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we niet alleen door je op te leiden in vakkennis, maar ook 
door de omgeving en stimulans te bieden voor je per-
soonlijke vorming, gericht op hoofd, hart en handen. 
Zodat je als een bevlogen en robuuste accountant op de 
‘momenten van de waarheid’ je rug recht kunt houden en 
het verschil kunt maken  Zodat je verantwoordelijkheid 
kunt nemen voor je directe werkomgeving en voor het 
maatschappelijke belang  Want robuuste accountants 
kennen niet alleen de inhoud van hun vak, maar ook 
zichzelf  Ze weten wat ze wel en niet kunnen, en ze 
durven stevige vragen te stellen en gevoelige zaken 
bespreekbaar te maken  Ze investeren in de cliëntrelatie 
zonder hun objectiviteit en rol uit het oog te verliezen. En 
ze weten duiding te geven aan het organisatiebeeld en 
het waardecreatieproces achter de cijfers. 
 
Vijf manieren van vorming 
Om je te ontwikkelen tot een robuuste accountant is, 
naast een stevige portie basiskennis, ook het ontwikke
len van zelfkennis, houding en gedrag, communicatieve 
vaardigheden en ethisch besef onderdeel van je oplei-
ding.  
 
We begeleiden je bij vijf manieren van vorming: 
1  Cognitieve vorming: de overdracht van vakinhoude-

lijke kennis. 
2  Professionele vorming: de vaardigheden en het zelf 

leren ervaren door het toepassen van je kennis in 
de praktijk en in cases. 

3. Persoonlijke vorming: leren je eigen weg te vinden, 
je morele kompas te ontwikkelen en je eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen.  

4  Academische vorming: de ontwikkeling van je on-
derzoekende, kritische grondhouding, je autonome 
oordeelsvorming en je uitdrukkingsvaardigheid. 

5. Maatschappelijke vorming: leren om betekenis te 
geven aan de rol en werkzaamheden van de ac-
countant in de maatschappij en de actualiteit.  

Dankzij toegewijde inzet van onze docenten en coaches 
en door gebruik van diverse werkvormen krijg je instru
menten aangeboden om je op deze verschillende manie-
ren te ontwikkelen, zowel ‘on campus’ als decentraal op 
locatie. 
 
Die vijf manieren van vorming uiten zich in het aanleren 
van vaardigheden zoals analytisch en methodisch den-
ken en communicatieve en interpersoonlijke vaardighe-
den  Deze vaardigheden sluiten aan bij jouw 
praktijkervaring en worden ontwikkeld via discussies in 
kleine groepen, individuele presentaties, groepsopdrach
ten en actiegericht onderwijs. De meeste docenten zijn 
afkomstig uit de wetenschappelijke wereld en/of uit de 
beroepspraktijk. 
 
Professional Leadership Development Journey  
In de Professional Leadership Development Journey 
(PLDJ) worden de elementen in de opleiding op het 
gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling 
expliciet gemaakt, met elkaar verbonden en verder uit

gewerkt  Terugkerende begrippen hierbij zijn De Robuus
te Accountant, de kernwaarden van Nyenrode Business 
Universiteit (Leadership, Entrepreneurship en Stewards-
hip) en de vier dimensies van persoonlijk leiderschap 
(Me, We, Work, World). De PLDJ loopt als een rode 
draad door de hele opleiding heen, zowel in specifieke 
PLDJ-vakken als geïntegreerd in andere vakken.  
 
Werken én studeren 
Eén van de belangrijkste kenmerken van onze opleidin-
gen is de combinatie van werken en studeren: veel van 
wat je leert tijdens de colleges kun je direct toepassen in 
de praktijk. Als student lever je een actieve bijdrage door 
voorbeelden vanuit de praktijk in te brengen in de colle-
ges. Bij de inrichting en de studielastbepaling van de 
opleiding wordt rekening gehouden met de opgedane 
werkervaring van de studenten. 
 
Samenwerking met kantoren 
De Nyenrode Accountantsopleiding werkt zo nauw mo-
gelijk samen met de kantoren en organisaties waar onze 
studenten werken. Dit is ingegeven vanuit onze onder-
wijsfilosofie dat wij als universiteit samen met de kanto-
ren verantwoordelijk zijn voor de vorming van 
toekomstige Robuuste Accountants. Als we met jouw 
kantoor een overeenkomst hierover hebben zorgen we 
samen met jou en je werkgever voor een geïntegreerd 
studieplan. We spreken gezamenlijk af dat we ons zullen 
inzetten om dat studieplan te laten slagen  Door een 
goede uitwisseling van informatie sluiten jouw opleiding 
bij Nyenrode en je interne opleiding bij je werkgever 
naadloos op elkaar aan. Ieder kantoor geeft op eigen 
toegesneden wijze invulling aan de samenwerking met 
Nyenrode. 
 
Centraal en decentraal onderwijs 
Een ander belangrijk kenmerk is de combinatie van 
‘centrale’ colleges op Nyenrode Business Universiteit te 
Breukelen en (werk)colleges in kleine groepen decen
traal in het land.  
De meeste colleges die je volgt zijn decentraal, dat wil 
zeggen in meerdere cursusplaatsen verspreid over het 
land, en vinden plaats op de vrijdagen  Alleen in het 
eerste semester van het bachelorprogramma en in som-
mige weken binnen de pre-masterprogramma’s volg je 
op twee dagen per week (donderdagen en vrijdagen) 
colleges. Omdat de theoretische opleiding op vrijdag 
plaatsvindt, vinden de onderdelen van de Praktijkoplei
ding plaats op andere dagen in de week. 
De colleges op Nyenrode Business Universiteit zijn in het 
algemeen hoorcolleges, waarbij zo mogelijk ook aan-
dacht wordt geschonken aan integratie van de verschil-
lende kennisgebieden en de PLDJ. Deze centrale 
colleges worden op vrijdagen en incidenteel op doorde-
weekse dagen gehouden. In de Bachelor volg je boven-
dien de Intro en in elk opleidingsjaar een summercourse 
op Nyenrode. Deze courses zijn bedoeld ter versterking 
van de wetenschappelijke oriëntatie. Ook binnen de Pre-
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Master, de Master en de Praktijkopleiding worden vakken 
op Nyenrode gegeven  
 
1.3 Structuur van de opleiding 
 
Bachelor of Science in Accountancy  
De bacheloropleiding Accountancy is een discipline-
georiënteerde, beroepsgerichte wetenschappelijke oplei
ding. De opleiding heeft een Propedeuse van 1,5 jaar en 
een postpropedeutische fase van 3-3,5 jaar  De opleiding 
is volledig parttime en duurt nominaal 4,5-5 jaar.  
Je kunt direct na het vwo met de bacheloropleiding be
ginnen of na het behalen van een financieel-
economische hbo-propedeuse. In beide gevallen is het 
belangrijk dat je voor aanvang van de studie in het bezit 
bent van een vwo-certificaat wiskunde A, B of D of verge-
lijkbaar certificaat. In de regel doe je dat in combinatie 
met een werkkring in de accountancy. Naast genoemde 
vooropleiding moeten studenten voor aanvang van de 
opleiding een matchingsdag bijwonen en een motivatie-
formulier invullen  Op basis daarvan vindt zowel van de 
kant van de student als van Nyenrode selectie plaats: er 
wordt nagegaan of studenten met de juiste verwachtin
gen, motivatie en werkhouding starten met de opleiding. 
Bij twijfel wordt hierover een gesprek aangegaan met de 
desbetreffende student in de hoop dat deze twijfel weg-
genomen kan worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan 
houden we ons het recht voor deze student niet toe te 
laten tot de opleiding  
 
De Propedeuse geeft je inzicht in de beginselen van het 
wetenschapsgebied van de accountancy. Deze fase is 
oriënterend van aard en heeft ook een selecterende 
functie. Naast inleidingen in de kernvakken komt ook een 
aantal algemeen ondersteunende vakken aan de orde  
 
In de hoofdfase van de Bachelor leer je de actuele, 
internationaal geaccepteerde ‘body of knowledge’ ken
nen die kenmerkend is voor de accountancy in brede zin. 
Dit deel richt zich met name op de theoretische grond
slagen van de accountancy als wetenschap. 
Als je bent afgestudeerd, behaal je het getuigschrift 
Bachelor of Science in Accountancy en mag je de titel 
BSc voeren  Na de bacheloropleiding kun je doorstromen 
naar de opleiding Master of Science in Accountancy of 
naar een andere master op Nyenrode of elders  
 
Master of Science in Accountancy & Post-Master RA 
na Bachelor of hbo 
Na afronding van de bacheloropleiding kun je direct 
doorstromen naar de opleiding Master of Science in 
Accountancy  Het masterprogramma is eveneens partti
me en duurt nominaal 2 studiejaren. Het algemene doel 
van de masteropleiding is om je op te leiden tot een 
academisch gevormde professional in deze afstudeer-
richting  Met het afronden van de masteropleiding behaal 
je de graad Master of Science in Accountancy en mag je 
de titel MSc voeren. 

Heb je een financieel-economische wo-bachelor, hbo-
AC, -BE, Schakeltraject Accountancy & Controlling of 
SPD, dan volg je voorafgaand aan de masteropleiding 
eerst een op jouw vooropleiding afgestemd pre-
masterprogramma. De duur van de pre-master-
programma’s varieert per vooropleiding van 5 tot 7 
maanden.  
Na het pre-masterprogramma kom je niet in aanmerking 
voor het getuigschrift Bachelor of Science in Accountan-
cy; je stroomt dan rechtstreeks door naar de Master of 
Science in Accountancy. 
Na het behalen van de Master of Science in Accountancy 
rond je met het éénjarige parttime Post-Master RA-
programma het theoretische gedeelte van de opleiding 
tot Registeraccountant af, zoals bedoeld in artikel 46 van 
de Wab, (zie paragraaf 1 1)  Ben je in of na 2018-2019 
gestart met de Pre-Master is op basis van je wo-
Bachelor, hbo-BE of Schakeltraject vooropleiding na 
afronding van de Master een op maat gemaakt deficiën-
tie-programma van toepassing dat je voorbereidt op de 
Post-Master opleiding. Je kunt dan tijdens de afronding 
van de Master besluiten of je wilt starten met de Post-
Master en jouw op maat gemaakte Post-
Masterprogramma aanvragen, inclusief deficiëntievak-
ken.  
Het Post-Master RA-programma bereidt je voor op de 
beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis 
op het gebied van de accountancy. Voortbouwend op de 
theoretische fundering uit de masterfase, worden in dit 
deel de specifieke visies op het wetenschapsgebied en 
hun implicaties voor praktijktoepassingen aan de orde 
gesteld. 
 
Post-Master Custom Made voor wo-masterinstroom 
Nyenrode biedt een post-mastertraject tot Registerac-
countant (RA) speciaal voor de wo-masterinstroom van-
uit andere universiteiten. Deze Post-Master Custom 
Made duurt 2 tot 2,5 jaar. De daadwerkelijke studieduur 
hangt af van je specifieke vooropleiding en van het stu
dietraject waar je voor kiest. Er zijn namelijk meerdere 
trajecten met ieder hun eigen studietempo. 
 
BSc, MSc én RA 
De Bachelor en Master of Science in Accountancy om-
vatten - aangevuld met de Post-Master - het theoretische 
gedeelte van de RA-opleiding. Voor inschrijving in het 
accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorgani-
satie van Accountants (NBA) moet je, naast het theoreti-
sche gedeelte, ook het praktijkgedeelte van de RA-
opleiding succesvol hebben afgerond.  
 
Praktijkopleiding Assurance 
Je kunt de voor het accountantsexamen verplichte drieja-
rige Praktijkopleiding (grotendeels) parallel aan de mas-
ter- en post-masteropleiding volgen. Wanneer je bent 
toegelaten tot het masterprogramma dan wel tot de Post 
Master Custom Made kun je met de Praktijkopleiding 
beginnen als je over een stageplaats beschikt  Nyenro-
de-studenten die aan de Praktijkopleiding kunnen begin-
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nen, ontvangen automatisch van de NBA de Informatie-
gids Praktijkopleiding met uitgebreide informatie hierover  
De nominale duur van de Praktijkopleiding is 3 jaar.  
Nyenrode Business Universiteit biedt studenten de mo-
gelijkheid om diverse onderdelen van de Praktijkoplei-
ding via Nyenrode te volgen: Nulmeting, 
Intervisiegesprekken, Trainingsprogramma’s, ICAIS-
casus en Referaat  Vanaf collegejaar 2019-2020 zal het 
Geïntegreerd Slotexamen ook bij Nyenrode afgelegd 
kunnen worden. Voor meer informatie over deze onder-
delen wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
 
Studiepunten 
In het kader van de bachelor-masterstructuur worden de 
studiepunten berekend volgens het European Credit 
Transfer System (ECTS) opdat de studiepunten verge-
lijkbaar zijn met andere opleidingen in Europa. Een 
ECTS-studiepunt omvat 28 studiebelastingsuren. Het 
bachelorprogramma omvat 180 ECTS-studiepunten en 
het masterprogramma 60 ECTS-studiepunten. Het post-
master RA-programma bedraagt 30 ECTS-studiepunten. 
 
Startmomenten, trajecten en studiebelasting 
De bacheloropleiding kent één startmoment per jaar; 
eind augustus  De cursussen van deze opleiding gaan 
doorgaans één maal per jaar van start. De Pre-Master 
gaat twee keer per jaar van start, eind augustus en fe
bruari. Met de master- en de post-masteropleiding kun je 
vier keer per jaar starten: in eind augustus, januari, mei 
en in de zomerperiode.  
Voor de Master en Post-Master kun je, in overleg met je 
werkgever, kiezen tussen het reguliere traject, een ver-
sneld traject met summer- en wintercourses, een Easy 
Going traject of een Busy Season Proof-traject. Bij dit 
laatste programma volg je van half januari t/m eind maart 
geen college in verband met de drukke periode op de 
kantoren en volg je in de zomer summercourses. Een 
start van het tweede jaar van de Master in september 
biedt niet de mogelijkheid om busy season proof te stu-
deren. In de planning van de summercourses binnen de 
versnelde variant en de Busy Season Proof-variant blij-
ven vier weken in de zomer collegevrij en blijft studeer-
baarheid centraal staan.  
Uitgangspunt is een gemiddelde studiebelasting van 18 
tot 20 uur per week inclusief colleges. Ook in de perioden 
waarin geen colleges worden gegeven, wordt van je 
verwacht dat je tijd besteedt aan het maken van opdrach-
ten en/of zelfstudie. 
 
1.4 De organisatie van de Nyenrode 
accountantsopleiding 
 
Management Team, Opleidings- en Examencommis-
sie 
Prof. dr. Olof Bik RA en Constant Rams zijn de pro-
grammadirecteuren van de Nyenrode accountantsoplei
dingen. Het Management Team bestaat verder uit drs. 
Gemma Boender-Linthorst Homan en drs. Marjolijn 
Oussoren. De Opleidingscommissie, onder voorzitter-

schap van prof  dr  G C.M  Majoor RA, en de Examen-
commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. J.P. van 
Buuren RA, voeren hun wettelijke taken uit conform de 
WHW.  
 
Centers  
Hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, lecturers, 
overige leden van de wetenschappelijke staf van Nyen-
rode Business Universiteit en ongeveer 400 parttime 
docenten  voor een groot deel werkzaam in het accoun-
tantsberoep - verzorgen de accountancyopleiding en de 
tentaminering  De wetenschappelijke staf van Nyenrode 
Business Universiteit is gegroepeerd in ‘centers’ per 
vakgebied. De centers zorgen voor de ontwikkeling en de 
evaluatie van de onderwijsprogramma’s, het studiemate-
riaal, de tentaminering en het uitvoeren van onderzoek  
Binnen de meeste centers wordt een aantal van deze 
taken verzorgd door kerngroepen per vak  Hierna volgt 
een overzicht van de centers die onderdelen verzorgen 
binnen de accountancyopleiding, de centervoorzitters en 
de bijbehorende vakken. 
 
