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Opleiding: Post-Master opleiding tot Registeraccountant 
Betreft: Examenreglement  
 

Examenreglement Post-Master opleiding tot Registeraccountant 
 

Artikel 1  Toepassing examenreglement 
 
1.1 Het reglement heeft betrekking op alle tentamens die tijdens de Post Master opleiding 

tot Registeraccountant van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden afgenomen en 
op alle tentamens voor deficiëntievakken die door de Post-Master opleiding tot 
Registeraccountant worden afgenomen  
 

1 2  Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt het reglement met 
de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2016. 

 
 
 
Artikel 2  Begripsomschrijving 
 
2.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Collegejaar:  Periode van september t/m juni van het daaropvolgende 

kalenderjaar danwel periode van april t/m december van enig 
jaar  

 
Examencommissie: Commissie die mondelinge tentamens afneemt, bestaande uit 

een hoogleraar en/of docent van de opleiding, aangevuld met 
een extern deskundige  

 
Extern deskundige:  Een onafhankelijke, buiten de opleiding staande persoon met 

adequate kennis van het vakgebied Accountancy. 
 
Module:  Een onderdeel van de opleiding waarbinnen een bepaald 

gedeelte van de leerstof als min of meer afgerond geheel wordt 
gedoceerd en waarover één of meer tentamens worden 
afgenomen. 

 
Opleidingscoördinatiecentrum:  Het coördinatiecentrum van de Post-Master opleiding tot 

Registeraccountant, afgekort het OCC  
 
Permanente Examencommissie:  Commissie die toeziet op de kwaliteit van de tentamens en 

daarbij ondermeer het beroep na bezwaar in behandeling neemt 
en tevens gevallen van vermoede fraude en plagiaat onderzoekt   

 
Program Director: De voor de opleiding verantwoordelijke hoogleraar  
 
Rooster:  De opzet of volgordelijkheid van de delen van de opleiding voor 

een bepaalde periode. 
 
Student:     Degene die bij EURAC/ESAA als student staat ingeschreven. 
 
Tentamen:  Ieder schriftelijk, mondeling of ander onderzoek naar de kennis, 

het inzicht en de vaardigheden van de student  
 
Tentamenrooster: De opzet of volgordelijkheid van de tentamens van de opleiding 

voor een bepaalde periode. 
 
Verantwoordelijk hoogleraar:  De hoogleraar die de eindverantwoordelijkheid heeft voor een 

bepaalde module  
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Artikel 5  Tentamens 
 
5.1  Gedurende de module ICAIS wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen. De 

module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. 

 
5.2 De module EVA wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens dit tentamen 

wordt de voorgeschreven stof getentamineerd  
 
5 3 De module CSR wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen  Tijdens dit tentamen 

wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. 
 
5.4  Gedurende de module FA wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen. De 

module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. 

 
5.5  Gedurende het collegejaar bestaan per module maximaal drie mogelijkheden waarop 

tentamen kan worden gedaan (het tentamen en één of twee hertentamens). De data 
waarop de tentamens plaatsvinden, zijn aan het begin van het collegejaar bekend en 
opgenomen in het tentamenrooster.  

 
5.6  Van mogelijkheden voor hertentamens kan alleen gebruik gemaakt worden indien het 

resultaat van het tentamen onvoldoende is of indien vooraf schriftelijk (per brief of per 
e-mail) bij het OCC wordt gemeld dat het tentamen niet kan worden bijgewoond. 
Toelating tot het hertentamen kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat 
voor het tentamen  

 
5 7  Indien de student er niet in slaagt binnen de geboden tentamenmogelijkheden een 

module met goed gevolg af te sluiten, bestaat de mogelijkheid tegen betaling aan de 
tentamens van het volgend collegejaar deel te nemen, met de dan daarvoor geldende 
literatuur. 

 
5.8  Alle tentamens van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant hebben een 

geldigheidsduur van zes jaar  De afgesloten theoretische opleiding heeft, behoudens 
regelingen van de toezichthouder, een onbeperkte geldigheidsduur   

 
5.9  Tentamenresultaten van schriftelijke tentamens zijn in principe binnen zes weken na 

de tentamendatum bekend. Indien door omstandigheden deze termijn niet kan worden 
gehaald, zal dit de studenten tijdig worden meegedeeld  Resultaten van mondelinge 
tentamens worden direct na afloop van het tentamen aan de student door de 
desbetreffende examencommissie meegedeeld. Voor alle tentamens geldt dat het 
resultaat niet wordt vrijgegeven indien de student nog openstaande facturen heeft 
waarvan de betalingstermijn is verstreken. 

 
 
 
Artikel 6  Toelating tot de module Financial Auditing 
 
6 1  Toelating tot de module FA vindt in elk geval plaats als alle tentamens van de modules 

ICAIS en EVA met goed gevolg zijn afgelegd (ieder tentamen minimaal 55 punten)  
Toelating kan plaatsvinden indien van alle tentamens van de voorliggende modules 
maximaal één tentamen nog niet met goed gevolg is afgelegd  
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Artikel 7  Recht tot bezwaar en beroep 
 
7.1  Tegen schriftelijke en mondelinge tentamenuitslagen kan schriftelijk bezwaar worden 

aangetekend  Het bezwaar dient met argumenten te zijn onderbouwd en te worden 
gericht aan de verantwoordelijk hoogleraar of docent van de module waarop het 
tentamen betrekking heeft   

 
7 2 Voordat schriftelijk bezwaar kan worden aangetekend tegen de uitslag van een 

schriftelijk tentamen dient, indien van toepassing, een centrale bespreking en/of een 
individuele nabespreking te zijn bijgewoond. Na het bijwonen van een dergelijke 
bespreking kan binnen een periode van dertig dagen na de bespreking bezwaar 
worden aangetekend. Bij een schriftelijk tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar 
of docent uitspraak na bestudering van het bezwaar, de uitwerking van de student, 
raadpleging van de correctoren en eventueel het horen van de student  

 
7 3 Het aantekenen van schriftelijk bezwaar tegen de uitslag van een mondeling tentamen 

kan op elk moment binnen een periode van dertig dagen na het mondeling tentamen. 
Bij een mondeling tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar of docent uitspraak 
na bestudering van het bezwaar, het protocol dat tijdens het mondeling tentamen is 
opgemaakt, raadpleging van de examinatoren en eventueel het horen van de student. 

 
7.4 De verantwoordelijk hoogleraar of docent doet binnen dertig dagen na ontvangst van 

het bezwaar uitspraak met twee mogelijke uitkomsten:  
1. het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als gegrond 

verklaard;  
2  het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als niet gegrond 

verklaard. 
 
7.5 Tegen de beslissing die is genomen op grond van een ingebracht bezwaar staat 

schriftelijk beroep open bij de Permanente Examencommissie van de Post Master 
opleiding tot Registeraccountant. Het beroep dient met argumenten te worden 
onderbouwd die ingaan op de redenen waarom de student het niet eens is met de 
afwijzing van het bezwaar en schriftelijk te worden ingediend, binnen vijftien dagen 
nadat de beslissing van de verantwoordelijk hoogleraar of docent is meegedeeld aan 
de student. 

