van de beroepsorganisaties in de bijdrage van de
lasten van de commissie en de betaalde lasten. De overtollige liquide middelen worden
tijdelijk op een spaarrekening gezet. De hoogte van het saldo per 31 december wordt
met name verklaard doordat enerzijds de ontvangen voorschotten de werkelijke lasten
overstijgen en anderzijds door een vooruitontvangen bijdrage van NOvAA over het eerste
kwartaal 2011.
31-12-2010
€

31-12-2009
€

PASSIVA
(3) Kortlopende schulden
Verschuldigd aan beroepsorganisaties
Nog te betalen honoraria
Crediteuren
Vooruitontvangen bijdrage beroepsorganisatie
Nog te ontvangen facturen
Totaal per 31 december
Verschuldigd aan beroepsorganisaties
Het verloop van de post was als volgt:
Saldo verschuldigd aan de NOvAA op 1 januari
Betaling/(ontvangst)
Bijdrage in de lasten van het boekjaar
Ontvangen voorschotbijdragen
Saldo op 31 december
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98.735
10.983
71.456
6.357

144.937
18.507
37.545
8.355

187.531

209.344

1.700
(1.700)
(218.016)
259.000

1.141
(1.141)
(205.500)
207.200

40.984

1.700

31-12-2010
€
Saldo verschuldigd aan het NIVRA op 1 januari
Betaling
Voorschotten en verrekeningen
Bijdrage in de lasten van het boekjaar
Eindafrekening bureaukosten 2010
Te betalen bureaukosten

31-12-2009
€

143.237
(143.237)
441.000
(371.217)
(12.657)
625

216.573
(216.573)
352.800
(349.905)
140.342

Saldo op 31 december

57.751

143.237

Totaal verschuldigd aan NOvAA en NIVRA

98.735

144.937

De CEA brengt elk kwartaal, bij wijze van voorschot, de begrote lasten van de CEA in
rekening aan de beide beroepsorganisaties. De afrekening vindt plaats op basis van de
werkelijke lasten volgens de vastgestelde jaarrekening. Per 31 december 2010 is
€ 110.766 te veel in rekening gebracht aan de beroepsorganisaties (€ 69.783 aan het
NIVRA en € 40.984 aan de NOvAA).
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Staat van baten en lasten
BATEN
(4) Bijdragen beroepsorganisaties
Wettelijk is bepaald dat de lasten van de commissie worden gedragen door het
Koninklijk NIVRA en de NOvAA. Daarvoor is tussen de CEA en de beide
beroepsorganisaties een verdeelsleutel overeengekomen, zoals onderstaand
weergegeven.
NIVRA
63%
€

NOvAA
37%
€

De bijdrage in de lasten is als volgt berekend:
Totaal door te berekenen lasten commissie € 589.233

371.217

218.016

(5) Overige opbrengsten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€
Overige opbrengsten

Begroting
2010

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€

€

2.911

-

-

Dit betreft bijdragen van derden in de kosten van het bezoek van CEA aan Curaçao , die
als zodanig niet begroot waren en een bijdrage inzake visitatiewerkzaamheden voor de
NVAO.
(6) Financiële baten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€
Rentebaten

3.274

Begroting
2010
€
1.000

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€
4.330

Dit betreft de rentebaten van de Rentemeerrekening zoals die bij de ING wordt
aangehouden. De rentebaten zijn lager dan vorig jaar met name omdat er gedurende
het boekjaar gemiddeld een lager saldo op de Rentemeerrekening heeft gestaan en het
gemiddelde rentepercentage in 2010 lager ligt dan in 2009.
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LASTEN
(7) Bureaukosten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€
Doorberekende bureaukosten

448.528

Begroting
2010
€
530.000

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€
388.295

Betreft de met het NIVRA verrekende personeelskosten van de secretaris (0,9 fte), twee
stafmedewerkers (beiden 0,8 fte, waarvan één tot 1 oktober 2010) en een senior
beleidsmedewerker (0,675 fte). Tevens zijn hierin begrepen de kosten van huisvesting,
ict, opleidingen, p&o en algemene overhead, die berekend worden per werkplek
respectievelijk als een percentage van de personeelskosten. De kosten worden bij wijze
van voorschot doorberekend en achteraf op basis van de werkelijke kosten, tarieven en
percentages nagecalculeerd.
De kosten blijven achter bij de begroting met name omdat een vacature die per
1 oktober is ontstaan niet is ingevuld. De kosten zijn gestegen ten opzichte van vorig
boekjaar omdat de gemiddelde bezetting in 2010 hoger was dan in 2009 vanwege een
langdurige vacature van de functie van senior beleidsmedewerker in 2009.
(8) Commissiekosten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€