Center for Accounting, Auditing & Control 
prof. dr. G.C.M. Majoor RA  
 Advanced Auditing 
 Auditing Beginselen  
 Auditing Theory  
 Besturen en Leiderschap (keuzemodule) 
 Big Data (deze keuzemodule wordt dit jaar voor de 

laatste keer aangeboden) 
 BIV-Business Information Systems  
 BIV-Informatiecontrole 
 BIV-Inleiding 
 BIV-Interne Beheersing 
 Business Research Methods 
 Business Statistics in Practice 
 Corporate Governance  
 Data Science in Auditing 
 Financial Auditing 
 Fraude en Witwassen 
 Intro 
 IT Integrated Audit 
 Management Accounting  
 Management & Organisatie 
 Management Control 
 Organizational Behavior & Professional Judgment 
 Professional Leadership Development Journey 
 Sampling & Regression Analysis 
 Statistical Estimation & Testing  
 Summercourse De Robuuste Accountant 

 
Center for Corporate Reporting, Finance & Tax  
prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA 
 Advanced Bookkeeping (keuzemodule) 
 Algemene Economie 
 Beginselen Accountancy 
 Belastingrecht  
 Comptabele Aspecten Financial Accounting 
 Comptabele Aspecten Financiering  
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 Comptabele Aspecten Management Accounting 
 Externe Verslaggeving  
 Externe Verslaggeving voor Accountants 
 Financial Accounting  
 Financial Accounting Theory  
 Financiering  
 Reflectie Accountantspraktijk 
 Summercourse Issues in Financial Accounting 
 Voorbereidende module Externe Verslaggeving 
 
Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship 
Dr  ir  H. Kievit 
 Beginselen Recht  
 Ondernemingsrecht  

 
Een aantal centers verzorgt ook de in de programma’s 
opgenomen bachelor- en masterscripties. De bache
lorscriptie wordt gecoördineerd en bewaakt door een 
kerngroep onder voorzitterschap van dr  H M  van Brenk 
RA. Voor de coördinatie en de kwaliteitsbewaking van de 
masterscripties en het Onderzoeksjaar in de Master is 
één overkoepelende kerngroep samengesteld onder 
voorzitterschap van prof  dr  J P  van Buuren RA.  
 
Bureau Onderwijs 
Het Bureau Onderwijs van de accountancyopleiding 
ondersteunt het MT bij de inrichting, organisatie en eva
luatie van het accountancyonderwijs en de accountancy-
tentamens. Ook verzorgt het bureau de studie
voorlichting, -advisering en -begeleiding aan studenten. 
Het Bureau Onderwijs is op werkdagen telefonisch be
reikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Binnen het Bureau 
Onderwijs heb je contact met het team van jouw studie-
fase: Bachelor Accountancy, (Post) Master Accountancy 
of de Praktijkopleiding Assurance  De Propedeuse valt 
binnen het team Bachelor, de Pre-Master valt onder het 
team (Post) Master. Je kunt via onderstaande e-
mailadressen en telefoonnummers bij ons terecht voor 
vragen op alle gebieden: praktische zaken zoals planning 
en materiaal, studiecoaching en inhoudelijke vragen. 
  
Team Bachelor Accountancy 
 0346 - 29 59 00 
 bacheloraccountancy@nyenrode nl  
 
Team (Post) Master Accountancy 
 0346 - 29 58 44 
 masteraccountancy@nyenrode.nl  

postmasteraccountancy@nyenrode.nl  
 
Team Praktijkopleiding Assurance 
drs  Patricia de Quaasteniet-Meester, programma
manager 
 0346  29 58 16 

 
Eline Huiberts MSc, programma-coördinator 
 0346  29 16 06 
 praktijkopleiding@nyenrode.nl 
 

Studiecoaches 
Bij de studiecoaches kun je terecht met vragen over 
regelingen, studieschema’s en inschrijvingsduur. We 
raden je aan ook contact met ze op te nemen als er 
sprake is van zaken die het succesvol volgen van de 
studie in de weg staan. Dit kan onder andere gaan over 
studie-aanpak, de combinatie werken/studeren of per-
soonlijke omstandigheden. Tevens zijn de coaches het 
aanspreekpunt als het gaat om persoonlijke ontwikkel-
punten met betrekking tot bijvoorbeeld zelfvertrouwen, 
assertiviteit, prioriteiten stellen of communicatieve vaar-
digheden  Als je vragen en/of problemen hebt met be-
trekking tot de studie, adviseren we je om tijdig contact 
op te nemen  Tijdige inschakeling van de studiecoaches 
sorteert in het algemeen het meeste effect. 
Alles wat je met de studiecoaches bespreekt, wordt 
uiteraard vertrouwelijk behandeld. Je kunt de studie-
coaches bellen of mailen voor een afspraak. 
 
Studiecoaches Bachelor 
Drs  Laurien Kooij 
 0346 - 29 58 62 
 l.kooij@nyenrode.nl   
 
Isabel van Vliet 
 0346 - 29 59 06 
 i vliet@nyenrode.nl                                

 
 
Studiecoaches Pre-Master, Master en Post-Master 
Danièle Wilhelmus  
 0346  29 58 17 
Lidy Coolen 
 0346  29 58 22 
 
 studiecoachesmaster@nyenrode.nl  

 
Scriptiecoördinatie en diploma-uitreikingen 
Voor vragen over scripties en diploma-uitreikingen kan je 
contact opnemen met de volgende medewerkers. 
 
Bachelorscripties en diploma-uitreikingen Bachelor 
Sanne Herpers 
    0346  295738 
 s.herpers@nyenrode.nl  
 
Masterscripties en diploma-uitreikingen Master 
Sanne van Rijssen 
 0346 - 29 15 56  
Gabriëlla van der Eijk 
 0346 - 29 59 61 
 scriptie@nyenrode nl  
 
Diploma-uitreikingen Post-Master 
Janneke Blonk 
    0346 – 291755 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl  
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1.5 Toelating en inschrijving 
 
Algemene eisen  
Toelating is in het algemeen mogelijk op grond van een 
vwo-diploma, een relevante hbo-propedeuse, een ge-
tuigschrift hbo-AC, of BE, Schakeltraject Accountancy & 
Controlling of een universitair bachelor- of mastergetuig-
schrift van een relevante financieel-economische oplei
ding. Omdat bij meerdere vakken gebruik wordt gemaakt 
van Engelstalige literatuur, wordt er van uitgegaan dat 
studenten de Engelse taal op vwo-niveau in woord en 
geschrift beheersen  
 
Bacheloropleiding: na vwo of na propedeuse hbo of 
wo 
Algemene voorwaarde voor toelating tot de bachelor ac-
countancy opleiding van Nyenrode is een vwo-diploma met 
wiskunde A, B, of D. 
Studenten met een behaalde financieel-economische hbo-
propedeuse (bij voorkeur een AC- of BE-propedeuse) zijn 
toelaatbaar indien zij beschikken over een vwo-certificaat 
wiskunde A, B of D of vergelijkbaar certificaat. Studenten 
die niet aan deze toelatingseisen voldoen, maar wel met 
de bacheloropleiding zouden willen beginnen, wordt gead-
viseerd contact op te nemen met de afdeling Bachelor via 
bacheloraccountancy@nyenrode.nl. 
  
Masteropleiding: hbo- en wo-bachelors 
Studenten met een hierna genoemde hbo-vooropleiding 
zijn toelaatbaar tot de masteropleiding nadat het desbe-
treffende pre-masterprogramma van Nyenrode is afge-
rond. Toelaatbaar zijn bezitters van een diploma hbo-AC, 
-BE of Schakeltraject Accountancy & Controlling.  
Studenten met een verwante universitaire (economische) 
bachelor opleiding zijn - na het volgen van een pre-
masterprogramma  toelaatbaar tot de masteropleiding. 
Voor al deze pre-masterprogramma’s geldt een stan-
daardvrijstellingsregeling. Er kunnen dus geen individue-
le vrijstellingen worden aangevraagd. Voor de overige 
hbo- en wo-afstudeerrichtingen wordt op aanvraag beke-
ken of men toelaatbaar is tot de opleiding en welke vrij-
stellingen eventueel kunnen worden verleend  
 
Post-masteropleiding: wo-masters 
Studenten die een relevante financieel-economische 
universitaire masteropleiding hebben afgerond, zijn 
toelaatbaar tot de post-masteropleiding. Voor deze 
studenten wordt op individuele basis beoordeeld welke 
vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervolgens een 
instroomprogramma vastgesteld  
 
Buitenlandse diploma’s 
Toelating tot de opleiding kan ook plaatsvinden op grond 
van relevante (economische) buitenlandse diploma’s. In 
dat geval moet worden aangetoond dat men de Neder-
landse taal in voldoende mate in woord en geschrift 
beheerst door het overleggen van een behaald NT2
diploma. Daarnaast dient er een diplomawaardering van 

de NUFFIC (of de Dienst Uitvoering Onderwijs) te wor-
den meegezonden  
Ook voor deze studenten wordt op individuele basis 
beoordeeld welke vrijstellingen mogelijk zijn en wordt 
vervolgens een studieprogramma vastgesteld. 
 
Bijzondere toelatingseis 
De Examencommissie kan specifieke toelatingseisen 
stellen voor de opleiding op het gebied van kennis en 
vaardigheden, intelligentie en persoonlijkheid  
 
Inschrijving 
De inschrijfprocedure voor de opleiding kun je vinden op 
www.nyenrode.nl, onder ‘Bachelor of Science in Accoun-
tancy’, ‘Master of Science in Accountancy & Post-Master 
RA of ‘Praktijkopleiding Assurance’  Het inschrijfformulier 
staat op de website. Als je eind augustus met de oplei-
ding wilt starten, moet je je bij voorkeur vóór 15 juli 2019 
aanmelden. De pre-masterprogramma’s en de 
(post)masteropleiding gaan behalve in augustus ook op 
diverse momenten in het voorjaar van start. Om zeker te 
zijn van plaatsing in cursussen met startmoment in het 
voorjaar, dient je aanmelding voor de opleiding vóór 15 
januari 2020 te hebben plaatsgevonden. Instromen in de 
Post-Master Custom Made en de Praktijkopleiding Assu-
rance is het gehele jaar mogelijk. 
De aanmelding wordt omgezet in een definitieve inschrij-
ving als Nyenrode een bevestiging van jouw vooroplei-
ding heeft ontvangen. Na je aanmelding ontvang je hier 
instructies voor. 
Wanneer alle inschrijfbescheiden zijn ontvangen, wordt 
er een bevestiging van inschrijving toegestuurd met 
daarin een studentnummer en de bevestiging van de 
cursussen waarvoor je bent aangemeld. Tevens ontvang 
je een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot 
het intranet voor studenten van Nyenrode. 
 
Inschrijvingsverzoeken die ná 15 juli 2019 respectievelijk 
ná 15 januari 2020 zijn ontvangen, worden afhankelijk 
van het aantal reeds toegelaten studenten gehonoreerd. 
In dat geval wordt in augustus uitsluitsel gegeven over de 
plaatsing voor de opleiding  Bij het indelen in cursus-
plaatsen worden verzoeken van studenten die zich tijdig 
hebben aangemeld met voorrang gehonoreerd. 
Het e-mailadres  voor het aanvragen van vrijstellingen is 
 vrijstellingen-accountancy@nyenrode nl  

 
Zie voor meer informatie over het aanvragen van vrijstel-
lingen de Onderwijs- en Examenregeling. 
 
1.6 Studentenvertegenwoordiging 
Als student kun je je inzetten voor de kwaliteitshandha-
ving en verbetering van de opleiding. De inbreng van 
studenten is met name van belang bij de vernieuwing 
van onderwijsprogramma’s, maar ook bij onderwerpen 
als studiebelasting, onderwijsvormen, kwaliteit van on-
derwijs en tentaminering. Het overleg met studenten is 
op verschillende manieren geregeld. Er vindt - met name 
in de Stuurgroep Kwaliteitszorg  regelmatig overleg 
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plaats tussen de Vereniging van Accountancy Studenten 
(VAS) en het programmamanagement Accountancy  
Bovendien zijn studenten vertegenwoordigd in de Oplei-
dingscommissie   
 
1 7 Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) 
Sinds 1971 zet de Vereniging van Accountancy Studen-
ten zich als studievereniging in voor de belangen van de 
Nyenrode accountancystudenten. De VAS verleent stu-
dieondersteuning op diverse gebieden en wil zorgen voor 
saamhorigheid onder studenten.  
 
Maandelijks is er een VAS Studentenavond (VASSA) 
waar ontwikkelingen in de accountancy opleidingen van 
Nyenrode, in de studievereniging en in het beroep be-
sproken worden. Daarnaast heeft de VAS als vertegen-
woordiger van studentenbelangen zitting in verschillende 
overlegorganen van de Nyenrode accountantsopleiding. 
De Stuurgroep Kwaliteitszorg is één van deze overlegor-
ganen en is door Nyenrode en de VAS samen opgericht. 
Hierin worden ontwikkelingen in de opleiding en klachten 
van studenten besproken. De VAS biedt ook studieon-
dersteuning door middel van een eigen klachtencoördi-
nator die klachten bij de juiste personen uitzet en de 
opvolging ervan bewaakt   
 
De VAS houdt daarnaast van veel gezelligheid: een 
breed aanbod aan activiteiten gedurende het collegejaar 
(o a. intro’s bachelor- en pre-masterstudenten, het zeil-
weekend, citytrip en decentrale borrels) om de binding 
van de studenten onderling en met de universiteit te 
vergroten. Ook is de VAS actief op open dagen van de 
universiteit waar zij toekomstige accountancystudenten 
informeert over de studie en het leven als duaal student. 
 
Als accountancystudent ben je automatisch lid van de 
VAS. Je kan de VAS helpen haar doelen te bereiken 
door een jaarlijkse VASPAS aan te schaffen, die vele 
voordelen voor jezelf biedt. Je kunt ook actief worden 
binnen de vereniging door je steentje bij te dragen bin
nen een van de commissies. Op de website 
www vasonline.nl kan je informatie en achtergronden 
vinden over de VAS, de activiteiten en wat de VAS voor 
jou kan betekenen. 
Je kunt contact opnemen via secretariaat@vasonline.nl 
of met één van de bestuursleden  Klachten kunnen wor-
den ingediend via het klachtenformulier op de website, 
www vasonline.nl of via een mail naar klach-
ten@vasonline.nl. De VAS is ook te vinden op Facebook, 
LinkedIn en Instagram. 
Het postadres is: 
Nyenrode Business Universiteit 
Opleiding Accountancy, t.a.v. Secretariaat VAS  
Postbus 130 
3620 AC Breukelen 
 secretariaat@vasonline.nl 
    www vasonline.nl 
 
 

1.8 The Accountables 
‘The Accountables’, www theaccountables nl, is het 
platform voor en door accountancy-studenten, waar jij 
invloed op de toekomst van het accountantsberoep kan 
uitoefenen. Studenten geven op dit platform hun mening 
over accountancy-gerelateerde vraagstukken binnen de 
thema’s cultuur, vaktechniek, maatschappij en zelfont-
wikkeling  
 
Er wordt veel van de komende generatie accountants 
verwacht. Vertrouwen herstellen in de kwaliteit van de 
accountant, een rechte rug, innoveren, ICT-ontwikke-
lingen integreren in je werk en je entree maken in de 
arbeidsmarkt waarbij de belangrijkste constante is dat 
alles snel verandert. Via The Accountables kan je hier-
over de dialoog aangaan met andere jonge accountants: 
deel je ideeën, claim je plek in het debat en draag proac-
tief (en misschien ook provocatief) bij aan jouw toekomst 
in de accountancy. 
 
Bijdragen zijn zeer welkom. Dat kan in allerlei gradaties. 
Zo kan je stemmen op de polls (en zelf ook stellingen 
voor een poll insturen) of een reactie plaatsen op een 
stuk van een medestudent. Je kan natuurlijk ook zelf een 
opinie of een artikel schrijven  De redacteuren van The 
Accountables ondersteunen je daar graag bij. De redac-
tie bestaat uit zes enthousiaste studenten zoals jij, die 
studeren in de Bachelor, Master en Post-Master. Ze zijn 
dus makkelijk aan te spreken hierover  
 
Meer weten? Neem een kijkje op de website en op de 
LinkedInpagina. Wil je jouw stem laten horen in het de-
bat? Stuur dan een e-mail naar accounta-
bles@nyenrode.nl  
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2.5 Inschrijvingsduur en vierde tentamenpoging  
Voor de Propedeuse geldt een inschrijvingsduur van drie 
jaar en voor de hoofdfase Bachelor geldt een inschrij-
vingsduur van zes jaar  Dit houdt in dat je binnen deze 
termijn alle vakken van de desbetreffende fase moet 
hebben behaald, anders wordt je inschrijving beëindigd  
Indien de inschrijving op basis van een vervallen inschrij-
vingsduur beëindigd wordt is het niet mogelijk om op
nieuw ingeschreven te worden voor de desbetreffende 
studiefase  Een behaalde Propedeuse of hoofdfase 
Bachelor heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Wel 
kunnen na onderbreking van de studie aanvullende eisen 
ten aanzien van het vervolgprogramma worden gesteld. 
 