 
7 6 Na ontvangst van het beroep doet de Permanente Examencommissie binnen dertig  

 dagen uitspraak, waarbij de Permanente Examencommissie de student om  
 toelichting kan vragen. 

  
 
 
Artikel 8 Gedragsregels en ongewenst gedrag 
 
8 1  Studenten en docenten hebben belang bij een ongestoord verloop van studie en 

colleges. Met het oog daarop heeft de decaan van de Erasmus School of Economics 
(ESE) gedragsregels vastgesteld voor de goede gang van zaken tijdens het onderwijs 
en in de onderwijsruimten  Deze gedragsregels hebben de status van ‘nadere 
orderegels’ zoals bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Orderegeling van de EUR. Door 
deze status is voorzien in de procedures voor bezwaar en beroep  De Erasmus School 
of Accounting & Assurance handhaaft de door de decaan van de ESE vastgestelde 
navolgende gedragsregels. 
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8.2  De gedragsregels zijn van toepassing op de colleges en andere onderwijsactiviteiten 
die worden verzorgd binnen de EUR en op de ruimten, waaronder de computerzalen, 
voor zover die worden gebruikt voor het onderwijs. 

8.3  Het is verboden na aanvang van het college de onderwijsruimte te betreden zonder 
voorafgaande toestemming van degene die het onderwijs geeft  Degene die het 
onderwijs geeft, kan de toegang weigeren. 

 
8.4  Het is verboden de orde tijdens het college / in de onderwijsruimte te verstoren door: 

• het gebruik van een mobiele telefoon of welk ander communicatiemiddel ook;  
• het nuttigen van drink  of etenswaren, tenzij vooraf toestemming is verleend.  

De toestemming wordt altijd verleend bij medische noodzaak; 
• welke andere vorm van hinderlijk gedrag dan ook. 
Degene die het onderwijs geeft / verantwoordelijk is voor de onderwijsruimte, kan 
degene die het college verstoort, uit de onderwijsruimte laten verwijderen. 

 
8.5  Jegens degene die zich bij herhaling schuldig maakt aan het verstoren van de goede 

gang van zaken tijdens de colleges, kan de Program Director maatregelen treffen 
conform de procedure zoals vastgelegd in de “Regeling met betrekking tot het 
handhaven van de orde binnen de EUR-gebouwen en op de EUR-terreinen en met 
betrekking tot het doelmatig c.q  rechtmatig gebruik van de EUR-voorzieningen”  De 
consequentie van deze regeling is dat de docent een student per direct uit het college 
kan verwijderen. De Program Director kan de student vervolgens de toegang tot de 
colleges ontzeggen  Deze verwijdering kan tijdelijk van aard zijn  De Program Director 
kan ook besluiten de student definitief te verwijderen uit de colleges. Als gevolg hiervan 
loopt de student het risico om het aanwezigheidsakkoord voor een verplicht practicum 
te missen en geen geldig resultaat voor het betreffende vak te behalen  

 
8 6 De Erasmus Universiteit Rotterdam wil alle medewerkers en studenten een veilige en 

prettige werk  en studieomgeving bieden, waarbij voorkoming en bestrijding van 
ongewenst gedrag van wezenlijk belang is  Daarom is er specifiek beleid tegen 
ongewenst gedrag. Tegen personen die ongewenst gedrag vertonen, kunnen 
disciplinaire maatregelen worden getroffen. Personen die geconfronteerd worden met 
ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot een netwerk van vertrouwenspersonen  
Voorbeelden van ongewenst gedrag of situaties die buiten de normen van de 
universiteit vallen, zijn: 
• (seksuele) intimidatie; 
• agressie en/of geweld; 
• pesten; 
• discriminatie; 
• stalking; 
• ongelijke behandeling. 
 

 
 
Artikel 9  Fraude: preventie en sancties 
 
9.1  Wanneer een student fraude pleegt bij een tentamen, opdracht of welke vorm van 

toetsing dan ook, kan de docent/examinator zich geen, althans geen goed, oordeel 
vormen over de kennis, inzicht en vaardigheden van deze student  Fraude in welke 
vorm dan ook is een serieus vergrijp en het opsporen en tegengaan daarvan in het 
kader van de academische opleiding hebben een hoge prioriteit bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam  
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9.2  Voorbeelden van fraude zijn: 
• Het spieken bij tentamens of een medestudent in de gelegenheid stellen om te 

spieken; 
• Het plegen van plagiaat bij een werkstuk; 
• Een persoonsverwisseling waarbij iemand anders zich uitgeeft voor de student of 

de student op eigen naam werk inlevert dat door een ander is gemaakt  
 
9.3  Om fraude bij colleges tegen te gaan, geldt de volgende regel: 

• De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren  
Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het college. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening of 
paraaf te gebruiken    

 
9.4   Om fraude bij tentamens tegen te gaan, gelden de volgende regels: 

• Studiemateriaal (bijvoorbeeld een grafische rekenmachine, een woordenboek of 
wetboek) mag alleen worden gebruikt, als dit uitdrukkelijk is toegestaan  Boeken 
en andere informatiebronnen die niet zijn toegestaan, mag een student bij een 
tentamen niet bij zich hebben; 

• Spieken en het bieden van gelegenheid aan een ander om te spieken is verboden. 
Het bezit van een spiekblaadje is al genoeg voor het vaststellen van fraude, ook 
als dat niet is gebruikt; 

• Een mobiele telefoon of vergelijkbare communicatieapparatuur moet uitgeschakeld 
zijn en gedurende het tentamen buiten handbereik blijven; 

• Het dragen van een horloge is gedurende het tentamen niet toegestaan en moet 
buiten handbereik worden opgeborgen; 

• De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren. 
Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het tentamen. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening 
of paraaf te gebruiken.   

 
9 5 Docenten en surveillanten die fraude op het spoor komen, geven dit door aan de 

Permanente Examencommissie  De Permanente Examencommissie volgt hierna een 
vastgestelde procedure (met hoor en wederhoor) en kan (wettelijk) verschillende 
strafmaatregelen treffen  De Permanente Examencommissie kan onder meer bepalen 
dat het tentamen ongeldig wordt verklaard en dat de student gedurende maximaal een 
jaar niet mag deelnemen aan een of meer aan te wijzen tentamens.  

 
9.6 Daarnaast kan de Permanente Examencommissie aanvullende sancties toepassen, 

zoals het opleggen van de verplichting tot het schrijven van een werkstuk over de 
relatie tussen het getoonde fraudegedrag en het gedrag dat van een (toekomstig) 
accountant mag worden verwacht. De Permanente Examencommissie kan voltooiing 
van een kwalitatief goed werkstuk als voorwaarde stellen voor toelating tot volgende 
tentamens. 

 
9.7 Bij ernstige fraude of recidive kan de student door de Permanente Examencommissie 

van de opleiding worden verwijderd  Een verwijdering heeft in principe een permanent 
karakter.  