Begroting
2010
€

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€

Vergoeding commissieleden
Reis- en verblijfkosten

81.826
11.974

121.500
14.500

75.910
8.176

Totaal

93.800

136.000

84.086

Betreft honoraria en reis- en onkostenvergoedingen van de commissieleden voor de
vergaderingen en andere bijeenkomsten van de CEA.
De commissiekosten zijn lager dan begroot, voornamelijk omdat de commissie dit jaar
niet het volledige voorgenomen programma van het toezicht op de theoretische
eindtermen heeft uitgevoerd. De kosten zijn hoger dan in 2009 omdat de commissie in
2010 het volledige programma van het toezicht op de praktijkopleidingen heeft
uitgevoerd. De kosten van het toezicht op de praktijkopleidingen zijn daarbij overigens
lager dan verwacht.
De stijging van de reiskosten ten opzichte van vorig boekjaar wordt met name
veroorzaakt door een bezoek dit jaar van een delegatie van de commissie aan de
Universiteit van de Nederlandse Antillen en Curises te Curaçao. Dit bezoek was in de
begroting voorzien.
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(9) Overige lasten
1-1-2010
t/m
31-12-2010
€

Begroting
2010
€

1-1-2009
t/m
31-12-2009
€

Advieskosten
Vergoeding subcommissies
Vergaderkosten
Diverse kosten

38.135
5.187
1.553
8.215

80.000
15.000
10.000
20.000

74.098
1.331
2.183
9.742

Totaal

53.090

125.000

87.354

De overige lasten zijn lager dan begroot vanwege voorziene advieskosten die uiteindelijk
niet zijn gerealiseerd. Zowel de juridische advieskosten als de advieskosten voor
ondersteuning van het project monitoring zijn lager dan voorzien. Voor juridische
advieskosten was € 35.000 begroot en is € 9.500 gerealiseerd. De advieskosten voor
ondersteuning van het project monitoring zijn lager dan voorzien omdat de commissie,
in afwachting van de positie van CEA in de nieuwe accountantswet, dit deel van het
project tijdelijk heeft gestopt.
De daling van de overige lasten ten opzichte van vorig boekjaar komt geheel voor
rekening van lagere advieskosten. In 2009 werd het organisatorische deel van het
project monitoring uitgevoerd, ondersteund door een externe adviseur. Het
organisatorische deel van het project is in de eerste helft van 2010 afgerond. De
juridische advieskosten 2009 omvatten deels externe bijstand bij een beroepsprocedure
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In 2010 heeft CEA geen juridische
procedures gevoerd.
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Bijlage 1 Overzicht (neven)functies voorzitter en leden CEA
Drs. L.E.H. Vredevoogd, voorzitter
- Voorzitter Raad van Toezicht van de Nederlandse Hartstichting, Den Haag;
- Lid Raad van Advies van het Von Siebold huis in Leiden;
- Lid geschillencommissie medezeggenschap universiteiten.
Prof.dr. Ph. Wallage RA, plaatsvervangend voorzitter
- Partner d.m.v. B.V. KPMG, Amstelveen;
- Hoogleraar accountantscontrole master en postmasteraccountancy UvA;
- Lid Adviescollege Beroepsreglementering, NBA;
- Lid Raad van Commissarissen AMS BV, Schiphol.
Prof.dr. A. de Bos RA, lid
- Partner bij Ernst & Young Accountants LLP;
- Voorzitter van het Directoraat vaktechniek bij Ernst & Young;
- Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en hoogleraar aan de
juridische faculteit;
- Lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin Ernst & Young) en
het Nationaal Commissarissen Onderzoek;
- Lid assurance commissie van de NBA;
- Lid Dutch Regulatory Contact Partners;
- Lid werkgroep corporate governance van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
- Kerkrentmeester, Protestantse Kerk, wassenaar;
- Bestuurslid Stichting Compliance, Toezicht- en regelgeving.
Mw. M. Cranendonk RA, lid
- Manager Bureau Vaktechniek Berk N.V., Utrecht;
- Medewerker stagebureau Berk N.V., Utrecht;
- Secretaris Adviescommissie NIVRA Young Professionals (tot 11-09-2010);
- Regiositemaster Stichting ‘Doe een wens’ (vanaf 01-09-2010).
Mw. A.M. Janssen AA, lid
- Senior accountant BDO
- Lid van het stagebestuur BDO; hoofd stagebureau AA BDO;
- Examinator praktijkopleiding AA NOvAA.
M. Koestering AA, lid
- Lid door middel van B.V. van de maatschap YKV accountants & adviseurs, Alphen a/d
Rijn en Capelle aan den IJssel;
- Aandeelhouder van FMR advies B.V., Nieuw Vennep;
- Directeur/aandeelhouder Thokoya Vastgoed B.V., Alphen a/d Rijn;
- Vennoot van VOF Socrates Financial Services, Alphen aan den Rijn;
- Lid commissie educatie SRA;
- Examinator praktijkopleiding AA NOvAA.
H.
-