Voor een aantal vakken geldt dat je, wanneer je een 
tentamen na drie pogingen niet hebt behaald, toestem-
ming nodig hebt van de studiecoach om het tentamen 
voor de vierde keer te mogen afleggen. Zie de Onder-
wijs- en Examenregeling. 
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Aanmelden via de portal of Osiris is voor de masterscrip-
tie dus niet nodig. Voor voorjaar 2020 gaat de manier 
van aanmelden veranderen, hierover word je nog geïn-
formeerd  
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
4.6 Inschrijvingsduur  
Voor de masteropleiding geldt een inschrijvingsduur van 
6 jaar. Dit houdt in dat je binnen deze termijn alle vakken 
van de opleiding moet hebben behaald en de scriptie 
moet hebben verdedigd, anders wordt je inschrijving 
beëindigd. Indien de inschrijving op basis van een verval-
len inschrijvingsduur beëindigd wordt, is het niet mogelijk 
om opnieuw ingeschreven te worden voor de desbetref-
fende studiefase. 
Een volledig behaalde masteropleiding heeft een onbe-
perkte geldigheidsduur  Na onderbreking van de studie 
kunnen bij hervatting wel aanvullende eisen voor de 
Post-Master worden gesteld.  
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 voor 15 januari (voor de start van EV voor Accoun-
tants (EVAC) in februari of 

 voor 1 maart (voor de start van BIV-IC in april) of 
 voor 1 juni (voor de start van de summercourse 

EVAC in de zomer) of  
 voor 15 juli (voor de start van EVAC of ITIA eind 

augustus/begin september) of 
 voor 1 september (voor de start van BIV-IC in okto-

ber)  
 of voor 1 december (voor de start van ITIA in januari 

en FAU in maart). 
 
5.4 Aanmelding voor cursussen 
In de post-masterfase ben je zelf verantwoordelijk voor je 
aanmelding voor de cursussen. Aanmelden voor de 
cursussen in de bovenstaande studieschema’s kan via 
de portal of Osiris of door middel van een e-mail aan 
postmasteraccountancy@nyenrode.nl. Je kunt je twee 
maal per jaar aanmelden voor de cursussen, de uiterste 
aanmelddata liggen op 14 juli 2019 (voor cursussen 
najaar 2019) en 5 januari 2020 (voor cursussen voorjaar 
2020). 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings-
datum een e-mail naar postmasteraccountancy 
@nyenrode.nl, waarin je aangeeft om welke cursussen 
en studenten het gaat  Na de sluitingsdatum worden 
dergelijke verzoeken niet meer in behandeling genomen. 
We kunnen niet garanderen dat je daadwerkelijk met de 
genoemde studenten ingedeeld wordt. 
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 
nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 
ontvangen of als je scriptie nog niet is goedgekeurd. 
Als je niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden word je 
automatisch en kosteloos afgemeld. 
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
5.5 Geldigheidsduur  
De geldigheidsduur van een behaald post-
mastertentamen is zes jaar  Deze geldigheidsduur is bij 
alle studietrajecten (regulier, Busy Season Proof) het-
zelfde en geldt ook voor verleende vrijstellingen voor de 
post-mastervakken. Het is niet mogelijk de geldigheids-
duur van tentamens en vrijstellingen te verlengen  In 
geval van een vervallen tentamen geldt dat in principe 
alleen het tentamen opnieuw moet worden behaald  De 
cursus hoeft niet opnieuw te worden gevolgd, tenzij er 
sprake is van ingrijpende wijzigingen in de opzet van de 
cursus en/of de toetsvorm.  
 
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om de portal te raadplegen 
voor de geldende onderwijsprogramma’s. Mocht aan

melding voor de tentamens niet lukken via de portal of 
Osiris dan kun je contact opnemen met de studiecoach  
Er geldt geen beperking in tijd voor het doorlopen van de 
de Post-Master, afgezien van de beperkte geldigheids-
duur van tentamens en vrijstellingen.  
 
5.6 Diploma-uitreiking  
Twee keer per jaar organiseren wij op Nyenrode diploma-
uitreikingen voor de Post-Master. Heb je de Post-Master 
afgerond dan ontvang je van ons ruim voor de uitreiking 
een uitnodiging met daarin alle informatie over de diplo-
ma-uitreiking  Over het algemeen vinden de diploma-
uitreikingen voor de Post-Master plaats in juni en no-
vember  
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Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden?  
Stuur dan voor de uiterste aanmeldingsdatum een e-mail 
naar postmasteraccountancy@nyenrode.nl, waarin je 
aangeeft om welke cursussen en studenten het gaat. We 
geven geen garantie dat je daadwerkelijk met de ge-
noemde studenten ingedeeld wordt. Na de sluitingsda-
tum worden dergelijke verzoeken niet meer in 
behandeling genomen. 
 
Heb je vragen over jouw persoonlijke Post-Master 
Custom Made studieschema of wil je iets wijzigen? Neem 
dan contact op met het team Post-Master Custom Made 
via postmasteraccountancy@nyenrode.nl   
Wanneer er zaken zijn die het succesvol volgen van de 
studie in de weg staan, kun je contact opnemen met de 
studiecoaches  Voor meer informatie over de studiecoa-
ches, zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
6.4 Toelatingsvoorwaarden 
Je bent toelaatbaar tot de Post-Master Custom Made 
met een afgeronde wo-masteropleiding of met maximaal 
1 mastervak open.  
Binnen een half jaar na start met de opleiding moeten de 
gewaarmerkte kopieën van jouw master-diploma en 
cijferlijst bij ons ingeleverd zijn om de Post-Master 
Custom Made te kunnen vervolgen  Als je jouw diploma 
en cijferlijst niet hebt ingeleverd dan wel het openstaande 
vak niet hebt behaald, wordt de studie stopgezet totdat 
het diploma en cijferlijst ingeleverd zijn. 
 
6.5 Geldigheidsduur  
De geldigheidsduur van alle behaalde tentamens, zowel 
deficiëntievakken als hoofdvakken, is zes jaar. Deze 
geldigheidsduur geldt ook voor verleende vrijstellingen 
voor hoofdvakken. Het is niet mogelijk de geldigheids
duur van tentamens te verlengen. 
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om de portal te raadplegen 
voor de geldende onderwijsprogramma’s. Mocht aan
melding voor de tentamens niet lukken via de portal dan 
kun je contact opnemen met de studiecoach  
 
Na onderbreking van de studie kunnen bij hervatting 
aanvullende eisen voor de Post-Master Custom Made 
worden gesteld   
Een volledig behaalde post-masteropleiding heeft een 
onbeperkte geldigheidsduur   
 
6.6 Diploma-uitreiking 
Twee keer per jaar organiseren wij op Nyenrode diploma-
uitreikingen voor de Post-Master  Heb je de Post-Master 
afgerond dan ontvang je van ons ruim voor de uitreiking 
een uitnodiging met daarin alle informatie over de diplo
ma-uitreiking. Over het algemeen vinden de diploma-
uitreikingen voor de Post-Master plaats in juni en no-
vember. 
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 voor mondelinge tentamens: planningmonde-
ling@nyenrode.nl  

 praktijkopleiding@nyenrode.nl 
 
Nieuwsbrief Accountancy 
Nieuwe informatie wordt opgenomen in de Nieuwsbrief 
Accountancy die regelmatig per e-mail aan alle accoun-
tancystudenten en -docenten wordt verzonden  De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar het My.Nyenrode e-
mailadres  In deze nieuwsbrief staan actualiteiten met 
betrekking tot de Nyenrode accountancyopleidingen en 
het vakgebied in bredere zin. De nieuwsbrief bevat be
langrijke informatie die je nodig hebt om je studie te 
kunnen volgen  Je bent dan ook verplicht om de informa
tie uit de nieuwsbrief tot je te nemen. 
 
My.Nyenrode e-mailadres 
Alle correspondentie vanuit Nyenrode verloopt via het 
My.Nyenrode e-mailadres. Je kunt instellen dat de mail 
naar het My.Nyenrode e-mailadres automatisch wordt 
doorgestuurd naar je werk- of privé e-mailadres. Als je 
bent uitgeschreven van de opleiding wordt je account 
kort daarna afgesloten  Zorg er dus voor dat je dan je 
documenten en berichten veilig hebt gesteld. 
 
8.3   Wijziging gegevens en correspondentie 
Wijzigingen van adres, werkgever, telefoonnummers en 
e-mailadressen kun je via Osiris doorgeven. Als je gege-
vens nog niet in Osiris zijn opgenomen geef je wijzigin-
gen door per e-mail. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
het onderhoud van je gegevens. Het is voor je bereik-
baarheid, en ook als je werkgever centrale facturering 
heeft afgesproken, van groot belang dat deze gegevens 
altijd up-to-date zijn.  
Wijzigingen in gegevens met betrekking tot financiën 
zoals je IBAN-nummer of factuuradres dien je tijdig 
schriftelijk door te geven via het e-mailadres van jouw 
studiefase. 
Je wordt verzocht correspondentie altijd van (geboor-
te)naam, adres en studentnummer te voorzien. 
 
NB Gehuwde studenten worden onder hun geboortenaam ingeschre-
ven. Ook op diploma’s en tentamenuitslagen wordt alleen de geboorte-
naam vermeld.  
 
8.4   Cursussen 
 
8.4.1 Onderwijsprogramma’s 
De cursussen worden gegeven op basis van een onder-
wijsprogramma  In het onderwijsprogramma is nadere 
informatie opgenomen over onder andere: 
 het doel van het vak en bijbehorende leerdoelen 
 de te bestuderen literatuur 
 de studiebelasting 
 de wijze van toetsing 
 regelingen die specifiek op dat vak van toepassing 

zijn 
 de per college te bestuderen en te behandelen 

leerstof. 

De in onderwijsprogramma’s genoemde deadlines en 
regelingen worden strikt gehanteerd  Inleveren na de 
deadline heeft consequenties. Deze staan beschreven in 
het onderwijsprogramma   
Voor elke cursusstart wordt het onderwijsprogramma 
opnieuw vastgesteld  Uiterlijk twee weken vóór aanvang 
van de cursus kun je het onderwijsprogramma downloa-
den van Canvas. 
 
8.4.2  Aanmelden voor cursussen 
Bij de studieschema’s in de hoofdstukken 2 tot en met 6 
is aangegeven voor welke cursus je je via de portal of 
Osiris kunt aanmelden en voor welke datum je dit moet 
hebben gedaan  Tevens zijn daar de toelatingsvoor-
waarden voor deelname aan de cursussen opgenomen. 
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 
nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 
ontvangen.  
Indien je, na het bekend worden van de tentamenresulta-
ten, niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, word je 
automatisch (zonder kosten) afgemeld voor de desbetref-
fende cursus(sen). 
Indien je je na de sluitingsdatum aanmeldt, is het risico 
groter dat je niet op je voorkeurslocatie geplaatst kunt 
worden of dat de cursus al vol is en je helemaal niet 
meer kunt deelnemen. Bij cursusaanmelding ga je een 
financiële verplichting aan. Zie hiervoor paragraaf 8.6. 
Ook voor de onderdelen van de Praktijkopleiding kun je 
je aanmelden via Osiris. Aanmelden hiervoor kan gedu-
rende het gehele jaar. Op de portal en de Nyenrode 
website kun je terugvinden wanneer de onderdelen 
starten. 
 
8.4.3  Cursusindeling 
We delen je in voor de door jou gewenste cursus(sen) 
wanneer je aan de deelnamevoorwaarden voldoet én je 
aanmelding vóór de sluitingsdatum is ontvangen. 
De groepen/cursuslocaties worden per cursus opnieuw 
vastgesteld. Hierbij kijken we niet naar de indeling van 
het voorgaande semester maar houden we zoveel moge-
lijk rekening met de door jou aangegeven voorkeursloca-
tie(s) zoals die op dat moment bij ons bekend zijn  Het is 
dan ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je 
aangegeven voorkeurslocaties up to date zijn  Het 
kan door omstandigheden nodig zijn om je op een ande-
re locatie in te delen  De feitelijke indeling en de roosters 
worden kort voor de start van de cursus bekendgemaakt 
via Osiris   
 
8.4.4  Cursuslocaties 
Een deel van de colleges wordt ‘centraal’ op de Nyenro-
de Business Universiteit verzorgd. Het merendeel van de 
colleges volg je op ‘decentrale’ cursuslocaties. 
Bij voldoende aanmeldingen kunnen de cursussen geor-
ganiseerd worden in de volgende cursusplaatsen: 
 Amsterdam  
 Arnhem 
 Breda 
 Breukelen/Utrecht 
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 Den Haag 
 Eindhoven 
 Rotterdam 
 Zwolle 
Je kunt je voorkeur voor twee van de locaties aangeven 
via Osiris. Als je verhuist of van baan verandert, denk er 
dan ook aan je voorkeurslocaties zo nodig aan te passen 
via Osiris. Als je gegevens nog niet in Osiris zijn opge
nomen geef dan wijzigingen in voorkeurslocaties door 
per e-mail. Meer informatie over de cursuslocaties is 
opgenomen op de portal onder Algemene Studie-
informatie en bij het collegerooster  
 
Nyenrode behoudt zich het recht voor studenten in te 
delen in een andere cursusplaats dan de door de student 
opgegeven eerste of tweede voorkeurslocatie. Als je om 
die reden de cursusdeelname binnen acht dagen na 
ontvangst van het collegerooster per e-mail annuleert 
worden geen kosten bij je in rekening gebracht. 
 
8.4.5  Collegedagen 
De centrale colleges op de Nyenrode Business Universi-
teit worden zo veel mogelijk op vrijdagen maar soms ook 
op andere doordeweekse dagen verzorgd. De decentrale 
colleges zijn in de regel op vrijdagen. 
Uitzonderingen hierop zijn de volgende colleges. 
 De Intro en de summercourses in de Bachelor 

vinden op drie aaneengesloten doordeweekse da
gen op Nyenrode plaats.  

 In het eerste semester van het eerste jaar van de 
bacheloropleiding volg je naast de vrijdagen ook op 
donderdagen een dagdeel college.  

 In de Pre-Master komt het voor dat je vakken op 
donderdagavonden volgt.  

 Business Research Methods vindt plaats van 
woensdag tot en met vrijdag (in het najaar) of van 
donderdag tot en met zaterdag (in het voorjaar).  

 IT Integrated Audit heeft altijd de vorm van een 
winter- of summercourse van 2 aaneengesloten da
gen. 

 Ook de winter-/summercourses in de versnelde en 
Busy Season Proof-trajecten van de (Post )Master 
volg je op alle/meerdere doordeweekse dagen.  

 De onderdelen van de Praktijkopleiding vinden op 
andere dagen dan de vrijdag plaats, zodat deze 
naast de theoretische opleiding te volgen zijn  

 Voor inhaalcolleges, bijvoorbeeld i v m  ziekte do-
cent of feestdag, repetitiecolleges en, uitsluitend in 
uitzonderingsgevallen voor de reguliere colleges, 
worden zo nodig doordeweekse avonden of zater-
dagen benut  

 Tentamens, schriftelijk of mondeling, worden in bijna 
alle gevallen van maandag tot en met donderdag 
gepland. 

 
8.4.6  Overplaatsing naar een andere cursusgroep 
Je kunt een verzoek tot overplaatsing naar een andere 
cursusgroep indienen via het e-mailadres van de desbe-
treffende studiefase. Verzoeken tot overplaatsing kunnen 

niet tot de docenten worden gericht  Je verzoek wordt 
ingewilligd als de groepsgrootte en de werkvorm dit 
toelaten. Pas na ontvangst van de bevestiging van over-
plaatsing kun je de colleges in de andere cursusgroep 
gaan volgen. 
 
8.4.7  Onrechtmatig volgen van colleges 
Indien blijkt dat je colleges volgt zonder voor de cursus of 
de desbetreffende locatie te zijn ingedeeld, heeft dat 
uitsluiting van deelname aan cursussen tot gevolg. 
 
8.4.8  Uitvallen van colleges 
In verband met de mogelijkheid dat colleges onverwachts 
kunnen uitvallen, is het belangrijk dat je bereikbaar bent  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste NAW-
gegevens in Osiris  Studenten worden per e-mail (op hun 
My.Nyenrode e-mailadres) of sms op de hoogte gesteld 
van wijzigingen in het collegerooster  Nyenrode vergoedt 
geen kosten die door studenten worden gemaakt wan-
neer een bericht van uitstel van een college hen niet of 
niet tijdig heeft bereikt.  
 
8.4.9  Participatie in colleges 
Van jou als student verwachten we een actieve deelna-
me aan en fatsoenlijk gedrag tijdens de colleges. Boven
dien gaan we ervan uit dat je je houdt aan de in de 
cursuslocaties geldende gedragsregels. Zie hiervoor de 
Onderwijs- en Examenregeling. 
Bij diverse cursussen houden de docenten presentielijs-
ten bij. Bij cursussen met een aanwezigheidsverplichting 
worden deze gebruikt om na te gaan of aan deze ver-
plichting is voldaan. Deze gegevens kunnen ook worden 
gebruikt bij het geven van studieadviezen, bij het nemen 
van beslissingen over verzoeken en bij het onderzoeken 
van de relatie tussen opkomst en slagingspercentage  
 
8.4.10 Repetitiemogelijkheden 
Om je begeleiding en ondersteuning te bieden bij de 
voorbereiding op herkansingstentamens worden  bij 
voldoende aanmeldingen - repetitiecursussen georgani-
seerd. De aankondiging, de deelnamevoorwaarden en 
de wijze van aanmelden voor deze repetitiecursussen 
worden op de portal en in de digitale nieuwsbrief gepu-
bliceerd. Afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden kun 
je een reguliere cursus, tegen het dan geldende cursus-
tarief ook voor een tweede keer volgen. Wanneer een 
repetitiecursus niet doorgaat omdat er te weinig aanmel-
dingen zijn, wordt er individuele begeleiding door één 
van onze docenten aangeboden.  
 