 
9.8 De Post-Master opleiding tot Registeraccountant geeft geen verklaringen over 

behaalde cijfers af aan andere universiteiten en opleidingen met betrekking tot 
permanent verwijderde studenten en studenten die zich in een tijdelijke 
uitsluitingsperiode bevinden, tenzij hiervoor door de student schriftelijk toestemming is 
gegeven  
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9.9 Studenten die zich in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevinden en permanent 
verwijderde studenten ontvangen desgevraagd een door de voorzitter van de 
Permanente Examencommissie af te geven verklaring waarin de tentamens zijn 
vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd. Op de verklaring voor een student die zich 
in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevindt, wordt tevens vermeld dat een nog niet 
(geheel) uitgevoerde sanctie is opgelegd. Op de verklaring voor een permanent 
verwijderde student wordt vermeld dat er sprake is van een permanente verwijdering 
van de opleiding  

 
 
 
Artikel 10  Vaststelling en wijziging van dit reglement 
 
10.1  Dit reglement is vastgesteld door de Program Director van de Post Master opleiding 

tot Registeraccountant  
 
10.2 De Program Director van de Post Master opleiding tot Registeraccountant kan 

onderdelen van dit examenreglement nader doen uitwerken in een jaarlijks 
opleidingsreglement per module. 

 
10 3 De Program Director van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant behoudt 

zich het recht voor om het examenreglement jaarlijks te wijzigen. 
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Artikel 1  Toepassing examenreglement 
 
1.1 Het reglement heeft betrekking op alle tentamens die tijdens de Post Master opleiding 

tot Registeraccountant van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden afgenomen en 
op alle tentamens voor deficiëntievakken die door de Post-Master opleiding tot 
Registeraccountant worden afgenomen. 
 

1 2  Dit reglement treedt in werking op 1 september 2020 en vervangt het reglement met 
de inwerkingtredingsdatum van 1 september 2019. 

 
 
 
Artikel 2  Begripsomschrijving 
 
2.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Collegejaar:  Periode van september t/m juni van het daaropvolgende 

kalenderjaar dan wel periode van april t/m december van enig 
jaar  

 
Examencommissie: Commissie die mondelinge tentamens afneemt, bestaande uit 

een hoogleraar en/of docent van de opleiding, aangevuld met 
een extern deskundige  

 
Examencursist: Student die de tentamenmogelijkheid behorende bij een module

inschrijving niet heeft benut of behaald en los inschrijft voor 
deelname aan een herkansingstentamen. 

 
Extern deskundige:  Een onafhankelijke buiten de opleiding staande persoon met 

adequate kennis van het vakgebied Accountancy  
 
Module:  Een onderdeel van de opleiding waarbinnen een bepaald 

gedeelte van de leerstof als min of meer afgerond geheel wordt 
gedoceerd en waarover één of meer tentamens worden 
afgenomen. 

 
Opleidingscoördinatiecentrum:  Het coördinatiecentrum van de Post-Master opleiding tot 

Registeraccountant, afgekort het OCC  
 
Permanente Examencommissie:  Commissie die toeziet op de kwaliteit van de tentamens en 

daarbij ondermeer het beroep na bezwaar in behandeling neemt 
en tevens gevallen van vermoede fraude en plagiaat onderzoekt   

 
Practicumakkoord: Akkoord dat tijdens het volgen van de collegecyclus dient te 

worden behaald om toegang te verkrijgen tot bepaalde 
tentamens, bestaande uit een aanwezigheidsplicht van 80% 
procent bij de colleges en eventueel aanvullende bepalingen  

 
Program Director: De voor de opleiding verantwoordelijke hoogleraar  
 
Rooster:  De opzet of volgordelijkheid van de delen van de opleiding voor 

een bepaalde periode. 
 
Student:     Degene die bij EURAC/ESAA als student staat ingeschreven  
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Artikel 4 Toelating tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant  
 
4.1  Toelating tot de modules van de Post Master opleiding tot Registeraccountant vindt 

plaats als alle deficiënties met goed gevolg zijn afgerond  Toelating kan plaatsvinden 
indien maximaal drie deficiëntievakken, die niet vereist zijn voor instroom, nog niet met 
goed gevolg zijn afgerond. In totaal mogen de niet afgeronde deficiëntievakken niet 
meer dan 13 ECTS bedragen  

 
4 2 De module FA kent aanvullende toelatingseisen, nader omschreven onder artikel 6  
 
 
 
Artikel 5  Tentamens 
 
5.1  Een tentamen kan pas worden afgelegd nadat minimaal eenmaal de collegecyclus van 

de bijbehorende module is gevolgd  Voor de tentamens gelden diverse ingangseisen, 
zoals het behalen van een practicumakkoord voor de module. De ingangseisen worden 
nader beschreven onder punt 5.3 tot en met 5.6.  

 
5.2 De geldigheid van een practicumakkoord voor een module is beperkt tot één jaar na 

de datum van het behalen van het akkoord. Daarna dient opnieuw toegang tot het 
tentamen te worden verkregen door middel van het volgen van een repetitiecursus of 
het opnieuw volgen van (een deel van) de collegecyclus van de module. Dit kan per 
module verschillen  Hieraan zijn additionele kosten verbonden   
 

5 3 Gedurende de module ICAIS wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen  De 
module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. 
Voor deelname aan de schriftelijke tentamens van ICAIS is het behalen van een 
practicumakkoord vereist. Voor deelname aan het mondeling tentamen van ICAIS 
geldt naast het behalen van een practicumakkoord als tweede voorwaarde een 
resultaat van minimaal een 4 (vier) voor het instellingstentamen  Nadere informatie is 
beschreven in het opleidingsreglement van de module. 

  
5.4 De module EVA wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens dit tentamen 

wordt de voorgeschreven stof getentamineerd  Voor deelname aan het schriftelijk 
tentamen van EVA is het behalen van een practicumakkoord vereist. Nadere informatie 
staat beschreven in het opleidingsreglement van de module. 

 
5.5 De module CSR wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens dit tentamen 

wordt de voorgeschreven stof getentamineerd  Voor deelname aan het schriftelijk 
tentamen van CSR is het behalen van een practicumakkoord vereist. Nadere 
informatie staat beschreven in het opleidingsreglement van de module  

 
5 6  Gedurende de module FA wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen  De 

module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. Het 
instellingstentamen en het mondeling tentamen van FA zijn vrij van ingangseisen  Voor 
deelname aan het landelijk schriftelijk tentamen FA is het behalen van een 
practicumakkoord vereist. De andere voorwaarde is het succesvol afronden van alle 
tentamens uit de modules ICAIS en EVA waarbij er maximaal één tentamen 
onafgerond mag zijn. Nadere informatie staat beschreven in het opleidingsreglement 
van de module  
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5.7 Bij de inschrijving voor een module is één op de collegeperiode aansluitende 
tentamenmogelijkheid inbegrepen  Indien tijdens een module meerdere tentamens 
worden afgenomen, is bij de inschrijving één op de collegeperiode aansluitende 
mogelijkheid voor elk van deze tentamens inbegrepen.  