Moesbergen AA, lid
Zelfstandig gevestigd als adviseur door middel van B.V., Woerden;
President-commissaris De Sluis-groep N.V., Woerden;
Voorzitter VSB-fonds, Woerden;
Penningmeester van de Stichting L(aat) E(sther) T(ennissen), Woerden (Olympisch
kampioene rolstoeltennis);
Penningmeester Stichting Vrienden van het Kasteel, Woerden;
Lid commissie van aanbeveling Vereniging Terminale Thuiszorg, Woerden;
Commissaris Stichting Woonbelangen Weidegebied, Woerden;
Bestuurslid Stichting Foundation docdata payments;
Voorzitter Raad van Commissarissen Alle®zorg B.V. te Woerden;
Penningmeester Raad van Toezicht St. Agrarische Zorgonderneming Vlist te Vlist.
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Bijlage 2 Samenstelling subcommissies per 31 december 2010
Commissie Onderhoud eindtermen
Prof. J.C.A. Gortemaker RA, voorzitter
Drs. J. Cluitmans (ACS)
Prof.dr. T.L.C.M. Groot (wo)
F. van Luit AA (Vaac)
Mw. prof.dr. G.C.M. Majoor RA (wo)
J.F.M. van Oostrum (ACS)
J.P.M.J. Leerentveld RA RE (CEA, tevens secretaris)
T. Schmidt (CEA, secretariële ondersteuning)
Beoordelingscommissie i.h.k.v. aanvragen verklaring van vakbekwaamheid
Voor aanvragen uit hoofde van artikel 78 Wra:
Prof. J.C.A. Gortemaker RA (hoogleraar accountancy EUR)
J. Buchel (coördinator educatie NIVRA)
Voor aanvragen uit hoofde van artikel 57 Waa:
Drs. J.G.D. Heij AA (voorzitter raad voor de praktijkopleiding NOvAA)
Drs. T.R. Luinstra (beleidsmedewerker educatie NOvAA)
Adviescommissie bezwaarschriften
Prof. dr. J.C.K.W. Bartel (voorzitter)
Prof. W.P. Moleveld RA (RA-vertegenwoordiger)
Drs. A.A.V.M. Otten AA (AA-vertegenwoordiger)
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Bijlage 3 Overzicht aangewezen opleidingen per 31-12-2010
CEA wijst overeenkomstig artikel 56 Waa en artikel 69 Wra opleidingen aan die het
theoretisch deel van de accountantsopleiding geheel of gedeeltelijk verzorgen, met
uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage, voor zover
deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Aanwijzingen hbo-accountantsopleidingen per 31 december 2010
Bekostigde opleidingen

Initieel
(bachelor accountancy)

Postinitieel
(postbachelor AA)

Professional master
Accounting & Auditing

Hogeschool

NVAO accreditatie tot

CEA aanwijzing

CEA aanwijzing

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Avans Hogeschool Breda
Avans+ Breda
Avans Hogeschool Den Bosch
Fontys Hogeschool Eindhoven
Haagse Hogeschool
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam (HES/HvA)
Hogeschool INHOLLAND Alkmaar
Hogeschool INHOLLAND Diemen
Hogeschool INHOLLAND Rotterdam
Hogeschool INHOLLAND
Rotterdam/Paramaribo
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Rotterdam
Saxion Hogeschool Deventer/Enschede
Hogeschool Utrecht
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Zuyd Sittard

01-01-15
01-01-15
01-01-15
01-01-14
01-01-15
01-01-15
01-01-15
31-12-14
31-12-14
31-12-14
17-03-14