8.4.11 Studiemateriaal 
Ongeveer twee weken vóór de aanvang van een cursus 
wordt het beschikbare studiemateriaal via Canvas vrijge-
geven. Literatuurlijsten worden in verband met de lever-
tijd al eerder via de portal gepubliceerd. We adviseren je 
om boeken die op de literatuurlijst staan bij een grote of 
wetenschappelijke boekhandel te bestellen. Deze boek-
handels hebben de boeken meestal op voorraad of kun-
nen voor snelle levering zorgen  Samenwerkingspartner 
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van Nyenrode voor de literatuurbestellingen voor de 
Accountancy- & Controlling-opleidingen is Studystore  
Studenten wordt vrijblijvend de mogelijkheid geboden de 
aangegeven literatuur hier te bestellen  In de literatuur-
lijsten op de portal tref je een directe link naar deze 
lijsten op www studystore.nl aan. 
De kosten van het door Nyenrode uitgegeven digitale 
studiemateriaal zijn in het cursusgeld begrepen  
Van de meeste tentamens worden na verloop van tijd 
ook de standaarduitwerkingen of de schema’s van uit-
werking vrijgegeven.  
Je kunt de beschikbaar gestelde oude tentamenopgaven 
en -uitwerkingen van Canvas downloaden. 
 
8.4.12 Annulering cursussen en repetitiecursussen 
Zie paragraaf 8.6. 
 
8.5   Tentamens  
 
8.5.1 Aanmelding en betaling 
Als je deelneemt aan een cursus betekent dit dat je auto-
matisch wordt aangemeld voor het aansluitende tentamen. 
Deze aanmelding wordt ongeveer een maand voor het 
tentamen zichtbaar in je digitale rooster. Je hoeft je dus 
niet apart voor het tentamen aan te melden. De kosten van 
de tentamens zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Na 
het tentamen wordt een factuur toegezonden naar je 
My.Nyenrode e-mailadres. 
 
Voor alle herkansingstentamens dien je jezelf aan te 
melden via de portal of Osiris  Zie voor de data het over-
zicht Tentamendata en tentamengelden op de portal. 
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn via de portal of 
Osiris aan te melden; je kunt je dan aanmelden via een e-
mail naar het e-mailadres van de desbetreffende studie-
fase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 voor mondelinge tentamens van de masterfase: 

planningmondeling@nyenrode.nl 
 
Aanmelden via de portal of Osiris is alleen mogelijk tot de 
sluitingsdatum  
Om te voorkomen dat je je voor het verkeerde tentamen 
aanmeldt, wordt de aanmeldingsmogelijkheid pas vrijge
geven nadat de uitslag van het voorgaande tentamen is 
gepubliceerd  
NB: Aanmeldingen voor mondelinge tentamens betreffen 
de periode genoemd in het jaarlijkse tentamenoverzicht. 
Op de portal is alleen de eerste dag van de periode 
opgenomen. 
 
 
 
 

8.5.2 Aanmelding en betaling van tentamens voor 
studenten die in het buitenland studeren 
Als je tijdelijk in het buitenland studeert, moet je je ten-
minste tien weken vóór de tentamendatum per e-mail 
aanmelden. Je kunt daarbij tevens kenbaar maken of je 
het betreffende schriftelijke tentamen ter plaatse wilt 
afleggen. Indien je een tentamen in het buitenland op 
een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal 
aflegt, ben je een extra bedrag ad € 100,- verschuldigd 
voor afhandelingskosten  De mondelinge tentamens 
moeten in Nederland worden afgelegd. 
 
8.5.3 Indeling mondelinge tentamens 
Je kunt per tentamenperiode één dag doorgeven waarop 
je niet kunt deelnemen. Hiertoe kun je bij cursustenta-
mens vóór aanvang van de cursus en bij herkansingsten-
tamens uiterlijk vier weken voor de eerste 
aangekondigde mondelinge tentamendag schriftelijk of 
per e-mail een verzoek indienen via planningmonde
ling@nyenrode.nl. Afhankelijk van het aantal kandidaten 
kunnen aangekondigde data binnen een tentamenperio-
de komen te vervallen. De indeling van de mondelinge 
tentamens is onder voorbehoud van wijzigingen  
 
8.5.4 Tentamenlocaties 
De meeste tentamens worden op Nyenrode Business 
Universiteit afgenomen  Een beperkt aantal tentamens 
kan op andere locaties worden afgenomen.  
 
8.5.5 Voorbereiding herkansingstentamens 
Voor ondersteuning bij de voorbereiding van herkan-
singstentamens verwijzen we je naar de pagina ‘Ik heb 
een onvoldoende, wat nu’ op de portal  
 
8.5.6 Annulering tentamens 
Zie paragraaf 8.6.  
 
8.6  Financiële regelingen cursussen en tentamens 
 
8.6.1  Cursusgeld 
Voor deelname aan colleges is per vak cursusgeld ver-
schuldigd  Voor de accountantsopleidingen berekent 
Nyenrode het collegegeld dus per opleidingsonderdeel 
(cursusgeld en tentamengeld), zie Algemene Voorwaar-
den Onderwijs artikel 1.2. De cursusgelden zijn opgeno-
men bij de vakbeschrijvingen in bijlage 1   
Het cursusgeld voor de cursussen is inclusief de kosten 
van het door Nyenrode verstrekte digitale studiemateriaal 
maar exclusief het tentamengeld voor het op de cursus 
aansluitende tentamen  De tentamengelden zijn te vin-
den in het tentamenoverzicht op de portal. 
 
Rond de startdatum van een cursus ontvang je een 
factuur per e-mail op je My Nyenrode e-mailadres  Beta-
ling van het cursusgeld dient binnen dertig dagen te 
geschieden. 
 
Indien je niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting 
hebt voldaan, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname 
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aan cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëin-
diging van de studieovereenkomst  Het niet betaalde 
cursusgeld en/of tentamengeld blijft dan wel verschul-
digd  
Volledigheidshalve wordt vermeld dat je persoonlijk 
verantwoordelijk bent voor de betaling van het verschul
digde cursusgeld. Facturen kunnen niet op verzoek van 
studenten op naam van de werkgever worden gesteld  
Dit houdt in dat, al wordt het cursusgeld door je werkge-
ver vergoed, jij als student zelf gehouden blijft aan je 
betalingsverplichtingen.  
NB: Wanneer jouw kantoor heeft gekozen voor centrale 
facturering van de college- en tentamentarieven stuurt 
Nyenrode maandelijks de factuur betreffende de studie
kosten van studenten rechtstreeks naar de desbetreffen
de werkgever. 
 
8.6.2  Logieskosten 
Het is mogelijk om bij meerdaagse cursussen op Nyen
rode te overnachten. Bij de Intro, Business Research 
Methods en de summercourses van de bacheloropleiding 
zijn de logieskosten bij het cursusgeld inbegrepen. Deel-
name aan de cursus houdt een verplichting tot de beta
ling van deze kosten in, ongeacht of je van alle 
voorzieningen gebruik wilt maken of hebt gemaakt  
Zie voor de annuleringsregeling van de overnachtingen 
tijdens de summercourses de vakomschrijvingen in 
bijlage 1.  
 
8.6.3  Annulering cursus(sen) 
Je kunt een cursus via de portal of Osiris annuleren tot 
vier weken voor aanvang van de cursus. Als annulering 
via de portal/Osiris niet meer mogelijk is, dien je de annu-
lering te sturen naar het e-mailadres van de afdeling van 
de desbetreffende studiefase. Hierbij moet je je student-
nummer, de cursusnaam en startdatum en de reden(en) 
van annulering vermelden. 
Binnen veertien dagen na ontvangst van een verzoek om 
beëindiging van deelname aan één (of meer) cursus(sen) 
wordt hiervan (per e-mail) een schriftelijke bevestiging 
verstuurd. Heb je deze bevestiging na twee weken nog 
niet ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling 
van de desbetreffende fase. Als annuleringsdatum wordt 
de datum aangehouden waarop de annulering is ontvan-
gen door Nyenrode. 
 
8.6.4 Financiële gevolgen bij annulering cursus(sen) 
en beëindiging studie 
Annulering vóór de cursusaanvang of tijdens het volgen 
van cursus(sen) en/of beëindiging van de studie kan 
financiële gevolgen hebben. Volledigheidshalve wordt 
hierbij opgemerkt dat de startdatum van een cursus geldt 
als vervaldatum van de (eerste) betalingstermijn. 
 
Annulering van één (of meer) cursus(sen) waarbij het 
cursusgeld geheel verschuldigd is:  
Voor alle cursussen is het volledige cursusgeld verschul
digd indien de annulering op of na startdatum van de 
cursus plaatsvindt. 

Annulering van een cursus waarbij een vast bedrag van 
€ 150,  verschuldigd is: 
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier 
weken voor de startdatum van de cursus tot de daadwer-
kelijke startdatum, dan is eenmalig een bedrag van          
€ 150,  per cursus verschuldigd  
 
Annulering zonder financiële verplichtingen: 
Aan een annulering die uiterlijk vier weken vóór de start-
datum van de cursus plaatsvindt, zijn geen kosten ver-
bonden. 

 
8.6.5 Financiële gevolgen bij annulering repetitiecur-
sus(sen)  
Annuleringsregeling tentamentrainingen voor mondelinge 
tentamens  
Annuleren kan via de portal/Osiris of per e-mail naar 
planningmondeling@nyenrode.nl. Aan annuleringen die 
twee dagen vóór de aanvang van de desbetreffende 
cursus worden ontvangen, zijn geen kosten verbonden. 
Voor annuleringen die wij binnen de twee dagen voor de 
aanvang van de cursus of later ontvangen, ben je het 
gehele cursusgeld verschuldigd  
 
Annuleringsregeling repetitiecursussen voor schriftelijke 
tentamens 
Voor alle repetitiecursussen is het volledige cursusgeld 
verschuldigd indien de annulering op of na de startdatum 
van de cursus plaatsvindt  
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier 
weken voor de startdatum van de repetitiecursus tot de 
daadwerkelijke startdatum, dan is een eenmalig bedrag 
verschuldigd van € 100, .  
Tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de repetitiecur-
sus heb je de mogelijkheid om de repetitiecursus via de 
portal of Osiris kosteloos te annuleren. Als annuleren via 
de portal/Osiris niet (meer) mogelijk is dien je de annule-
ring te sturen naar het e-mailadres van de afdeling van 
de desbetreffende studiefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 
8.6.6 Annulering cursus wegens vervroegd tentamen 
Annulering voor een cursus op grond van het met succes 
vervroegd afleggen van het tentamen, terwijl je nog voor 
de cursus in het overeenkomstige vak staat ingeschre-
ven, heeft geen ontheffing van de betalingsverplichting 
voor het cursusgeld tot gevolg. 
 
8.6.7 Annulering tentamen(s) en niet verschijnen 
Niet verschijnen bij mondeling tentamen 
Als je niet verschijnt op het mondelinge tentamen maar 
ook niet hebt geannuleerd vóór aanvang van het tenta-
men, wordt niet alleen het volledige tentamenbedrag in 
rekening gebracht maar word je ook uitgesloten van de 
eerstvolgende twee tentamengelegenheden. 
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Annulering mondeling tentamen met kosten 
Bij mondelinge tentamens wordt € 150,  aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering met ingang 
van 3 werkdagen na bekendmaking van het rooster tot 5 
werkdagen voor de feitelijke tentamendatum. Deze annule-
ringen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan worden, 
stuur deze naar planningmondeling@nyenrode.nl. 
Bij annuleringen in de laatste 5 werkdagen voor de feitelij-
ke tentamendatum, of op de feitelijke tentamendatum vóór 
aanvang van het tentamen, wordt het volledige tentamen-
bedrag in rekening gebracht. 
 
Niet verschijnen bij schriftelijk tentamen 
Als je niet verschijnt op het schriftelijk tentamen maar ook 
niet vóór aanvang van het tentamen hebt geannuleerd 
wordt het volledige tentamenbedrag in rekening gebracht. 
Dit is ook van toepassing als je je niet kunt legitimeren en 
daardoor het tentamen niet kunt afleggen. 
 
Annulering schriftelijk tentamen met kosten 
Bij schriftelijke tentamens wordt € 50,  aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering binnen de 
laatste 14 dagen voor een tentamen, of op de tentamenda-
tum zelf vóór aanvang van het tentamen. Deze annulerin-
gen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan worden bij  
het e-mailadres van de desbetreffende studiefase. 
 
Annulering schriftelijk en mondeling tentamen zonder 
kosten 
Je kunt je uiterlijk 14 dagen voor de datum van een schrif-
telijk tentamen of uiterlijk 2 werkdagen na bekendmaking 
van het rooster van de mondelinge tentamenperiode zon-
der kosten voor een tentamen afmelden.  
Je kunt je afmelden via de portal of Osiris of via een mail: 
voor schriftelijke tentamens naar het e-mailadres van de 
desbetreffende studiefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 voor mondelinge tentamens: planningmonde-

ling@nyenrode.nl. 
 
8.6.8 Wanbetaling 
Bij betalingsachterstand zal Nyenrode een incassobu
reau inschakelen.  
Wanbetaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan 
cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëindiging 
van de studieovereenkomst  Bij een betalingsachterstand 
wordt geen diploma verstrekt. Het openstaande bedrag 
blijft dan wel verschuldigd. 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Overige regelingen 
 
8.7.1 Extraneüsregeling 
Het is in bijzondere omstandigheden mogelijk om je door 
middel van zelfstudie voor te bereiden op het afleggen van 
tentamens. Neem hiervoor contact op met de studiecoach. 
Voor (verplicht te volgen) programmaonderdelen van de 
opleiding kunnen aan studenten die zich zelfstandig op 
tentamens voorbereiden aanvullende eisen worden ge-
steld met betrekking tot de toetsing. Als je een cursus 
zelfstandig voorbereidt neem je hiermee het risico stof te 
missen die tijdens colleges mondeling aan de orde komt  
Het is aan jou om hierop aangesloten te blijven via je 
medestudenten. 
Onderwijsprogramma’s zijn beschikbaar via Canvas. Voor 
een aantal vakken maakt een participatieregeling of werk-
stukken-/paperverplichting deel uit van de toetsing. Het 
voldoen aan deze regeling is - naast de overige toelatings-
voorwaarden  een vereiste voor toelating tot het desbe
treffende tentamen.  
 
8.7.2 Beëindiging studie 
Als je de studie wilt beëindigen dien je het uitschrijfformu
lier ingevuld te mailen naar het e-mailadres van de stu-
diefase waar je je voor uitschrijft  Dit formulier kun je 
vinden op de portal onder Algemene Studie-informatie.  
Het verzoek tot uitschrijven moet tijdig gedaan worden in 
verband met het inschrijfgeld voor het volgende cursus-
jaar  Bij uitschrijvingen voor 13 augustus 2019 ben je 
geen inschrijfgeld voor het studiejaar 2019-2020 ver-
schuldigd  Dit onder het voorbehoud dat je niet aange
meld staat voor cursussen en/of tentamens waarvoor 
een aparte annuleringsregeling geldt. 
 
NB: Wanneer je een onderdeel van de Praktijkopleiding 
volgt, word je automatisch uitgeschreven bij afronding 
van een onderdeel, tenzij je je voor meerdere onderdelen 
hebt aangemeld. Uitschrijven via het uitschrijfformulier is 
voor deze opleiding derhalve niet nodig. 
 
Als je de Bachelor of Master hebt behaald wordt je auto-
matisch uitgeschreven als je je niet zelf aanmeldt voor de 
cursussen van de vervolgopleiding. 
 
8.7.3 Klachtenprocedure 
Klachtenloket 
Nyenrode Business Universiteit heeft een Klachtenloket. 
Hier kun je terecht met alle klachten die niet thuishoren 
bij de Examencommissie. De klachtenprocedure is te 
vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de portal  
  
Bij de Examencommissie kun je onder meer terecht voor 
bezwaren met betrekking tot de uitslag van een tenta-
men, beoordeling van een participatiecomponent en voor 
bezwaren met betrekking tot het verstrijken van de gel-
digheidsduur van een tentamen (in de Post-Master) of 
van de inschrijvingsduur. Zie voor de bezwaarprocedure 
de Onderwijs- en Examenregeling. 
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Heb je een klacht die niet thuishoort bij de Examencom-
missie? Benader dan altijd eerst de desbetreffende afde-
ling of medewerker. Lukt het niet om tot een oplossing te 
komen en ben je ontevreden over het besluit? Richt je 
dan tot het Klachtenloket.  
 