 
5.8 Indien de reguliere tentamenmogelijkheid niet wordt afgelegd of niet met voldoende 

resultaat wordt afgerond, dient voor een herkansingstentamen apart te worden 
ingeschreven als examencursist. Hieraan zijn additionele kosten verbonden. 

 
5.9 De data en tijden waarop de tentamens plaatsvinden worden voor de start van een 

collegejaar vastgesteld en worden  onder voorbehoud van wijzigingen  opgenomen 
in het tentamenrooster behorende bij het betreffende collegejaar   

   
5.10  Alle tentamens van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant hebben een 

geldigheidsduur van zes jaar. De afgesloten theoretische opleiding heeft, behoudens 
regelingen van de toezichthouder, een onbeperkte geldigheidsduur   

 
5 11  Tentamenresultaten van schriftelijke tentamens zijn in principe binnen zes weken na 

de tentamendatum bekend. Indien door omstandigheden deze termijn niet kan worden 
gehaald, zal dit de student tijdig worden meegedeeld  Resultaten van mondelinge 
tentamens worden direct na afloop van het tentamen aan de student door de 
desbetreffende examencommissie medegedeeld. Voor alle tentamens geldt dat het 
resultaat niet wordt vrijgegeven indien de student nog openstaande facturen heeft 
waarvan de betalingstermijn is verstreken. 

 
5.12 Desgewenst kan een student bij het OCC per e-mail een kopie opvragen van zijn/haar 

uitwerkingen van schriftelijke tentamens. Per schriftelijk tentamen wordt door de 
opleiding een centrale bespreking en/of inzagemoment verzorgd waaraan de student 
kan deelnemen en inzicht kan verkrijgen in het per onderdeel toegekende aantal 
punten  ESAA stelt de datum en het tijdstip vast van de bespreking of inzage waarvoor 
de student zich dient aan te melden. Indien de student op het vastgestelde moment 
niet aanwezig kan zijn en daar valide argumenten voor heeft, wordt een tweede door 
ESAA te bepalen inzagemoment georganiseerd  De wijze waarop dit wordt 
georganiseerd, kan per module verschillen. Nadere informatie staat beschreven in het 
opleidingsreglement van de betreffende module. Ingeval de student er aanleiding toe 
heeft, kan bezwaar worden gemaakt tegen het resultaat van het tentamen (zie artikel 
8). 

 
 
 
Artikel 6 COVID-19 
 
 Vanwege de gevolgen van COVID-19 (het nieuwe coronavirus) is fysiek onderwijs voor 

de Post-Master opleiding tot Registeraccountant vanaf 1 september 2020 nog niet 
mogelijk  Tot nader order (in ieder geval tot en met december 2020) bieden wij het 
onderwijs en de tentamens online aan. ESAA garandeert dat alle studenten van de 
Post-Masteropleiding tot Registeraccountant in collegejaar 2020-2021 een volledig 
onderwijsprogramma krijgen aangeboden  Zodra het mogelijk is, zullen wij 
overschakelen van online onderwijs naar fysiek onderwijs. Hierbij staat uw en onze 
veiligheid uiteraard voorop. 
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Artikel 7  Toelating tot de module Financial Auditing 
 
7.1  Toelating tot de module FA vindt plaats als alle tentamens van de modules ICAIS en 

EVA met goed gevolg zijn afgelegd (ieder tentamen minimaal 55 punten)  Toelating 
kan plaatsvinden indien van deze tentamens maximaal één tentamen nog niet met 
goed gevolg is afgelegd. 
 
 

Artikel 8  Recht tot bezwaar en beroep 
 
8.1  Tegen schriftelijke en mondelinge tentamenuitslagen kan schriftelijk bezwaar worden 

aangetekend  Het bezwaar dient met argumenten te zijn onderbouwd en te worden 
gericht aan de verantwoordelijk hoogleraar of docent van de module waarop het 
tentamen betrekking heeft  Het bezwaar kan per e-mail worden gericht aan de 
verantwoordelijk hoogleraar of docent van de module  Het e-mailadres is gepubliceerd 
op Canvas en kan worden opgevraagd bij het OCC: esaa-acc@ese.eur.nl.  

 
8.2 Voordat schriftelijk bezwaar kan worden aangetekend tegen de uitslag van een 

schriftelijk tentamen dient, indien van toepassing, een centrale bespreking en/of een 
individuele nabespreking te zijn bijgewoond. Na het bijwonen van een dergelijke 
bespreking kan binnen een periode van dertig dagen na de bespreking bezwaar 
worden aangetekend  Bij een schriftelijk tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar 
of docent uitspraak na bestudering van het bezwaar, de uitwerking van de student, 
raadpleging van de correctoren en eventueel het horen van de student  

 
8 3 Het aantekenen van schriftelijk bezwaar tegen de uitslag van een mondeling tentamen 

kan op elk moment binnen een periode van dertig dagen na het mondeling tentamen. 
Bij een mondeling tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar of docent uitspraak 
na bestudering van het bezwaar, het protocol dat tijdens het mondeling tentamen is 
opgemaakt, raadpleging van de examinatoren en eventueel het horen van de student. 

 
8.4 De verantwoordelijk hoogleraar of docent doet binnen dertig dagen na ontvangst van 

het bezwaar uitspraak met twee mogelijke uitkomsten:  
1  het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als gegrond 

verklaard;  
2  het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als niet gegrond 

verklaard. 
 
8.5 Tegen de beslissing die is genomen op grond van een ingebracht bezwaar staat 

schriftelijk beroep open bij de Permanente Examencommissie van de Post Master 
opleiding tot Registeraccountant  Het beroep dient met argumenten te worden 
onderbouwd die ingaan op de redenen waarom de student het niet eens is met de 
afwijzing van het bezwaar en dient schriftelijk te worden ingediend binnen vijftien dagen 
nadat de beslissing van de verantwoordelijk hoogleraar of docent is meegedeeld aan 
de student. Het beroep kan per e-mail worden gericht aan de Permanente 
Examencommissie: esaa-acc-examencommissie@ese eur nl   

 
8 6 Na ontvangst van het beroep doet de Permanente Examencommissie binnen dertig  

 dagen uitspraak, waarbij de Permanente Examencommissie de student om  
 toelichting kan vragen. 
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Artikel 9 Gedragsregels en ongewenst gedrag 
 
9.1  Studenten en docenten hebben belang bij een ongestoord verloop van studie en 

colleges  Met het oog daarop heeft de decaan van de Erasmus School of Economics 
(ESE) gedragsregels vastgesteld voor de goede gang van zaken tijdens het onderwijs 
en in de onderwijsruimten. Deze gedragsregels hebben de status van ‘nadere 
orderegels’ zoals bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Orderegeling van de EUR  Door 
deze status is voorzien in de procedures voor bezwaar en beroep. De Erasmus School 
of Accounting & Assurance handhaaft de door de decaan van de ESE vastgestelde 
navolgende gedragsregels  

 
9 2  De gedragsregels zijn van toepassing op de colleges en andere onderwijsactiviteiten 

die worden verzorgd binnen de EUR en op de ruimten, waaronder de computerzalen, 
voor zover die worden gebruikt voor het onderwijs  

 
9.3  Het is verboden na aanvang van het college de onderwijsruimte te betreden zonder 

voorafgaande toestemming van degene die het onderwijs geeft  Degene die het 
onderwijs geeft, kan de toegang weigeren. 