01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12

02-06-09 t/m 01-06-111

01-01-09
01-01-09
01-01-09
01-01-09

02-06-09 t/m 01-06-111

t/m
t/m
t/m
t/m

31-12-12
31-12-12
31-12-12
31-12-12

01-01-09 t/m 31-12-12

Niet bekostigde opleidingen

01-01-15
01-01-15
01-01-15/01-01-14
01-01-15
22-03-13
01-01-15
Initieel
(bachelor accountancy)

01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12
01-01-09 t/m 31-12-12
Postinitieel
(postbachelor AA resp.
fase 1 en 2)

Hogeschool

NVAO accreditatie tot

CEA aanwijzing

19
20
21
22
23
24

Bedrijfshogeschool Fontys Eindhoven2
Hogeschool LOI
Markus Verbeek Praehep Nederland
Markus Verbeek Praehep Curaçao
NOvAA beroepsopleiding
NCOI

n.v.t. 3
01-01-12
10-09-13
10-09-13
n.v.t. 3
04-08-16

1

01-01-09
01-01-09
01-01-09
01-09-10
01-01-09
01-01-11

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

02-06-09 t/m 01-06-11
02-06-09 t/m 01-06-11

Professional master
Accounting & Auditing

23-03-11
31-12-12
31-12-12
31-08-12
31-12-12
31-12-12

De opleiding wordt aangeboden binnen een samenwerkingverband tussen Fontys Hogeschool en Avans+
Hogeschool
2
Fontys Bedrijfshogeschool heeft de opleiding beëindigd en de aanwijzing is op 23 maart 2011 door CEA
ingetrokken.
3
De vooropleiding is buiten beschouwing gelaten omdat vanuit meerdere bacheloropleidingen (bijv.
bedrijfseconomie of SPD) in de vervolgopleiding kan worden ingestroomd.
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Aanwijzingen universitaire accountantsopleidingen per 31 december 2010
Universiteit

Initieel (master)

1

NVAO
accreditatie tot

1

Universiteit van Amsterdam

11-04-2017

2

Erasmus Universiteit Rotterdam

28-07-2015

3

Rijksuniversiteit Groningen

13-02-2017

4

Universiteit Maastricht

31-12-2013

5

01-01-2014

6

Nyenrode School of Accountancy &
Controlling
Universiteit van Tilburg

7

Vrije Universiteit

28-04-2017

Universiteit

8

Universiteit van de Nederlandse
Antillen 2

Postinitieel (postmaster)
CEA aanwijzing

Initieel (bachelor en master)

Post-Master Accountancy van
1-1-2008 t/m 31-12-2011
Postinitiële Accountantsopleiding
van 1-1-2008 t/m 31-12-2011
Postmaster Accountancy
Opleiding van
1-1-2008 t/m 31-12-2011
Opleiding tot Registeraccountant
van 1-1-2008 t/m 31-12-2011
Postmaster RA-opleiding
van 1-1-2008 t/m 31-12-2011
Opleiding tot Registeraccountant
van 1-1-2008 t/m 31-12-2011
Postgraduate
Accountantsopleiding van
1-1-2008 t/m 31-12-2011
Postinitieel (postmaster)

CEA aanwijzing

CEA aanwijzing

Master of Science in Accounting,
afstudeerrichting Accounting &
Assurance van 24-2-2009 t/m
23-2-2013, uitsluitend voor de
overgangssituatie (zie
voetnoot).

Master of Science in Accounting,
afstudeerrichting
Registeraccountant van
24-2-2009 t/m 23-2-2013,
uitsluitend voor de
overgangssituatie (zie
voetnoot).

13-02-2017

1

De bacheloropleiding is buiten beschouwing gelaten omdat vaak vanuit meerdere bacheloropleidingen in de
masteropleiding kan worden ingestroomd.
2
Het aanwijzingsbesluit van de CEA ziet uitsluitend op de accountantsopleiding in de overgangssituatie die is
ontstaan door het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst tussen UNA en Curises per 1 november
2008. De overgangssituatie betreft alleen studenten die voorafgaande aan de cut-off datum van 1 november
2008 bij Curises waren ingeschreven voor de accountantsopleiding. Curises verzorgde tot 1 november 2008 –
in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de UNA de Master of Science Accounting met afstudeerrichting
Accounting & Assurance (masterfase) en afstudeerrichting Registeraccountant (postmasterfase).
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