Klachtencommissie Vereniging van Accountancy Studen-
ten (VAS) 
Je kunt je klacht ook melden bij de Klachtencommissie 
van de Vereniging van Accountancystudenten (VAS).  
Zij bespreken dan namens jou je klacht met de Nyenrode 
accountantsopleiding en proberen zo tot een oplossing te 
komen. Zie voor meer informatie de website van de VAS: 
https://vasonline.nl/contact/klachten 
  
  

35



























 
 

Wanneer je kiest voor het volgen van keuzevakken, dan 
verleng je je Bachelor met een half jaar  Deze vakken 
volg je in het semester aansluitend op je 4e jaar. In het 
semester erna schrijf je dan je scriptie   
 
De keuzevakken zijn onder te verdelen in: 
1. Losse modules 
2  Modules uit andere Nyenrode bachelor- of 

premasterprogramma’s  
3  Modules van een andere (buitenlandse) universiteit 
 
De keuzevakken kunnen onafhankelijk van elkaar 
gevolgd worden en kunnen uit een combinatie van 
bovenstaande categorieën bestaan.  
 
4e jaars-studenten worden in aanloop naar hun 4e jaar 
uitgebreid geïnformeerd over de vrije keuzeruimte en de 
keuzemodules die gevolgd kunnen worden.  
Kies je ervoor keuzevakken te volgen (optie 2) i.p.v. het 
schrijven van een portfolio (optie 1), dan dien je dit 
kenbaar te maken bij studiecoach Isabel van Vliet via 
i.vliet@nyenrode.nl.  
Ook studenten die nog niet in hun 4e studiejaar zitten 
mogen naast hun reguliere vakken keuzemodules 
volgen.  
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ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF 
SCIENCE IN ACCOUNTANCY, MASTER OF SCIENCE IN 
ACCOUNTANCY EN POST-MASTER-RA INCLUSIEF DE 
INSTROOMPROGRAMMA’S VAN DEZE OPLEIDINGEN EN DE 
DOOR NYENRODE AANGEBODEN ONDERDELEN VAN DE 
PRAKTIJKOPLEIDING ASSURANCE voor Academisch jaar 
2019-2020 
 
Inleiding 
 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is door het College van Bestuur van Universiteit 
Nyenrode B.V. vastgesteld voor de opleidingen Bachelor of Science in Accountancy 
(CROHO 56435), Master of Science in Accountancy (CROHO 60060) en Post-Master-RA 
van de Nyenrode Business Universiteit inclusief de instroomprogramma’s van deze 
opleidingen en de door Nyenrode aangeboden onderdelen van de praktijkopleiding 
Assurance voor Academisch jaar 2019-2020. Onbekendheid met deze Onderwijs- en 
Examenregeling of de implicaties daarvan wordt niet geaccepteerd als verzachtende 
omstandigheid in geval van beroep of bezwaar aangetekend bij bevoegde personen of 
commissies. 
 
De student is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en voor het 
volledig en correct inleveren van werkstukken en tentamens. De student blijft ook 
verantwoordelijk voor al het materiaal dat hij/zij in de Program Portal/Leeromgeving  
aan medestudenten, docenten en Nyenrode medewerkers ter beschikking stelt. 
 
 
Hoofdstuk 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied van deze Onderwijs- en Examenregeling 
 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op onderwijs en toetsing met 
betrekking tot de Bachelor of Science in Accountancy, Master of Science in Accountancy 
en Post-Master-RA van de Nyenrode Business Universiteit inclusief de 
instroomprogramma’s van deze opleidingen en de door Nyenrode aangeboden 
onderdelen van de praktijkopleiding Assurance. Het maakt integraal deel uit van en is 
een aanvulling op het Algemeen Statuut van Universiteit Nyenrode B.V.. Deze 
Onderwijs- en Examenregeling wordt per studiejaar vastgesteld en de geldigheid gaat in 
op de eerste dag van het desbetreffende studiejaar. Deze Onderwijs- en Examenregeling 
vervangt alle vorige versies van de Onderwijs- en Examenregeling. Deze Onderwijs- en 
Examenregeling is juridisch bindend. 

111
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zelfstandige functie te vervullen op het gebied van de accountancy in brede zin. Dit 
houdt tevens in dat de afgestudeerde in staat is tot het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek.  
De bachelor- en de masteropleiding vormen ook de eerste twee fasen van de 
theoretische opleiding tot registeraccountant. De postmaster RA-opleiding is hiervan de 
afrondende fase en heeft als kerndoel studenten de voor de registeraccountant in de 
controlerende functie vereiste kennis, inzicht, vaardigheid, en beroepshouding bij te 
brengen.   
Nyenrode biedt eveneens onderdelen van de praktijkopleiding Assurance aan waarvan 
de afronding tezamen met de theoretische opleiding vereist is voor de inschrijving tot 
registeraccountant.  
Om aan de toelatingseisen te voldoen, worden, naast de bacheloropleiding 
Accountancy, voorafgaand aan de masteropleiding Accountancy en de post-master RA-
opleiding instroomprogramma’s voor zij-instromers aangeboden. 
 
Artikel 4 – Fulltime/Parttime 
 
De opleidingen worden uitsluitend deeltijds verzorgd. 
 
Artikel 5 – Toetsing/beoordeling 
 

1. Het bachelorexamen omvat het geheel van tentamens van de bacheloropleiding. 
De bacheloropleiding omvat tevens een propedeutisch examen. Studenten die 
alle tentamens van de bachelorfase hebben behaald, komen in aanmerking voor 
de graad Bachelor of Science in Accountancy. Het masterexamen omvat het 
geheel van tentamens van de masteropleiding. Studenten die met goed gevolg 
het afsluitende tentamen van de opleiding Master of Science in Accountancy 
hebben afgelegd, in casu aan alle gestelde eisen met betrekking tot de 
tentamens en overige beoordelingen en verplichtingen hebben voldaan, worden 
in het bezit gesteld van een getuigschrift op grond waarvan de graad Master of 
Science in Accountancy mag worden gevoerd. De tentamens van de postmaster 
RA-opleiding omvatten, samen met tentamens van de bachelor  en de 
masteropleiding, het theoretische gedeelte van het accountantsexamen. De 
tentamens van de praktijkopleiding Assurance omvatten –tezamen met de te 
volgen onderdelen- het praktijkgedeelte van het accountantsexamen. 

2. De graad wordt verleend als de student alle vakken met goed gevolg heeft 
afgelegd en aan alle verplichtingen jegens de universiteit heeft  voldaan. 

3. Het onderwijs en de toetsen vinden overwegend in het Nederlands en 
incidenteel in het Engels plaats. 

4. Aanvullende vereisten voor studenten ten aanzien van deelname aan vakken 
en/of toetsen kunnen worden vastgesteld door de Programmadirecteur en/of 
Examencommissie en worden bekendgemaakt op de Program 
Portal/Leeromgeving. 
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De letters worden gewogen overeenkomstig het aantal GPA-punten 
toegekend aan de afzonderlijke vakken en geconverteerd naar een 
vierpuntsschaal volgens bovenstaande tabel. 

 
7.5 Vrijstellingen 
 De Examencommissie kan vrijstelling verlenen voor vakken die met goed 

gevolg op het passende studieniveau werden afgelegd bij andere 
onderwijsinstellingen. De Examencommissie en het programma-
management stellen gezamenlijk een procedure op voor het aanvragen 
en behandelen van vrijstellingen. Verzoeken om vrijstelling moeten in 
ieder geval zijn voorzien van het onderwijsprogramma/de vakbeschrijving 
van de relevante vak(ken) binnen de voorgaande opleiding. De 
Examencommissie kan het verlenen van vrijstellingen mandateren aan 
een vrijstellingscommissie.  

 Vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van een vergelijking 
tussen de vakken van het betreffende programma en de door de student 
eerder verworven kennis en vaardigheden. Vrijstellingen worden niet 
meegenomen in de berekening van de GPA (indien van toepassing) en in 
het diplomasupplement wordt achter het vak ‘vrijstelling’ of ‘exemption’ 
vermeld (afhankelijk van de taal van het diplomasupplement). Verzoeken 
om vrijstelling kunnen bij het programma-management worden 
ingediend via vrijstellingen-accountancy@nyenrode.nl. Verzoeken om 
vrijstelling met betrekking tot de Post-Master (Custom Made) kunnen 
worden ingediend via postmasteraccountancy@nyenrode.nl. 

 De Examencommissie kan besluiten een gedeeltelijke vrijstelling toe te 
kennen. 

 Voor meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen wordt 
verwezen naar Bijlage A. 

 
7.6 Registratie studieresultaten 
 De studieresultaten worden zodanig geregistreerd dat aan elke student 

tussentijds een overzicht kan worden verschaft van de door hem/haar 
behaalde resultaten. 
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Hoofdstuk 4 – ACADEMISCH GEDRAG 
 
Inleiding 
 
Studenten aan Nyenrode Business Universiteit worden geacht de hoogste standaard qua 
academisch gedrag aan te houden. Activiteiten die het onderwijs, het vergaren van 
kennis of een eerlijke evaluatie van de prestaties van een student verstoren of die die 
bedoeling hebben, vormen overtredingen van deze standaard en zijn daarom verboden. 
 
Artikel 8 – Gedrag tijdens colleges; aanwezigheid; het schrijven van rapporten; overleg 
en samenwerking 
 
8.1 Gedrag tijdens colleges 
 Een van de onderwijsdoelen van Nyenrode is het verschaffen van op 

ervaring gebaseerd onderwijs in een combinatie van gedegen academisch 
onderwijs en diepgaande klassikale discussies. Om te zorgen dat het 
leerdoel wordt verwezenlijkt, worden studenten geacht alle colleges bij 
te wonen en actief deel te nemen aan discussies. 
De verantwoordelijke (docent/kerngroep) bepaalt, in overleg met 
programma-management, of en op welke wijze aanwezigheid  bij colleges 
verplicht is. Het betreffende onderwijsprogramma geeft duidelijk aan of 
en hoe aanwezigheid deel uitmaakt van het uiteindelijke cijfer voor een 
vak. Het onderwijsprogramma moet ook de consequenties aangeven voor 
het al dan niet met geldige reden niet bijwonen van een verplicht college. 
Programma-management stelt vast of een opgegeven reden geldig is of 
niet.  
Het is niet toegestaan tijdens het college bezig te zijn met andere zaken, 
zoals bijvoorbeeld de krant lezen, via mobiele apparatuur communiceren 
met anderen of met medestudenten spreken over zaken die niet met de 
stof of de colleges te maken hebben. Mobiele telefoons dienen tijdens 
het college te worden uitgeschakeld. Uitsluitend na toestemming van de 
docent kunnen studenten het via de Program Portal/Leeromgeving 
beschikbaar gestelde lesmateriaal tijdens het college raadplegen via hun 
laptop of tablet. 
Docenten zijn bevoegd om studenten die zich niet aan de gedragsregels 
houden, te verwijderen uit het college. Docenten kunnen programma-
management verzoeken om maatregelen te nemen als er naar hun 
oordeel sprake is van ontoelaatbaar gedrag. Dit gedrag van studenten 
kan worden gezien als academisch wangedrag, zie artikel 10. 

 
8.2 Afwezigheid tijdens tentamens en verplichte colleges/evenementen 

Studenten die niet in staat zijn om een tentamen bij te wonen, dienen het 
programma-management daar van tevoren over in te lichten. 
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Studenten die in verband met een noodgeval of ernstige ziekte niet in 
staat zijn om een verplicht college/evenement bij te wonen, dienen de 
betreffende docent daar (bij voorkeur) voorafgaand aan het college over 
in te lichten. 
 Hiervoor wordt tevens verwezen naar het betreffende 
onderwijsprogramma. 
Voor de annuleringsregeling met betrekking tot cursussen en tentamens 
wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de studiegids.  
 

8.3  Audio- of video-opnames op het landgoed, colleges en events 
Studenten die een audio- of video-opname willen maken op het landgoed 
van een college of tijdens een studie gerelateerd event, dienen vooraf de 
goedkeuring te vragen aan de aanwezige studenten en docent(en). 
Studenten die dergelijke opnames wensen te delen met anderen, moeten 
de Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming 
persoonsgegevens in acht nemen. Goedkeuring van alle betrokkenen is 
hier feitelijk nog belangrijker. 

 
8.4 Algemene regels voor opdrachten 

Tenzij anders aangegeven, moeten studenten voor alle schrijfopdrachten 
voldoen aan de Nyenrode Richtlijnen voor het schrijven van 
schrijfopdrachten en scripties. Uitwerkingen van schriftelijke opdrachten 
worden altijd gecontroleerd met behulp van plagiaatdetectie-software. 

 
8.5 Individuele opdrachten 

Tenzij anders aangegeven, moeten alle opdrachten binnen het 
programma worden voltooid door de student zelf. Opdrachten mogen 
met andere studenten worden besproken, mits de regels betreffende 
academisch gedrag niet worden geschonden (zie Code of Conduct, en zie 
artikel 10 voor voorbeelden van academisch wangedrag). 

 
8.6 Studiegroepen 

Een studiegroep betreft studenten die gezamenlijk aan een 
groepsopdracht werken. Studiegroepen worden samengesteld door het 
programma-management of de docent(en) van de afzonderlijke vakken. 
Studenten hebben niet het recht om een medestudent uit te sluiten van 
hun studiegroep. In overleg met het programma-management heeft de 
docent het recht om een student die niet voldoet aan zijn/haar 
verplichtingen uit de groep te verwijderen. 

 
8.7 Groepsopdrachten 

Tenzij anders aangegeven, moeten alle groepsopdrachten binnen het 
programma worden voltooid door de groepsleden gezamenlijk. Elk lid van 
de studiegroep is verantwoordelijk voor het gehele eindproduct van de 
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studiegroep. Eventueel academisch wangedrag (bijv. plagiaat) treft dus 
alle leden van de studiegroep. Elke student heeft, evenals de groep als 
geheel, de plicht om te zorgen dat alle leden van de groep aan hun 
verplichtingen voldoen. 
 

8.8 Overtreding van de in artikel 8 genoemde regels wordt beschouwd als 
academisch wangedrag. Zie artikel 10. 

 
Artikel 9 – Gedrag tijdens tentamens 
 
9.1 Identiteit 
 Studenten zijn verplicht een geldig ID (paspoort, Nederlandse 

identiteitskaart of rijbewijs) bij zich te dragen tijdens tentamens en op 
verzoek aan de surveillant te tonen. Zonder geldig ID mag de student niet 
deelnemen aan het tentamen. Een ID waarvan de geldigheidsduur niet 
meer dan vijf jaar verlopen is, geldt ook als een geldig ID. 

 
9.2 Gebruik van hulpmiddelen 
 Als het gebruik van boeken, woordenboeken, rekenmachines, 

collegeaantekeningen e.d. is toegestaan tijdens een tentamen, wordt dit 
van tevoren in detail aangegeven door de betrokken docent in het 
onderwijsprogramma dan wel door middel van een officiële mededeling 
in verband met het desbetreffende vak. Tenzij anders beslist door de 
docent/kerngroep is het verboden om informatie toe te voegen aan 
boeken of ander materiaal, zoals eigen aantekeningen. Docenten en 
surveillanten mogen boeken, rekenmachines en ander materiaal 
inspecteren voor, tijdens en na een tentamen. De uitwisseling van 
woordenboeken, boeken of ander referentiemateriaal tijdens tentamens 
is niet toegestaan. 

 
 Gebruik van elektronische apparatuur tijdens tentamens is uitsluitend 

toegestaan als dit is vermeld in hetzij het onderwijsprogramma, dan wel 
een officiële mededeling in verband met het desbetreffende vak. 

  
9.3 Tassen, jassen e.d. 

Tassen, portefeuilles, jassen, koffers, horloges, communicatie- en andere 
elektronische apparatuur (uiteraard met uitzondering van wat is 
toegestaan op grond van het onderwijsprogramma) moeten worden 
achtergelaten in de kleedkamer of afsluitbare kasten bij de 
tentamenruimte. Studenten zijn verplicht hun zakken te legen; alle 
persoonlijke voorwerpen worden vervolgens veilig opgeborgen. 
Surveillanten en docenten mogen studenten vragen hun zakken te legen. 
Het is studenten toegestaan etenswaren (mits in doorzichtige verpakking) 
of dranken mee te nemen naar het tentamen. 
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9.4 Aanvangstijd tentamen 

Als regel moeten studenten op tijd aanwezig te zijn. Studenten dienen de 
tentamenruimte in stilte te betreden. In geval van stoelaanduiding 
moeten studenten dienovereenkomstig plaatsnemen. 