 
9.4  Het is verboden de orde tijdens het college / in de onderwijsruimte te verstoren door: 

• het gebruik van een mobiele telefoon of welk ander communicatiemiddel ook;  
• het nuttigen van drink  of etenswaren, tenzij vooraf toestemming is verleend;  

de toestemming wordt altijd verleend bij medische noodzaak; 
• welke andere vorm van hinderlijk gedrag dan ook. 
Degene die het onderwijs geeft en/of verantwoordelijk is voor de onderwijsruimte, kan 
degene die het college verstoort uit de onderwijsruimte laten verwijderen. 

 
9.5  Jegens degene die zich bij herhaling schuldig maakt aan het verstoren van de goede 

gang van zaken tijdens de colleges, kan de Program Director maatregelen treffen 
conform de procedure zoals vastgelegd in de “Regeling met betrekking tot het 
handhaven van de orde binnen de EUR-gebouwen en op de EUR terreinen en met 
betrekking tot het doelmatig c.q  rechtmatig gebruik van de EUR-voorzieningen”  De 
consequentie van deze regeling is dat de docent een student per direct uit het college 
kan verwijderen. De Program Director kan de student vervolgens de toegang tot de 
colleges ontzeggen  Deze verwijdering kan tijdelijk van aard zijn  De Program Director 
kan ook besluiten de student definitief te verwijderen uit de colleges. Als gevolg hiervan 
loopt de student het risico om het aanwezigheidsakkoord voor een verplicht practicum 
te missen en geen geldig resultaat voor het betreffende vak te behalen  

 
9.6 De Erasmus Universiteit Rotterdam wil alle medewerkers en studenten een veilige en 

prettige werk  en studieomgeving bieden, waarbij voorkoming en bestrijding van 
ongewenst gedrag van wezenlijk belang is  Daarom is er specifiek beleid tegen 
ongewenst gedrag  Tegen personen die ongewenst gedrag vertonen, kunnen 
disciplinaire maatregelen worden getroffen. Personen die geconfronteerd worden met 
ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot een netwerk van vertrouwenspersonen  
Voorbeelden van ongewenst gedrag of situaties die buiten de normen van de 
universiteit vallen, zijn: 
• (seksuele) intimidatie; 
• agressie en/of geweld; 
• pesten; 
• discriminatie en/of ongelijke behandeling; 
• stalking. 
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Artikel 10  Fraude: preventie en sancties 
 
10 1  Wanneer een student fraude pleegt bij een tentamen, opdracht of welke vorm van 

toetsing dan ook, kan de docent/examinator zich geen, althans geen goed, oordeel 
vormen over de kennis, inzicht en vaardigheden van deze student  Fraude in welke 
vorm dan ook is een serieus vergrijp en het opsporen en tegengaan daarvan in het 
kader van de academische opleiding hebben een hoge prioriteit bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam  

 
10.2  Voorbeelden van fraude zijn: 

• Het spieken bij tentamens of een medestudent in de gelegenheid stellen om te 
spieken; 

• Het plegen van plagiaat bij een werkstuk; 
• Een persoonsverwisseling waarbij iemand anders zich uitgeeft voor de student of 

de student op eigen naam werk inlevert dat door een ander is gemaakt  
 
10.3  Om fraude bij colleges tegen te gaan, geldt de volgende regel: 

• De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren  
Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het college. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening of 
paraaf te gebruiken    

 
10.4   Om fraude bij tentamens tegen te gaan, gelden de volgende regels: 

• Studiemateriaal (bijvoorbeeld een grafische rekenmachine, een woordenboek of 
wetboek) mag alleen worden gebruikt, als dit uitdrukkelijk is toegestaan  Boeken 
en andere informatiebronnen die niet zijn toegestaan, mag een student bij een 
tentamen niet bij zich hebben; 

• Spieken en het bieden van gelegenheid aan een ander om te spieken zijn 
verboden. Het bezit van een spiekblaadje is al genoeg voor het vaststellen van 
fraude, ook als dat niet is gebruikt; 

• Een mobiele telefoon of vergelijkbare communicatieapparatuur moet uitgeschakeld 
zijn en gedurende het tentamen buiten handbereik blijven; 

• Het dragen van een horloge is gedurende het tentamen niet toegestaan en het 
horloge moet buiten handbereik worden opgeborgen; 

• De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren. 
Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het tentamen. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening 
of paraaf te gebruiken.   

 
10 5 Docenten en surveillanten die fraude op het spoor komen, geven dit door aan de 

Permanente Examencommissie. De Permanente Examencommissie volgt hierna een 
vastgestelde procedure (met hoor en wederhoor) en kan (wettelijk) verschillende 
strafmaatregelen treffen  De Permanente Examencommissie kan onder meer bepalen 
dat het tentamen ongeldig wordt verklaard en dat de student gedurende maximaal een 
jaar niet mag deelnemen aan een of meer aan te wijzen tentamens.  

 
10.6 Daarnaast kan de Permanente Examencommissie aanvullende sancties toepassen, 

zoals het opleggen van de verplichting tot het schrijven van een werkstuk over de 
relatie tussen het getoonde fraudegedrag en het gedrag dat van een (toekomstig) 
accountant mag worden verwacht  De Permanente Examencommissie kan voltooiing 
van een kwalitatief goed werkstuk als voorwaarde stellen voor toelating tot volgende 
tentamens. 
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10.7 De Permanente Examencommissie kan besluiten de student een tijdelijke 

uitsluitingsperiode op te leggen. Bij ernstige fraude of recidive kan de student door de 
Permanente Examencommissie van de opleiding worden verwijderd  Een verwijdering 
heeft in principe een permanent karakter.  

 
10.8 De Post-Master opleiding tot Registeraccountant geeft geen verklaringen over 

behaalde cijfers af aan andere universiteiten en opleidingen met betrekking tot 
permanent verwijderde studenten en studenten die zich in een tijdelijke 
uitsluitingsperiode bevinden, tenzij hiervoor door de student schriftelijk toestemming is 
gegeven  

 
10.9 Studenten die zich in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevinden en permanent 

verwijderde studenten ontvangen desgevraagd een door de voorzitter van de 
Permanente Examencommissie af te geven verklaring waarin de tentamens zijn 
vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd. Op de verklaring voor een student die zich 
in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevindt, wordt tevens vermeld dat een nog niet 
(geheel) uitgevoerde sanctie is opgelegd. Op de verklaring voor een permanent 
verwijderde student wordt vermeld dat er sprake is van een permanente verwijdering 
van de opleiding  

 
 
 
Artikel 11  Vaststelling en wijziging van dit reglement 
 
11.1  Dit reglement is vastgesteld door de Program Director van de Post Master opleiding 

tot Registeraccountant  
 
11.2 De Program Director van de Post Master opleiding tot Registeraccountant kan 

onderdelen van dit examenreglement nader doen uitwerken in een jaarlijks 
opleidingsreglement per module. 