 
9.5 Betreden en verlaten tentamenruimte 
 Studenten die niet meer dan 30 minuten na de aanvang van het 

tentamen verschijnen, mogen nog deelnemen aan het tentamen, maar 
mogen niet langer doorgaan aan het eind van het tentamen. Studenten 
die later ter plaatse arriveren, worden van deelname uitgesloten. 
Studenten mogen de tentamenruimte niet eerder dan 30 minuten na 
aanvang van het tentamen verlaten. Studenten die later binnenkomen of 
eerder weggaan, doen dit zonder de andere studenten te hinderen. 

 Aan het eind van het tentamen moeten alle materialen (met inbegrip van 
ter plekke gemaakte aantekeningen ) op de tentamentafel worden 
achtergelaten.  

 Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze en volledige 
achterlaten van de materialen, of indien digitaal getoetst, het volledig 
opslaan van het werk. Kladwerk en tentamenmaterialen die onverhoopt 
worden meegenomen uit de zaal, worden niet meegenomen in het 
beoordelingsproces. Studenten mogen in de meeste gevallen hun 
tentamenopgaven mee naar huis nemen. 

 
9.6 Gebruik van toilet 
 Tijdens het tentamen mogen studenten slechts één keer gebruikmaken 

van het toilet. Voor gebruik van het toilet tijdens het tentamen moet 
toestemming worden verleend door de surveillant. Toiletbezoek is alleen 
om beurten toegestaan. Studenten mogen het toilet niet bezoeken 
gedurende het eerste en laatste halfuur van het tentamen. In geval van 
ziekte wordt deze regel in overeenstemming met het illness protocol 
aangepast. 

 
9.7 Handschrift 
 Studenten zijn verplicht leesbaar te schrijven. Gedeeltes van schriftelijke 

tentamens die niet of slechts ten dele leesbaar zijn, worden niet 
meegenomen in de beoordeling. Of een handschrift leesbaar is of niet 
wordt bepaald door de examinator in overleg met een andere 
examinator. 

 Studenten zijn verplicht tot correct taalgebruik. Gedeeltes van 
schriftelijke tentamens die niet duidelijk zijn ten gevolge van onjuist en/of 
verwarrend taalgebruik worden niet meegenomen in de beoordeling. Dit 
wordt vastgesteld door de examinator in overleg met een andere 
examinator. 
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9.8  Surveillanten 

Studenten zijn verplicht de instructies van de surveillanten te volgen. 
 
9.9  Gedrag tijdens digitaal afgenomen tentamens 

Met de invoer van het digitaal afnemen van tentamens zullen specifieke 
aanpassingen gemaakt worden aan de regels met betrekking tot het 
gedrag tijdens deze toetsen. Deze regels zullen in het studiejaar 2019-
2020 worden ingevoerd en worden, vanaf het moment dat ze worden 
aangekondigd en ingevoerd, gezien als een onderdeel van deze 
Onderwijs- en Examenregeling.  

 
9.10 Overtreding van de regels 
 Overtreding van de in artikel 9 genoemde regels wordt beschouwd als 

academisch wangedrag. Zie artikel 10. 
 
Artikel 10 – Academisch en sociaal wangedrag 
 
10.1 Algemeen 

Activiteiten die het onderwijs, het vergaren van kennis of een eerlijke 
evaluatie van de prestaties van een student verstoren of die die 
bedoeling hebben, zijn verboden. Elke student die het de examinator 
door misleiding of nalatigheid volledig of deels onmogelijk maakt de 
kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student op correcte wijze 
te beoordelen, schendt de standaarden van academisch gedrag. 
Uitwerkingen van schriftelijke opdrachten worden gecontroleerd met 
behulp van plagiaatdetectie-software. 

 
10.2 Maatregelen tegen overtreders 
 De Examencommissie beslist naar eigen inzicht over maatregelen ten 

aanzien van studenten die de standaarden van academisch gedrag 
overtreden. Mogelijke maatregelen omvatten onder meer een 
waarschuwing, een formele reprimande een formele reprimande met 
norm-overdragend gesprek, het opleggen van een wachttijd (van 
maximaal 1 jaar) tijdens welke niet mag worden deelgenomen aan 
tentamens en/of onderwijs, het toekennen van een ‘0’ als examenuitslag, 
of advies tot uitschrijving. In geval van ernstig en/of herhaald academisch 
wangedrag kan het College van Bestuur op voorstel van de 
Examencommissie of haar vertegenwoordigers beslissen de inschrijving 
van betrokkene voor de opleiding definitief te beëindigen.  
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Hoofdstuk 5 – TOETSING 
 
Artikel 11 – Tentamenregeling 
 
11.1  Algemeen 
 De student is geslaagd voor de vakken behorend bij een studiefase of een 

opleiding, indien voor alle desbetreffende vakken voldoendes zijn 
behaald, dan wel vrijstellingen zijn verleend (zie art. 17). De 
Examencommissie kan voorwaarden stellen in zake het minimum aantal 
te behalen studiepunten dat in het kader van een studiefase of een 
opleiding moet worden behaald. 

 
11.2 Weging en toetsingscomponenten 
 Een vak kan individuele en groepscomponenten omvatten die tezamen 

bepalen of de student aan de eisen heeft voldaan. Het individuele deel 
vormt dan in het algemeen een substantieel onderdeel van het cijfer voor 
het vak. Het overige percentage van het cijfer wordt gevormd door het 
samenstel van andere componenten, zoals teamopdrachten, presentaties 
en/of aanwezigheid tijdens colleges. 
 

11.3 Aanpassing van cijfers 
 De Examencommissie behoudt zich het recht voor om, tot aan het 

moment van afgifte van het diploma aan de student, cijfers aan te passen 
– een en ander in overleg met de docent en/of kerngroep. 

 
11.4 Vervangend tentamen 

De Examencommissie is bevoegd een vervangend tentamen uit te 
schrijven. 
 

11.5 Tentamenvolgorde 
De Examencommissie is bevoegd regels vast te stellen omtrent de 
volgorde van de af te leggen tentamens. In het algemeen zal de 
verdediging van de scriptie pas plaats kunnen vinden als alle andere 
vakken succesvol zijn afgesloten. 
 

11.6 Deelnamevoorwaarden 
Studenten kunnen in de regel deelnemen aan de toetsing indien de 
onderdelen van dat vak zijn gevolgd. Voor sommige vakken kunnen 
echter aanvullende eisen gesteld worden met betrekking tot deelname 
aan de toetsing. Voor de specifieke tentamenregelingen wordt verwezen 
naar de betreffende onderwijsprogramma’s. 
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11.7 Tentamenfrequentie 
Schriftelijke tentamens worden minimaal twee keer per jaar afgenomen. 
Mondelinge tentamens worden minimaal drie keer per jaar afgenomen. 

 
11.8  Scriptie 
 Regels en voorschriften betreffende scripties met betrekking tot het 

bachelor- en master-programma zijn uiteengezet in het onderwijs-
programma Bachelorscriptie respectievelijk het onderwijsprogramma 
Masterscriptie, uitgegeven door het programma-management. Deze 
documenten vormen een addendum op deze Onderwijs- en 
Examenregeling en hebben als zodanig juridisch bindende werking (art. 
7.3). 

  
11.9 Vervangende tentamens voor vakken die geen deel meer uitmaken van 

het curriculum en voor vakken die een wijziging hebben ondergaan 
Bij verwijdering van een vak uit het programma, zonder alternatief vak, 
dient de student het betreffende vak alsnog te behalen, indien dit vak 
behoorde tot het programma ten tijde van inschrijving. De opleiding 
draagt er zorg voor dat de studenten hiertoe in redelijkheid de 
mogelijkheid hebben. 
 
Als een vak geen deel meer uitmaakt van het programma of een 
substantieel andere invulling gekregen heeft, hebben de studenten die 
het tentamen nog moeten behalen, nog drie door Nyenrode aangeboden 
achtereenvolgende mogelijkheden om dit succesvol af te sluiten. Of een 
wijziging substantieel is wordt bepaald door de kerngroep in 
samenspraak met het Programmamanagement. 
 

 
11.10 Vrijwillige herkansingen 

Studenten worden in de gelegenheid gesteld om een tentamen opnieuw 
af te leggen in een poging om hun eindcijfer te verbeteren in het kader 
van de cum-laude regeling (zie artikel 17.3). Dit wordt toegestaan voor 
een maximum van drie verschillende vakken in het programma en niet 
vaker dan één keer per vak. Studenten die van deze gelegenheid gebruik 
wensen te maken, moeten daartoe – niet later dan vijf werkdagen 
voorafgaand aan de datum van het hertentamen – een officieel verzoek 
indienen bij het programma-management. Het cijfer behaald voor de 
vrijwillige herkansing vervangt het eerder behaalde cijfer, ook als het 
cijfer hierdoor lager uitvalt. 
 
Indien het eindtentamen een individuele opdracht betreft (zoals papers 
en rapporten), wordt op verzoek van de student een nieuwe opdracht 
verstrekt door de docent, tenzij het onderwijsprogramma anders 
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vermeldt. Voor een groepsopdracht of voor de scriptie wordt geen 
nieuwe opdracht verstrekt op een verzoek van de student. 
 

 
11.11  Toestemming vierde tentamenpoging 

Voor een aantal vakken in de Bachelor geldt dat studenten die een 
tentamen na drie pogingen niet hebben behaald, toestemming nodig 
hebben van de Examencommissie voor het afleggen van het tentamen 
voor de vierde keer. Hiertoe dient een vragenlijst te worden ingevuld, die 
tot doel heeft in kaart te brengen waarom de eerdere pogingen niet 
succesvol zijn geweest. Op grond daarvan kan een zo goed mogelijke 
voorbereiding op de vierde tentamenpoging worden vormgegeven. Dit 
geldt voor de vakken Statistical Estimation & Testing, Management 
Accounting, Comptabele Aspecten Financial Accounting 2 en Auditing 
Theory. De vragenlijst moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de 
tentamendatum zijn ingeleverd bij de studiecoach. De Examencommissie 
of de door haar daartoe gemandateerde studiecoach stuurt een 
gemotiveerd besluit over het wel of niet mogen afleggen van het 
tentamen naar de student. 
 

11.12  Bekendmaking tentamendata 
Jaarlijks verschijnt op het Program Portal/Leeromgeving een overzicht van 
alle tentamendata, de sluitingsdata voor inschrijving en de kosten van 
deelname. Bij uitgifte van een nieuw overzicht vervallen de gegevens uit 
het voorgaande overzicht.   

 
Artikel 12 – Mondelinge tentamens 
 
12.1 Mondelinge tentamens 
 Mondelinge tentamens worden in beginsel afgenomen door twee 

examinatoren. Tenzij anders beslist door de Examencommissie kan per 
mondelinge zitting slechts één kandidaat tegelijk worden beoordeeld. 
Van het mondelinge tentamen wordt in beginsel geen opname gemaakt. 
Als slechts één examinator aanwezig is, is opname van het tentamen 
verplicht, zonder opname is het tentamen dan ongeldig. De gemaakte 
opname wordt in overeenstemming met de geldende Nederlandse 
wetgeving gearchiveerd. 

 De verdediging van de masterscriptie en de verdediging van het 
praktijkreferaat zijn mondelinge tentamens; deze verdedigingen kunnen 
alleen doorgaan als er twee examinatoren aanwezig zijn. 
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Artikel 13 – Bijzondere omstandigheden 
 
13.1 Speciale tentamenfaciliteiten 

In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een lichamelijke of 
zintuigelijke handicap of een chronische ziekte) kan de Examencommissie 
op verzoek van de betreffende student besluiten of deze het tentamen 
in/op een andere passende vorm of wijze mag afleggen. Studenten 
kunnen dergelijke verzoeken indienen via de studiecoach. Het verzoek 
dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden en vergezeld te zijn van 
bewijsstukken waarmee de uitzonderlijke omstandigheden worden 
aangetoond. 

 
13.2 Extra tijd bij Dyslexie 
 Aan studenten met dyslexie kan voor de hele duur van de studie aan 

Nyenrode Business Universiteit extra tijd worden verleend voor 
schriftelijke toetsen of tentamens. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moet de student een originele verklaring van een erkende deskundige 
overleggen die is gebaseerd op de criteria die zijn geformuleerd door de 
Stichting Dyslexie Nederland – www.stichtingdyslexienederland.nl. 
Studenten met dyslexie krijgen extra tijd voor schriftelijke toetsen (10 
minuten voor elk tentamen uur). 

 Studenten kunnen dergelijke verzoeken indienen via de studiecoach. 
 
 
Artikel 14 – Bekendmaking resultaten 
 
14.1 Resultaten mondelinge tentamens 
 Bij mondelinge tentamens (met uitzondering van de scriptieverdediging) 

zal de betrokken examinator de student niet later dan een werkdag na 
het tentamen het cijfer meedelen. 

 
14.2 Resultaten schriftelijke tentamens en overige toetscomponenten  
 Resultaten van schriftelijke tentamens en andere componenten die 

gezamenlijk het eindcijfer bepalen, zullen worden bekendgemaakt binnen 
15 werkdagen na de afronding van het laatste onderdeel van het vak. 
Afwijking van de bovengenoemde periodes behoeft de expliciete 
goedkeuring van het programma-management. 

 
14.3 Resultaat scriptieverdediging  
 De uitslag van de verdediging van de masterscriptie worden uiterlijk één 

(1) werkdag na de verdediging bekend gemaakt. 
 
 
 



 - 21 - 

Artikel 15 – Tentameninzage 
 
15.1 Tentameninzage 

Studenten hebben de mogelijkheid om alle onderdelen die gezamenlijk 
het totaalcijfer van een vak bepalen (cases, tentamens etc.) in te zien. 
Ingeval van een tentameninzage op de Universiteit, stelt het programma-
management de inzagedatum, tijd en locatie vast. In geval van een 
digitale inzage zijn de bepalingen van artikel 15.1a van toepassing. 
Programma-management stelt voorwaarden op wanneer een individuele 
tentamenbespreking met de examinator kan worden aangevraagd. Ten 
behoeve van de tentameninzage zal een standaard antwoorduitwerking 
beschikbaar worden gesteld. Bezwaren tegen de tentamenuitslag kunnen 
alleen worden ingediend bij de Examencommissie. Voor de bezwaar- en 
beroepsprocedure wordt verwezen naar Hoofdstuk 7. 
 

15.1a Regeling tentameninzage  
In geval van een digitale inzage, kunnen studenten na bekendmaking van 
de cijfers  hun tentamenuitwerking in digitale vorm opvragen via het e
mailadres van de desbetreffende studiefase.  
 
Programma-management stelt studenten in staat om digitaal vragen te 
stellen aan  examinatoren over onduidelijkheden in het tentamen en/of 
in de standaarduitwerking. 
  

 
Artikel 16 – Maximale inschrijvingsduur, verlenging inschrijvingsduur, geldigheid 

cijfers en doorstroomregels  
 
16.1 Vastgestelde inschrijvingsduur 
 Voor de onderstaande programma’s geldt een maximale inschrijvingsduur van. 

Het studieprogramma moet met goed gevolg worden voltooid binnen de 
vastgestelde inschrijvingsduur. 

 Voor de Propedeuse geldt een inschrijvingsduur van maximaal drie jaar 
en voor de hoofdfase Bachelor geldt een inschrijvingsduur van maximaal 
zes jaar. Voor de Pre-Master AC geldt een inschrijvingsduur van maximaal 
18 maanden. Voor de Pre-Master BE en het pre-masterprogramma na 
een wo-bachelor vooropleiding geldt een inschrijvingsduur van maximaal 
21 maanden.                                           Voor de Master geldt een 
inschrijvingsduur van maximaal 6 jaar. De startdatum van de 
inschrijvingsduur is de startdatum van het eerste vak dat de student in 
het betreffende programma volgt.                                                                                      
Voor de post-masteropleiding geldt geen beperking met betrekking tot de 
inschrijvingsduur. Wel geldt voor afzonderlijke tentamens en 
vrijstellingen binnen de post-masteropleiding een maximale 
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geldigheidsduur van zes jaar. De Examencommissie kan met betrekking 
tot een tentamen dat langer dan zes jaar geleden is behaald of een 
vrijstelling die langer dan zes jaar geleden is verkregen, een aanvullend, 
dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student een 
getuigschrift kan behalen voor de desbetreffende opleiding. Tegen een 
dreigende of reeds vervallen geldigheidsduur kan een bezwaar worden 
ingediend bij de Examencommissie. 

 
16.2 Beëindiging en verlenging inschrijvingsduur 
 Als de studie niet binnen de vastgestelde inschrijvingsduur is afgerond, 

wordt de inschrijving van de student beëindigd. Tegen dreigende of reeds 
ingegane beëindiging van de inschrijvingsduur kan een bezwaar worden 
ingediend bij de Examencommissie. 

 Als het bezwaar tegen de vervallen inschrijvingsduur wordt toegewezen, 
moeten aanvullende collegegelden worden betaald. Details betreffende 
deze aanvullende collegegelden kunnen worden geraadpleegd via 
programma-management.  
Indien het bezwaar wordt afgewezen wordt de student uitgeschreven. De 
student mag zich nooit meer inschrijven voor de opleiding waar hij voor 
uitgeschreven is.  