 
11 3 De Program Director van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant behoudt 

zich het recht voor om het examenreglement jaarlijks te wijzigen. 
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Artikel 1  Toepassing examenreglement 
 

1.1 Het reglement heeft betrekking op alle tentamens die tijdens de Post-Master opleiding 
tot Registeraccountant van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden afgenomen en 
op alle tentamens voor deficiëntievakken die door de Post-Master opleiding tot 
Registeraccountant worden afgenomen. 
 

1.2  Dit reglement treedt in werking op 1 september 2021 en vervangt het reglement met 
de inwerkingtredingsdatum van 1 september 2020. 

 
 

 
Artikel 2  Begripsomschrijving 
 

2.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Collegejaar:  Periode van september t/m juni van het daaropvolgende 

kalenderjaar dan wel periode van april t/m december van enig 
jaar. 

 

Examencommissie: Commissie die mondelinge tentamens afneemt, bestaande uit 
een hoogleraar en/of docent van de opleiding, aangevuld met 
een extern deskundige. 

 

Examencursist: Student die de tentamenmogelijkheid behorende bij een module-
inschrijving niet heeft benut of behaald en los inschrijft voor 
deelname aan een herkansingstentamen. 

 

Extern deskundige:  Een onafhankelijke buiten de opleiding staande persoon met 
adequate kennis van het vakgebied Accountancy. 

 

Module:  Een onderdeel van de opleiding waarbinnen een bepaald 
gedeelte van de leerstof als min of meer afgerond geheel wordt 
gedoceerd en waarover één of meer tentamens worden 
afgenomen. 

 

Opleidingscoördinatiecentrum:  Het coördinatiecentrum van de Post-Master opleiding tot 
Registeraccountant, afgekort het OCC. 

 

Permanente Examencommissie:  Commissie die toeziet op de kwaliteit van de tentamens en 
daarbij ondermeer het beroep na bezwaar in behandeling neemt 
en tevens gevallen van vermoede fraude en plagiaat onderzoekt.  

 

Practicumakkoord: Akkoord dat tijdens het volgen van de collegecyclus dient te 
worden behaald om toegang te verkrijgen tot bepaalde 
tentamens, bestaande uit een aanwezigheidsplicht van 80% 
procent bij de colleges en eventueel aanvullende bepalingen. 

 

Program Director: De voor de opleiding verantwoordelijke hoogleraar. 
 

Rooster:  De opzet of volgordelijkheid van de delen van de opleiding voor 
een bepaalde periode. 

 

Student:     Degene die bij EURAC/ESAA als student staat ingeschreven. 
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Artikel 4 Toelating tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant  
 

4.1  Toelating tot de modules van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant vindt 
plaats als alle deficiënties met goed gevolg zijn afgerond. Toelating kan plaatsvinden 
indien maximaal drie deficiëntievakken, die niet vereist zijn voor instroom, nog niet met 
goed gevolg zijn afgerond. In totaal mogen de niet afgeronde deficiëntievakken niet 
meer dan 13 ECTS bedragen. 

 

4.2 De module FA kent aanvullende toelatingseisen, nader omschreven onder artikel 7. 
 
 

 
Artikel 5  Tentamens 
 

5.1  Een tentamen kan pas worden afgelegd nadat minimaal eenmaal de collegecyclus van 
de bijbehorende module is gevolgd. Voor de tentamens gelden diverse ingangseisen, 
zoals het behalen van een practicumakkoord voor de module. De ingangseisen worden 
nader beschreven onder punt 5.3 tot en met 5.6.  

 
5.2 De geldigheid van een practicumakkoord voor een module is beperkt tot één jaar na 

de datum van het behalen van het akkoord. Daarna dient opnieuw toegang tot het 
tentamen te worden verkregen door middel van het volgen van een repetitiecursus of 
het opnieuw volgen van (een deel van) de collegecyclus van de module. Dit kan per 
module verschillen. Hieraan zijn additionele kosten verbonden.  
 

5.3 Gedurende de module ICAIS wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen. De 
module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. 
Voor deelname aan de schriftelijke tentamens van ICAIS is het behalen van een 
practicumakkoord vereist. Voor deelname aan het mondeling tentamen van ICAIS 
geldt naast het behalen van een practicumakkoord als tweede voorwaarde een 
resultaat van minimaal een 4 (vier) voor het instellingstentamen. Nadere informatie is 
beschreven in het opleidingsreglement van de module. 

  
5.4 De module EVA wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens dit tentamen 

wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. Voor deelname aan het schriftelijk 
tentamen van EVA is het behalen van een practicumakkoord vereist. Nadere informatie 
staat beschreven in het opleidingsreglement van de module. 

 

5.5 De module CSR wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens dit tentamen 
wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. Voor deelname aan het schriftelijk 
tentamen van CSR is het behalen van een practicumakkoord vereist. Nadere 
informatie staat beschreven in het opleidingsreglement van de module. 

 

5.6  Gedurende de module FA wordt een schriftelijk instellingstentamen afgenomen. De 
module wordt afgesloten met een landelijk schriftelijk tentamen en een mondeling 
tentamen. Tijdens deze tentamens wordt de voorgeschreven stof getentamineerd. Het 
instellingstentamen en het mondeling tentamen van FA zijn vrij van ingangseisen. Voor 
deelname aan het landelijk schriftelijk tentamen FA is het behalen van een 
practicumakkoord vereist. De andere voorwaarde is het succesvol afronden van alle 
tentamens uit de modules ICAIS en EVA waarbij er maximaal één tentamen 
onafgerond mag zijn. Nadere informatie staat beschreven in het opleidingsreglement 
van de module. 
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5.7 Bij de inschrijving voor een module is één op de collegeperiode aansluitende 
tentamenmogelijkheid inbegrepen. Indien tijdens een module meerdere tentamens 
worden afgenomen, is bij de inschrijving één op de collegeperiode aansluitende 
mogelijkheid voor elk van deze tentamens inbegrepen.  

 

5.8 Indien de reguliere tentamenmogelijkheid niet wordt afgelegd of niet met voldoende 
resultaat wordt afgerond, dient voor een herkansingstentamen apart te worden 
ingeschreven als examencursist. Hieraan zijn additionele kosten verbonden. 

 

5.9 De data en tijden waarop de tentamens plaatsvinden worden voor de start van een 
collegejaar vastgesteld en worden – onder voorbehoud van wijzigingen – opgenomen 
in het tentamenrooster behorende bij het betreffende collegejaar.  

   
5.10  Alle tentamens van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant hebben een 

geldigheidsduur van zes jaar. De afgesloten theoretische opleiding heeft, behoudens 
regelingen van de toezichthouder, een onbeperkte geldigheidsduur.  

 

5.11  Tentamenresultaten van schriftelijke tentamens zijn in principe binnen zes weken na 
de tentamendatum bekend. Indien door omstandigheden deze termijn niet kan worden 
gehaald, zal dit de student tijdig worden meegedeeld. Resultaten van mondelinge 
tentamens worden direct na afloop van het tentamen aan de student door de 
desbetreffende examencommissie medegedeeld. Voor alle tentamens geldt dat het 
resultaat niet wordt vrijgegeven indien de student nog openstaande facturen heeft 
waarvan de betalingstermijn is verstreken. 

 

5.12 Desgewenst kan een student bij het OCC per e-mail een kopie opvragen van zijn/haar 
uitwerkingen van schriftelijke tentamens. Per schriftelijk tentamen wordt door de 
opleiding een centrale bespreking en/of inzagemoment verzorgd waaraan de student 
kan deelnemen en inzicht kan verkrijgen in het per onderdeel toegekende aantal 
punten. ESAA stelt de datum en het tijdstip vast van de bespreking of inzage waarvoor 
de student zich dient aan te melden. Indien de student op het vastgestelde moment 
niet aanwezig kan zijn en daar valide argumenten voor heeft, wordt een tweede door 
ESAA te bepalen inzagemoment georganiseerd. De wijze waarop dit wordt 
georganiseerd, kan per module verschillen. Nadere informatie staat beschreven in het 
opleidingsreglement van de betreffende module. Ingeval de student er aanleiding toe 
heeft, kan bezwaar worden gemaakt tegen het resultaat van het tentamen (zie artikel 
8). 

 
 

 
Artikel 6 COVID-19 
 
 Zolang de, vanwege COVID-19 ingestelde, 1,5 metermaatregel nog van kracht is, kent 

Campus Woudestein een capaciteitsprobleem en is volledig fysiek onderwijs voor de 
Post-Master opleiding tot Registeraccountant nog niet mogelijk. Tot nader order bieden 
wij een deel van het onderwijs en de tentamens online aan en een deel fysiek. ESAA 
garandeert dat alle studenten van de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant in 
collegejaar 2021-2022 een volledig onderwijsprogramma krijgen aangeboden. Zodra 
het mogelijk is, zullen wij overschakelen naar volledig fysiek onderwijs. Hierbij staat uw 
en onze veiligheid uiteraard voorop. 
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Artikel 7  Toelating tot de module Financial Auditing 
 

7.1  Toelating tot de module FA vindt plaats als alle tentamens van de modules ICAIS en 
EVA met goed gevolg zijn afgelegd (ieder tentamen minimaal 55 punten). Toelating 
kan plaatsvinden indien van deze tentamens maximaal één tentamen nog niet met 
goed gevolg is afgelegd. 
 
 

Artikel 8  Recht tot bezwaar en beroep 
 

8.1  Tegen schriftelijke en mondelinge tentamenuitslagen kan schriftelijk bezwaar worden 
aangetekend. Het bezwaar dient met argumenten te zijn onderbouwd en te worden 
gericht aan de verantwoordelijk hoogleraar of docent van de module waarop het 
tentamen betrekking heeft. Het bezwaar kan per e-mail worden gericht aan de 
verantwoordelijk hoogleraar of docent van de module. Het e-mailadres is gepubliceerd 
op Canvas en kan worden opgevraagd bij het OCC: esaa-acc@ese.eur.nl.  

 

8.2 Voordat schriftelijk bezwaar kan worden aangetekend tegen de uitslag van een 
schriftelijk tentamen dient, indien van toepassing, een centrale bespreking en/of een 
individuele nabespreking te zijn bijgewoond. Na het bijwonen van een dergelijke 
bespreking kan binnen een periode van dertig dagen na de bespreking bezwaar 
worden aangetekend. Bij een schriftelijk tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar 
of docent uitspraak na bestudering van het bezwaar, de uitwerking van de student, 
raadpleging van de correctoren en eventueel het horen van de student. 

 

8.3 Het aantekenen van schriftelijk bezwaar tegen de uitslag van een mondeling tentamen 
kan op elk moment binnen een periode van dertig dagen na het mondeling tentamen. 
Bij een mondeling tentamen doet de verantwoordelijk hoogleraar of docent uitspraak 
na bestudering van het bezwaar, het protocol dat tijdens het mondeling tentamen is 
opgemaakt, raadpleging van de examinatoren en eventueel het horen van de student. 

 

8.4 De verantwoordelijk hoogleraar of docent doet binnen dertig dagen na ontvangst van 
het bezwaar uitspraak met twee mogelijke uitkomsten:  
1. het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als gegrond 

verklaard;  
2. het bezwaarschrift wordt door de verantwoordelijk hoogleraar als niet gegrond 

verklaard. 
 

8.5 Tegen de beslissing die is genomen op grond van een ingebracht bezwaar staat 
schriftelijk beroep open bij de Permanente Examencommissie van de Post-Master 
opleiding tot Registeraccountant. Het beroep dient met argumenten te worden 
onderbouwd die ingaan op de redenen waarom de student het niet eens is met de 
afwijzing van het bezwaar en dient schriftelijk te worden ingediend binnen vijftien dagen 
nadat de beslissing van de verantwoordelijk hoogleraar of docent is meegedeeld aan 
de student. Het beroep kan per e-mail worden gericht aan de Permanente 
Examencommissie: esaa-acc-examencommissie@ese.eur.nl.  

 

8.6 Na ontvangst van het beroep doet de Permanente Examencommissie binnen dertig  
 dagen uitspraak, waarbij de Permanente Examencommissie de student om  
 toelichting kan vragen. 
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Artikel 9 Gedragsregels en ongewenst gedrag 
 

9.1  Studenten en docenten hebben belang bij een ongestoord verloop van studie en 
colleges. Met het oog daarop heeft de decaan van de Erasmus School of Economics 
(ESE) gedragsregels vastgesteld voor de goede gang van zaken tijdens het onderwijs 
en in de onderwijsruimten. Deze gedragsregels hebben de status van ‘nadere 
orderegels’ zoals bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Orderegeling van de EUR. Door 
deze status is voorzien in de procedures voor bezwaar en beroep. De Erasmus School 
of Accounting & Assurance handhaaft de door de decaan van de ESE vastgestelde 
navolgende gedragsregels. 

 

9.2  De gedragsregels zijn van toepassing op de colleges en andere onderwijsactiviteiten 
die worden verzorgd binnen de EUR en op de ruimten, waaronder de computerzalen, 
voor zover die worden gebruikt voor het onderwijs. 

 
9.3  Het is verboden na aanvang van het college de onderwijsruimte te betreden zonder 

voorafgaande toestemming van degene die het onderwijs geeft. Degene die het 
onderwijs geeft, kan de toegang weigeren. 

 

9.4  Het is verboden de orde tijdens het college / in de onderwijsruimte te verstoren door: 
 het gebruik van een mobiele telefoon of welk ander communicatiemiddel ook;  
 het nuttigen van drink- of etenswaren, tenzij vooraf toestemming is verleend;  

de toestemming wordt altijd verleend bij medische noodzaak; 
 welke andere vorm van hinderlijk gedrag dan ook. 
Degene die het onderwijs geeft en/of verantwoordelijk is voor de onderwijsruimte, kan 
degene die het college verstoort uit de onderwijsruimte laten verwijderen. 