 
16.3 Geldigheid cijfers bij overschrijding vastgestelde inschrijvingsduur 
 Als een student niet in staat is om het programma binnen de vastgestelde 

inschrijvingsduur te voltooien, en de Examencommissie de 
inschrijvingsduur heeft verlengd op grond van een toegewezen bezwaar 
tegen het vervallen van de inschrijvingsduur, zal de geldigheid van de 
door hem/haar voor voltooide vakken en behaalde cijfers nader worden 
bezien. De Examencommissie vraagt hiervoor informatie op bij de 
verantwoordelijke examinatoren/kerngroep voorzitters/-
vakcoördinatoren. In gevallen waarin kan worden aangetoond, dat in het 
verleden opgedane kennis niet meer voldoende is om aan de huidige 
eisen (leerdoelen) te voldoen, zal de Examencommissie beslissen over 
aanvullende toetsing (bijvoorbeeld door middel van een hersteltoets).  

 
16.4 Instroom in de hoofdfase Bachelor 
16.4.1  Studenten die alle tentamens van de Propedeuse (het propedeutisch 

examen) hebben behaald zijn toelaatbaar tot de hoofdfase Bachelor. 
16.4.2  In afwijking van lid 1 kunnen studenten reeds instromen in de hoofdfase 

Bachelor als zij tenminste 42 ECTS in de Propedeuse hebben behaald en 
alle cursussen in de Propedeuse hebben gevolgd.  

16.4.3  De Examencommissie beslist over eventuele uitzonderingen op artikel 
16.4.2 
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16.5 Instroom op grond van voor de instroom te volgen (Pre-Master) vakken. 
 De programmadirecteur bepaalt op grond van de vooropleiding van een 

student welke vakken een student moet volgen voor instroom in de 
masterfase. (Vaak zullen deze vakken onderdeel zijn van een pre-
masterprogramma.) Voor de Master Accountancy gelden daarbij de 
volgende regels: 
a) Universele vakken en vakken die studenten voorbereiden op het 

academisch niveau van de MSc moeten allemaal succesvol zijn 
afgerond, voordat aan de masterfase begonnen mag worden. 

b) Vakken met een corresponderend vak in de masterfase moeten 
succesvol zijn afgerond, voordat voor het corresponderende vak in 
de masterfase gevolgd mag worden. 

c) Overige vakken (verbredingsvakken zonder corresponderend vak in 
de masterfase) moeten succesvol zijn afgerond, voordat de 
masterscriptie verdedigd mag worden. 

d) Een student kan in de masterfase instromen met maximaal 6 ECTS 
aan nog niet succesvol afgeronde vakken uit de genoemde 
categorieën b en c zoals hierboven genoemd. Indien aan het begin 
van de masterfase nog niet bekend is hoeveel ECTS nog open staan, 
kan een student op eigen risico aan de masterfase beginnen. Als bij 
vaststelling van alle cijfers blijkt dat er meer dan 6 ECTS niet 
behaald zijn, moet de student de opleiding staken (tot hij voldoet 
aan bovengenoemde voorwaarden). 

Details betreffende indeling van de (pre-master)vakken in bovengenoemde categorieën 
a tot en met c kunnen worden geraadpleegd in de studiegids , deze informatie is 
goedgekeurd door de Examencommissie. 
 
Artikel 17 – Diploma’s en verklaringen 
 
17.1 Diploma en cijferlijst 
 Ten bewijze dat het programma met goed gevolg is voltooid, wordt door 

de Examencommissie een diploma uitgereikt. De vakken die voor het 
behalen van de graad zijn gevolgd, worden samen met de behaalde cijfers 
vermeld op een cijferlijst. 

 Voor het verkrijgen van het diploma en de cijferlijst dient de student het 
examen te hebben behaald en alle financiële en andere verplichtingen 
jegens Nyenrode Business Universiteit te hebben voldaan. 

 
17.1a  Propedeuse bacheloropleiding Accountancy 
 Studenten die alle tentamens van de Propedeuse (het propedeutisch 

examen) van de bacheloropleiding hebben behaald, ontvangen daarvan 
een getuigschrift. 
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 Voor studenten die op grond van hun vooropleiding één of meer 
vrijstellingen voor tentamens van de Propedeuse hebben gekregen, geldt 
dat tenminste 45 van de 60 ECTS aan de Nyenrode Business Universiteit 
moeten zijn behaald om in aanmerking te kunnen komen voor het 
getuigschrift. Studenten ontvangen het getuigschrift in de maanden 
maart/april of oktober/november. 

 
17.1b Bachelor of Science in Accountancy 
 Studenten die alle tentamens van de bachelor fase hebben behaald, 

komen in aanmerking voor het getuigschrift Bachelor of Science in 
Accountancy. Voor studenten die instromen met een behaald Bachelor 
getuigschrift van een andere onderwijsinstelling geldt dat tenminste 45 
van de 60 ECTS van de Propedeuse en 90 van de 120 ECTS van de 
hoofdfase Bachelor aan de Nyenrode Business Universiteit behaald 
moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een getuigschrift 
Bachelor of Science in Accountancy. Voor nadere informatie kan contact 
worden opgenomen met bacheloraccountancy@nyenrode.nl. Op grond 
van het getuigschrift Bachelor of Science in Accountancy mag de graad 
Bachelor of Science in Accountancy (BSc) worden gevoerd. 

 
17.1c Master of Science in Accountancy 
 Studenten die met goed gevolg het afsluitende tentamen van de 

opleiding Master of Science in Accountancy hebben afgelegd, in casu aan 
alle gestelde eisen met betrekking tot de tentamens en overige 
beoordelingen hebben voldaan, worden in het bezit gesteld van een 
getuigschrift op grond waarvan de graad Master of Science in 
Accountancy (MSc) mag worden gevoerd. 

 
17.1d Post-Master RA 
 Degene die, na met goed gevolg de programmaonderdelen van de 

postmaster-RA-opleiding te hebben afgelegd, aan alle eisen voor het 
theoretische gedeelte van het accountantsexamen heeft voldaan, wordt 
in het bezit gesteld van een getuigschrift waaruit blijkt dat het 
theoretische gedeelte van het accountantsexamen met goed gevolg is 
afgelegd. 

 
17.1e  Praktijkopleiding Assurance 
 Voor de behaalde onderdelen van de praktijkopleiding Assurance wordt 

een certificaat verstrekt. 
 
17.2 Verklaring 
 Degene die één of meer vakken van de opleiding met goed gevolg heeft 

afgelegd en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt, ontvangt 
desgevraagd een verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld 
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die door hem/haar met goed gevolg zijn afgelegd, met de behaalde 
cijfers. 

 
17.3 Cum Laude 

Om ‘met onderscheiding’ (cum laude) af te studeren, dient de student 
aan elk van de volgende criteria te voldoen: 

1) voltooiing met goed gevolg van alle vakken met een 7,00 of hoger 
vóór afronding van het cijfer bij de eerste poging daartoe (indien 
in de eerste poging een 7,00 of hoger is behaald, staat het student 
vrij om, in het kader van deze cum-laude regeling, te proberen het 
cijfer te verhogen op grond van een vrijwillige herkansing (zie ook 
artikel 11.10)), 

2) een eindcijfer voor de scriptie van ten minste 8,00 vóór afronding 
van het cijfer, en 

3) een gewogen gemiddeld totaalcijfer van ten minste 8,00 vóór 
afronding voor alle vakken van het programma. Resultaten die 
niet met een cijfer worden gehonoreerd worden niet 
meegenomen in de bepaling van het gewogen gemiddelde. 

Indien er tijdens deze of een andere opleiding bij Nyenrode is 
geconstateerd dat een student ernstig academisch wangedrag heeft 
begaan, dan komt deze student niet in aanmerking voor de 
onderscheiding ‘cum laude’.  
De Examencommissie wordt in kennis gesteld van alle cum laude judicia. 

 
17.4 Afstuderen 
 De aan het programma verbonden graad wordt behaald op de datum 

waarop de student het laatst benodigde tentamen met goed gevolg heeft 
afgelegd. Het diploma dat bij de behaalde graad hoort, wordt uitgereikt 
tijdens de afstudeerceremonie (diploma-uitreiking). Als de student op de 
dag van de afstudeerceremonie niet alle eisen heeft vervuld, wordt de 
graad toegekend zodra dat wel het geval is en bepaalt programma-
management hoe het diploma wordt uitgereikt. Een student kan alleen 
een diploma in ontvangst nemen als aan alle financiële verplichtingen 
betreffende de opleiding is voldaan. 

 
Hoofdstuk 6 – BEGELEIDING TIJDENS DE STUDIE 
 
Artikel 18 – Studiebegeleiding en studievoortgang 
 Het programma-management stelt aparte studiecoaches aan. Het is de 

eigen verantwoordelijkheid van de student om de 
studiecoach/programma-management tijdig op te hoogte te stellen van 
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omstandigheden die mogelijk tot vertraging of andere studieproblemen 
hebben geleid of zouden kunnen leiden. 

 
Hoofdstuk 7 – BEZWAAR EN BEROEP (overgenomen uit het Generaal Statuut) 
 
Artikel 19 – Algemeen 
Een student kan bezwaar maken tegen een beslissing van de Examencommissie (c.q. een 
examinator), van het klachtenloket of tegen beslissingen van het College van Bestuur of 
de programmadirecteur, of van de persoon of de commissie die de beslissing genomen 
heeft (zie art. 20 en 21). 
Een student kan in beroep gaan tegen een beslissing van de Examencommissie (c.q. een 
examinator), het klachtenloket of tegen beslissingen door het College van Bestuur of de 
Programma Directeur bij de Commissie van Beroep, nadat een gemaakt bezwaar is 
afgewezen (zie art. 22). 
Als een studenten binnen de bezwaar/beroepstermijn nog niet over alle benodigde 
informatie kan beschikken kan hij/zij een pro-forma bezwaar/beroep indienen. Daarbij 
worden dan afspraken gemaakt over een aangepaste bezwaar/beroepstermijn. 
 
Artikel 20 – Een bezwaar indienen bij de Examencommissie. 
 
20.1 Tegen beslissingen betreffende academische toetsing kan binnen 15 

werkdagen na het beschikbaar komen van het toetsresultaat, schriftelijk 
bezwaar worden aangetekend bij de Examencommissie. De 
Examencommissie, kan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren wegens het 
overschrijden van de termijn voor indiening of een ontbrekende of 
ontoereikende motivering. 

20.2 Tegen beslissingen van de Examencommissie, c.q. de examinator kan 
binnen 15 werkdagen na bekendmaking ervan, schriftelijk bezwaar worden 
aangetekend bij de Examencommissie. De Examencommissie, kan het 
bezwaar niet-ontvankelijk verklaren wegens het overschrijden van de 
termijn voor indiening of een ontbrekende of ontoereikende motivering. 

20.3 Een bezwaar dient de volgende informatie te omvatten: 
a) naam en adres (inclusief postcode, plaats en land) van de verzoeker; 
b) naam van het orgaan of de functionaris die verantwoordelijk is voor 

de beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend; 
c) een duidelijke omschrijving van de beslissing, of, naar gelang het 

geval, de behandeling waartegen bezwaar wordt aangetekend. 
Indien mogelijk dient een afschrift van de betrokken beslissing te 
worden bijgevoegd. Indien het bezwaar betrekking heeft op een 
weigering om een beslissing uit te voeren, dient een duidelijke 
beschrijving te worden gegeven van de beslissing die volgens de 
student had moeten worden genomen; 

d) de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd. Voor de voorwaarden 
die worden gesteld aan de motivering van een bezwaar tegen een 
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toetsresultaat, een (te) vervallen geldigheidsduur van een 
postmastertentamen of (te) vervallen inschrijvingsduur wordt 
verwezen naar bijlage B.  

20.4 Alle met het bezwaar verband houdende documenten dienen te worden 
geadresseerd aan de secretaris van de relevante Examencommissie via het 
e-mailadres bezwaar-accountancy@nyenrode.nl. Bezwaren tegen 
toetsresultaten dienen te worden ingediend via Osiris Zaak. Indien de 
Examencommissie van mening is dat een bezwaar onvoldoende 
gemotiveerd is voor een redelijke kans op een gegrondverklaring van het 
bezwaar, wordt dit niet-ontvankelijk verklaard. Indien de Examencommissie 
het bezwaar in behandeling neemt en er een tweede onafhankelijke 
examinator wordt aangewezen om het tentamen opnieuw te beoordelen, 
dan wordt in principe het gehele tentamen opnieuw beoordeeld. 

20.5 De Examencommissie beslist op het bezwaar binnen de in het reglement 
van de Examencommissie vastgestelde termijn. Voor een toelichting bij de 
bezwaarprocedure wordt verwezen naar bijlage B. 

20.6 Tegen beslissingen van de Examencommissie kan schriftelijk beroep worden 
aangetekend bij de Commissie van Beroep. 

20.7 De deelnemer kan (op eigen risico en binnen de voor het onderwijs 
geldende voorwaarden) het onderwijsprogramma voortzetten terwijl het 
bezwaar of het beroep wordt behandeld. 

20.8  Voor de behandeling van een bezwaarschrift tegen de uitslag van een 
afgenomen tentamen of beoordeling van een participatiecomponent is 
een bedrag van € 100,  verschuldigd. Voor het voldoen van dit bedrag 
wordt automatisch een factuur aangemaakt en per e-mail toegezonden 
naar het My.Nyenrode e-mailadres. Indien het bezwaar wordt 
toegewezen, wordt het bedrag van € 100,- niet in rekening gebracht. 

 
Artikel 21 – Een bezwaar indienen bij het Klachtenloket 
 
21.1 Tegen beslissingen over andere zaken dan academische toetsing of 

inschrijvingsduur kan binnen 15 werkdagen nadat de beslissing is 
genomen, schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het Klachtenloket.  

21.2 Een bezwaar dient de volgende informatie te omvatten: 
a) naam en adres (inclusief postcode, plaats en land) van de verzoeker; 
b) naam van de commissie of de functionaris die verantwoordelijk is 

voor de beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend; 
c) een duidelijke omschrijving van de beslissing, of, naar gelang het 

geval, de behandeling waartegen bezwaar wordt aangetekend. 
Indien mogelijk dient een afschrift van de betrokken beslissing te 
worden bijgevoegd. Indien het bezwaar betrekking heeft op een 
weigering om een beslissing uit te voeren, dient een duidelijke 
beschrijving te worden gegeven van de beslissing die volgens de 
appellant had moeten worden genomen; 
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d) de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd. 
21.3 Alle met het bezwaar verband houdende documenten dienen te worden 

geadresseerd aan het Klachtenloket. 
21.4 Het Klachtenloket streeft er naar om binnen 15 werkdagen uitspraak te 

doen.  
21.5 Tegen de uitslag van de Klachtenloketprocedure kan schriftelijk beroep 

worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. 
 
Artikel 22 – Beroep instellen bij de Commissie van Beroep 
 
22.1 Tegen beslissingen van de Examencommissie met betrekking tot bezwaren 

of van Nyenrode en haar vertegenwoordigers, evenals tegen de uitslag van 
een Klachtenloketprocedure, kan binnen 15 werkdagen na bekendmaking 
van de betreffende beslissing, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de 
Commissie van Beroep. 

22.2  In alle gevallen dient het beroep binnen 15 werkdagen na bekendmaking 
van de betreffende beslissing te worden ingesteld, in de vorm van een met 
redenen omklede schriftelijke verklaring. Indien deze periode wordt 
overschreden als gevolg van omstandigheden waarover de betrokken 
persoon geen controle heeft, zal de Commissie van Beroep die gronden 
achterwege laten voor een niet-ontvankelijkverklaring. 

22.3  Het beroep dient de volgende informatie te omvatten: 
a) naam en adres (inclusief postcode, plaats en land) van de verzoeker; 
b) naam van de commissie of de functionaris die verantwoordelijk is 

voor de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld; 
c) een duidelijke omschrijving van de beslissing, of, naar gelang het 

geval, de behandeling waartegen beroep wordt ingesteld. Indien 
mogelijk dient een afschrift van de betrokken beslissing te worden 
bijgevoegd. Indien het beroep betrekking heeft op een weigering om 
een beslissing uit te voeren, dient een duidelijke beschrijving te 
worden gegeven van de beslissing die volgens de appellant had 
moeten worden genomen; 

d) de gronden waarop het beroep is gebaseerd. 
22.4 Alle met het beroep verband houdende documenten dienen te worden 

geadresseerd aan de secretaris van de Commissie van Beroep aan het adres 
van Nyenrode (beroep-accountancy@nyenrode.nl) 

22.5  De kosten voor het indienen van een beroep bedragen € 100. Dit bedrag 
wordt gerestitueerd als de Commissie van Beroep in het voordeel van de 
appellant beslist. 