 

9.5  Jegens degene die zich bij herhaling schuldig maakt aan het verstoren van de goede 
gang van zaken tijdens de colleges, kan de Program Director maatregelen treffen 
conform de procedure zoals vastgelegd in de “Regeling met betrekking tot het 
handhaven van de orde binnen de EUR-gebouwen en op de EUR-terreinen en met 
betrekking tot het doelmatig c.q. rechtmatig gebruik van de EUR-voorzieningen”. De 
consequentie van deze regeling is dat de docent een student per direct uit het college 
kan verwijderen. De Program Director kan de student vervolgens de toegang tot de 
colleges ontzeggen. Deze verwijdering kan tijdelijk van aard zijn. De Program Director 
kan ook besluiten de student definitief te verwijderen uit de colleges. Als gevolg hiervan 
loopt de student het risico om het aanwezigheidsakkoord voor een verplicht practicum 
te missen en geen geldig resultaat voor het betreffende vak te behalen. 

 

9.6 De Erasmus Universiteit Rotterdam wil alle medewerkers en studenten een veilige en 
prettige werk- en studieomgeving bieden, waarbij voorkoming en bestrijding van 
ongewenst gedrag van wezenlijk belang is. Daarom is er specifiek beleid tegen 
ongewenst gedrag. Tegen personen die ongewenst gedrag vertonen, kunnen 
disciplinaire maatregelen worden getroffen. Personen die geconfronteerd worden met 
ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot een netwerk van vertrouwenspersonen. 
Voorbeelden van ongewenst gedrag of situaties die buiten de normen van de 
universiteit vallen, zijn: 
 (seksuele) intimidatie; 
 agressie en/of geweld; 
 pesten; 
 discriminatie en/of ongelijke behandeling; 
 stalking. 
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Artikel 10  Fraude: preventie en sancties 
 
10.1  Wanneer een student fraude pleegt bij een tentamen, opdracht of welke vorm van 

toetsing dan ook, kan de docent/examinator zich geen, althans geen goed, oordeel 
vormen over de kennis, inzicht en vaardigheden van deze student. Fraude in welke 
vorm dan ook is een serieus vergrijp en het opsporen en tegengaan daarvan in het 
kader van de academische opleiding hebben een hoge prioriteit bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

 
10.2  Voorbeelden van fraude zijn: 

 Het spieken bij tentamens of een medestudent in de gelegenheid stellen om te 
spieken; 

 Het plegen van plagiaat bij een werkstuk; 
 Een persoonsverwisseling waarbij iemand anders zich uitgeeft voor de student of 

de student op eigen naam werk inlevert dat door een ander is gemaakt. 
 

10.3  Om fraude bij colleges tegen te gaan, geldt de volgende regel: 
 De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren. 

Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het college. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening of 
paraaf te gebruiken.   

 

10.4   Om fraude bij tentamens tegen te gaan, gelden de volgende regels: 
 Studiemateriaal (bijvoorbeeld een grafische rekenmachine, een woordenboek of 

wetboek) mag alleen worden gebruikt, als dit uitdrukkelijk is toegestaan. Boeken 
en andere informatiebronnen die niet zijn toegestaan, mag een student bij een 
tentamen niet bij zich hebben; 

 Spieken en het bieden van gelegenheid aan een ander om te spieken zijn 
verboden. Het bezit van een spiekblaadje is al genoeg voor het vaststellen van 
fraude, ook als dat niet is gebruikt; 

 Een mobiele telefoon of vergelijkbare communicatieapparatuur moet uitgeschakeld 
zijn en gedurende het tentamen buiten handbereik blijven; 

 Het dragen van een horloge is gedurende het tentamen niet toegestaan en het 
horloge moet buiten handbereik worden opgeborgen; 

 De student mag zich niet voor een ander uitgeven en moet zich kunnen legitimeren. 
Door het tekenen van een presentielijst geeft de student aan dat deze aanwezig is 
geweest bij het tentamen. De student dient daarbij steeds dezelfde handtekening 
of paraaf te gebruiken.   

 

10.5 Docenten en surveillanten die fraude op het spoor komen, geven dit door aan de 
Permanente Examencommissie. De Permanente Examencommissie volgt hierna een 
vastgestelde procedure (met hoor en wederhoor) en kan (wettelijk) verschillende 
strafmaatregelen treffen. De Permanente Examencommissie kan onder meer bepalen 
dat het tentamen ongeldig wordt verklaard en dat de student gedurende maximaal een 
jaar niet mag deelnemen aan een of meer aan te wijzen tentamens.  

 

10.6 Daarnaast kan de Permanente Examencommissie aanvullende sancties toepassen, 
zoals het opleggen van de verplichting tot het schrijven van een werkstuk over de 
relatie tussen het getoonde fraudegedrag en het gedrag dat van een (toekomstig) 
accountant mag worden verwacht. De Permanente Examencommissie kan voltooiing 
van een kwalitatief goed werkstuk als voorwaarde stellen voor toelating tot volgende 
tentamens. 



                 
 
Opleiding: Post-Master opleiding tot Registeraccountant 
Betreft: Examenreglement  

 

Examenreglement Post-Master opleiding tot Registeraccountant 
 

10.7 De Permanente Examencommissie kan besluiten de student een tijdelijke 
uitsluitingsperiode op te leggen. Bij ernstige fraude of recidive kan de student door de 
Permanente Examencommissie van de opleiding worden verwijderd. Een verwijdering 
heeft in principe een permanent karakter.  

 

10.8 De Post-Master opleiding tot Registeraccountant geeft geen verklaringen over 
behaalde cijfers af aan andere universiteiten en opleidingen met betrekking tot 
permanent verwijderde studenten en studenten die zich in een tijdelijke 
uitsluitingsperiode bevinden, tenzij hiervoor door de student schriftelijk toestemming is 
gegeven. 

 
10.9 Studenten die zich in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevinden en permanent 

verwijderde studenten ontvangen desgevraagd een door de voorzitter van de 
Permanente Examencommissie af te geven verklaring waarin de tentamens zijn 
vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd. Op de verklaring voor een student die zich 
in een tijdelijke uitsluitingsperiode bevindt, wordt tevens vermeld dat een nog niet 
(geheel) uitgevoerde sanctie is opgelegd. Op de verklaring voor een permanent 
verwijderde student wordt vermeld dat er sprake is van een permanente verwijdering 
van de opleiding. 

 
 

 
Artikel 11  Vaststelling en wijziging van dit reglement 
 

11.1  Dit reglement is vastgesteld door de Program Director van de Post-Master opleiding 
tot Registeraccountant. 

 
11.2 De Program Director van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant kan 

onderdelen van dit examenreglement nader doen uitwerken in een jaarlijks 
opleidingsreglement per module. 

 
11.3 De Program Director van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant behoudt 

zich het recht voor om het examenreglement jaarlijks te wijzigen. 