22.6 De voorzitter van de Commissie van Beroep informeert appellant over 
mogelijke onvolkomenheden in de zaak van laatstgenoemde en geeft 
hem/haar de mogelijkheid deze te corrigeren of op te lossen binnen een 
door de voorzitter vastgestelde periode. Als appellant hieraan geen gevolg 
geeft, kan het beroep op grond daarvan niet-ontvankelijk worden verklaard. 
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22.7 De Commissie van Beroep beslist binnen 18 weken. De voorzitter van de 
Commissie van Beroep kan een voorlopige voorziening treffen als zich in 
verband met deze tijdsspanne problemen zouden voordoen. 

22.8 De deelnemer kan (op eigen risico en binnen de voor het onderwijs 
geldende voorwaarden) het onderwijsprogramma voortzetten terwijl het 
beroep wordt behandeld. 

 
Hoofdstuk 8 – SLOTVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN 
 
Artikel 23 – Slotvoorwaarden 
 
23.1 Indien noodzakelijk stelt het College van Bestuur wijzigingen vast in deze 

Onderwijs- en Examenregeling en wel na overleg met het programma-
management en, met betrekking tot toetsingsaangelegenheden, met de 
relevante Examencommissie. 

 
23.2 Wijzigingen die gevolgen hebben voor reeds ingeschreven studenten, 

mogen uitsluitend worden uitgevoerd als in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat de belangen van die studenten daar niet door worden 
geschaad. 

 
23.3 Een afschrift van deze Onderwijs- en Examenregeling, samen met 

eventuele wijzigingen aangebracht door de relevante Examencommissie 
of het programma-management, is beschikbaar voor alle studenten en 
kan worden verkregen via de Program Portal/Leeromgeving of bij 
programma-management. 

 
Artikel 24 – Onvoorziene omstandigheden 
 
24.1 In alle gevallen betreffende toetsingsaangelegenheden waarin deze 

Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, heeft de Examencommissie 
in overleg met de Associate Dean Degree Programs (en/of de Rector 
Magnificus) en de programmadirecteur de bevoegdheid om een 
definitieve beslissing te nemen. 
In alle gevallen betreffende onderwijsaangelegenheden waarin deze 
Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, heeft de Associate Dean 
Degree Programs (en/of de Rector Magnificus), waar nodig in overleg met 
de relevante Examencommissie, de bevoegdheid om een definitieve 
beslissing te nemen. 

 
Artikel 25 – Hardheidsclausule 
 
25.1 Wanneer het besluitvormende orgaan (zoals de Examencommissie of het 

College van Bestuur) van mening is dat tenuitvoerlegging van een 
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beslissing (of voorgestelde beslissing) niet gepast zou zijn, kan het een 
andere beslissing nemen. Opgemerkt wordt dat het hier een 
discretionaire bevoegdheid van het betreffende orgaan betreft; het kan 
onder geen beding tot een andere beslissing worden gedwongen. Het 
Besluitvormende Orgaan kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de 
nieuwe of aangepaste beslissing. Ongeacht de beslissing in kwestie, dient 
deze te passen binnen de strekking van de oorspronkelijke beslissing (of 
voorgestelde beslissing). Het creëren van precedenten moet worden 
voorkomen. 

 
Artikel 26 – Geldigheid 
 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op studenten van de Bachelor of 
Science in Accountancy, Master of Science in Accountancy en Post-Master-RA van de 
Nyenrode Business Universiteit inclusief de instroomprogramma’s van deze opleidingen 
en de door Nyenrode aangeboden onderdelen van de praktijkopleiding Assurance 
gedurende het academisch jaar 2019-2020. 
 
In deze vorm vastgesteld door het College van Bestuur van Universiteit Nyenrode B.V. op 
17-06-2019.  
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Bijlage A Onderwijs- en Examenregeling Accountancy 2019-2020 Artikel 7.5 
Vrijstellingen 

Indien men op grond van elders genoten opleidingen en behaalde diploma’s in 
aanmerking meent te komen voor vrijstelling van het afleggen van tentamens, dient een 
‘aanvraagformulier voor vrijstellingen’ te worden ingevuld. Dit formulier kan worden 
opgevraagd bij de secretaris van de Vrijstellingscommissie via vrijstellingen
accountancy@nyenrode.nl.  

Verzoeken om vrijstelling m.b.t. de Post-Master (Custom Made) kunnen worden 
ingediend via postmasteraccountancy@nyenrode.nl.   

Verzoeken om vrijstelling dienen bij voorkeur voorafgaand aan de inschrijving voor de 
opleiding te worden ingediend bij de Vrijstellingscommissie en zijn voorzien van  
kopieën van cijferlijsten, onderwijsprogramma’s, alsmede literatuur-specificaties van de 
relevante vak(ken) binnen de voorgaande opleiding. Indien een vrijstellingsverzoek voor 
een tentamen na aanvang van een cursus wordt ingediend, dan wordt dit verzoek 
normaal in behandeling genomen. Indien vrijstelling wordt verleend, geschiedt restitutie 
of kwijtschelding van het verschuldigde cursusgeld conform de annuleringsregeling zoals 
vermeld op het Program Portal/Leeromgeving en in deze studiegids (Hoofdstuk 9), 
waarbij de ontvangstdatum van het vrijstellingsverzoek wordt aangehouden als 
annuleringsdatum. 

Indien een student een vrijstelling aanvraagt en verkrijgt, is deelname aan het 
desbetreffende tentamen niet toegestaan. Wanneer het desbetreffende tentamen 
reeds is of toch wordt afgelegd met een onvoldoende resultaat, kan niet alsnog 
vrijstelling worden verleend. 
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Bijlage B Onderwijs- en Examenregeling Accountancy 2019-2020 – Voorwaarden voor 
de motivering van bezwaren en toelichting bezwaarprocedure 
 
Artikel 20.3 d) een bezwaar dient de gronden te bevatten waarop het bezwaar is 
gebaseerd 

1. Motivering van een bezwaar tegen een toetsresultaat 

Een motivering van een bezwaar tegen een toetsresultaat houdt in dat de student aan 
de hand van het cursusmateriaal dan wel het beschikbaar gestelde antwoordmodel (of 
in geval van een schriftelijke opdracht het door de examinator ingevulde 
beoordelingsformulier) inhoudelijk onderbouwt dat zijn uitwerking van de toets (deels) 
juist is en derhalve tot een positieve dan wel een hogere waardering hadden moeten 
leiden.  

Wanneer een dergelijke motivering ontbreekt, kan de Examencommissie het bezwaar 
niet-ontvankelijk verklaren.  

Onderstaande ‘motiveringen’ leiden bijvoorbeeld tot een niet-
ontvankelijkheidsverklaring door de Examencommissie:  

 Ik heb recht op meer punten voor onderdeel X.  

 Ik wil een herbeoordeling.  

 Mijn tentamen / paper is te streng beoordeeld.  

 De stof die in het tentamen aan de orde kwam, is tijdens de cursus niet of nauwelijks 
behandeld.  

Het bezwaarschrift heeft de vorm van een brief/mail waarin de student puntsgewijs 
ingaat op de door hem gegeven antwoorden. Het is niet de bedoeling dat er 
aantekeningen worden gemaakt op (een kopie van) de eigen uitwerking en de student 
die indient als bezwaarschrift. 

2. Motivering van een bezwaar tegen een (te) vervallen geldigheidsduur van een 
postmastertentamen of (te) vervallen inschrijvingsduur 

Een motivering van een bezwaar tegen een (te) vervallen geldigheidsduur van een 
postmastertentamen of (te) vervallen inschrijvingsduur, dient te bestaan uit: 

 Het ingevulde formulier Studievertraging, dat op te vragen is bij de studiecoach;  

 Bewijsstukken waarmee de bijzondere persoonlijke omstandigheden aangetoond 
worden en waaruit blijkt dat deze omstandigheden tot een onoverkomelijke 
studievertraging hebben geleid; 
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 Bijlagen waaruit blijkt dat de omstandigheden in de periode waarin deze 
plaatsvonden gemeld zijn aan de studiecoach.  

Uit het bezwaar moet blijken dat de bijzondere persoonlijke omstandigheden in aard, 
tijd en intensiteit zodanig zijn (geweest) dat er een causaal verband aantoonbaar is met 
de opgelopen studievertraging.  

Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend verstaan:  

 ernstige en/of langdurige ziekte van verzoeker,  

 lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van verzoeker,  

 bijzondere familieomstandigheden. 

 

Toelichting bezwaarprocedure 
Indien het bezwaar tijdig is ingediend en is gemotiveerd en de Examencommissie dit in 
behandeling neemt, zal hoor en wederhoor schriftelijk worden toegepast. Indien de 
Examencommissie hier aanleiding toe ziet zal zij de student vragen het bezwaar 
mondeling toe te lichten tijdens een daartoe te beleggen hoorzitting. 
 
Bij de afhandeling van bezwaren tegen tentamenuitslagen wordt advies gevraagd aan de 
kerngroepvoorzitter van het desbetreffende vak of diens plaatsvervanger.  
 
Wanneer op grond van het bezwaar tegen een tentamenuitslag herbeoordeling 
plaatsvindt, geschiedt dit als regel integraal. De herbeoordeling wordt niet uitgevoerd 
door de examinator(en) die het tentamen in eerste instantie heeft/ hebben beoordeeld.  

Een bezwaar tegen een vervallen geldigheidsduur kan in geen geval leiden tot verlenging 
van de geldigheidsduur, maar hooguit tot het mogen afleggen van een hersteltoets.  
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De Robuuste Accountant 
Hoe de toekomst eruit gaat zien kunnen we niet exact we
ten. Toch willen we je er op voorbereiden. Dat doen we 
niet alleen door je op te leiden in vakkennis, maar ook door 
de omgeving en stimulans te bieden voor je persoonlijke 
vorming, gericht op hoofd, hart en handen  Zodat je als 
een bevlogen en robuuste accountant op de ‘momenten 
van de waarheid’ je rug recht kunt houden en het verschil 
kunt maken. Zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen 
voor je directe werkomgeving en voor het maatschappe-
lijke belang. Want robuuste accountants kennen niet al-
leen de inhoud van hun vak, maar ook zichzelf  Ze weten 
wat ze wel en niet kunnen, en ze durven stevige vragen te 
stellen en gevoelige zaken bespreekbaar te maken  Ze in-
vesteren in de cliëntrelatie en de samenwerking met ge-
sprekspartners bij de gecontroleerde organisatie zonder 
hun objectiviteit en rol uit het oog te verliezen. En ze weten 
duiding te geven aan het organisatiebeeld en het waarde-
creatieproces achter de cijfers. 
 
Vijf manieren van vorming 
Om je te ontwikkelen tot een robuuste accountant is, naast 
een stevige portie basiskennis, ook het ontwikkelen van 
zelfkennis, houding en gedrag, communicatieve vaardig-
heden en ethisch besef onderdeel van je opleiding   
 
We begeleiden je bij vijf manieren van vorming: 
1. Cognitieve vorming: de overdracht van vakinhoude-

lijke kennis. 
2. Professionele vorming: de vaardigheden en het zelf 

leren ervaren door het toepassen van je kennis in de 
praktijk en in cases. 

3  Persoonlijke vorming: leren je eigen weg te vinden, je 
morele kompas te ontwikkelen en je eigen verant-
woordelijkheid te nemen   

4. Academische vorming: de ontwikkeling van je onder-
zoekende, kritische grondhouding, je autonome oor-
deelsvorming en je uitdrukkingsvaardigheid. 

5. Maatschappelijke vorming: leren om betekenis te ge-
ven aan de rol en werkzaamheden van de accountant 
in de maatschappij en de actualiteit.  

Dankzij toegewijde inzet van onze docenten en coaches 
en door gebruik van diverse werkvormen krijg je instru-
menten aangeboden om je op deze verschillende manie
ren te ontwikkelen, zowel ‘on campus’ als decentraal op 
locatie  
 
Die vijf manieren van vorming uiten zich in het aanleren 
van vaardigheden zoals analytisch en methodisch denken 
en communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden  
Deze vaardigheden sluiten aan bij jouw praktijkervaring en 
worden ontwikkeld via discussies in kleine groepen, indi
viduele presentaties, groepsopdrachten en actiegericht 
onderwijs  De meeste docenten zijn afkomstig uit de we-
tenschappelijke wereld en/of uit de beroepspraktijk. 
 
Professional Leadership Development Journey  
In de Professional Leadership Development Journey 
(PLDJ) worden de elementen in de opleiding op het gebied 

van persoonlijke en professionele ontwikkeling expliciet 
gemaakt, met elkaar verbonden en verder uitgewerkt. Te
rugkerende begrippen hierbij zijn De Robuuste Accoun-
tant, de kernwaarden van Nyenrode Business Universiteit 
(Leadership, Entrepreneurship en Stewardship) en de vier 
dimensies van persoonlijk leiderschap (Me, We, Work, 
World). De PLDJ loopt als een rode draad door de hele 
opleiding heen, zowel in specifieke PLDJ-vakken als ge-
integreerd in andere vakken.  
 
Werken én studeren 
Eén van de belangrijkste kenmerken van onze opleidingen 
is de combinatie van werken en studeren: veel van wat je 
leert tijdens de colleges kun je direct toepassen in de prak-
tijk. Als student lever je een actieve bijdrage door voor-
beelden vanuit de praktijk in te brengen in de colleges. Bij 
de inrichting en de studielastbepaling van de opleiding 
wordt rekening gehouden met de opgedane werkervaring 
van de studenten. 
 
Samenwerking met kantoren 
De Nyenrode Accountantsopleidingen werken zo nauw 
mogelijk samen met de kantoren en organisaties waar 
onze studenten werken. Dit is ingegeven vanuit onze on-
derwijsfilosofie dat wij als universiteit samen met de kan-
toren verantwoordelijk zijn voor de vorming van 
toekomstige Robuuste Accountants. Als we met jouw kan
toor een overeenkomst hierover hebben zorgen we samen 
met jou en je werkgever voor een geïntegreerd studieplan  
We spreken gezamenlijk af dat we ons zullen inzetten om 
dat studieplan te laten slagen  Door een goede uitwisse-
ling van informatie sluiten jouw opleiding bij Nyenrode en 
je interne opleiding bij je werkgever naadloos op elkaar 
aan. Ieder kantoor geeft op eigen toegesneden wijze in-
vulling aan de samenwerking met Nyenrode. 
 
Centraal en decentraal onderwijs 
Een ander belangrijk kenmerk is de combinatie van ‘cen-
trale’ colleges op Nyenrode Business Universiteit te Breu
kelen en (werk)colleges in kleine groepen decentraal in 
het land   
 
De meeste colleges die je volgt zijn decentraal, dat wil 
zeggen in meerdere cursusplaatsen verspreid over het 
land, en vinden plaats op de vrijdagen. Alleen in het eerste 
semester van het bachelorprogramma en in sommige we
ken binnen de pre-masterprogramma’s volg je op twee da-
gen per week (donderdagen en vrijdagen) colleges. 
Omdat de theoretische opleiding op vrijdag plaatsvindt, 
vinden de onderdelen van de Praktijkopleiding plaats op 
andere dagen in de week. 
 
De colleges op Nyenrode Business Universiteit zijn in het 
algemeen hoorcolleges, waarbij zo mogelijk ook aandacht 
wordt geschonken aan integratie van de verschillende 
kennisgebieden en de PLDJ  Deze centrale colleges wor-
den op vrijdagen en incidenteel op doordeweekse dagen 
gehouden. In de Bachelor volg je bovendien de Intro en in 
elk opleidingsjaar een summercourse op Nyenrode. Deze 
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courses zijn bedoeld ter versterking van de wetenschap-
pelijke oriëntatie. Ook binnen de Pre-Master, de Master en 
de Praktijkopleiding worden vakken op Nyenrode gege-
ven. 
 
1.3 Structuur van de opleiding 
 
Bachelor of Science in Accountancy  
De bacheloropleiding Accountancy is een discipline-geori-
enteerde, beroepsgerichte wetenschappelijke opleiding  
De opleiding heeft een Propedeuse van 1,5 jaar en een 
postpropedeutische fase van 3-3,5 jaar  De opleiding is 
volledig parttime en duurt nominaal 4,5-5 jaar.  
Je kunt direct na het vwo met de bacheloropleiding begin-
nen of na het behalen van een financieel-economische 
hbo-propedeuse. In beide gevallen is het belangrijk dat je 
voor aanvang van de studie in het bezit bent van een vwo-
certificaat wiskunde A, B of D of vergelijkbaar certificaat. In 
de regel volg je deze opleiding in combinatie met een 
werkkring in de accountancy. Naast genoemde vooroplei-
ding moeten studenten voor aanvang van de opleiding 
een matchingsdag bijwonen en een motivatieformulier in-
vullen  Op basis daarvan vindt zowel van de kant van de 
student als van Nyenrode selectie plaats: er wordt nage-
gaan of studenten met de juiste verwachtingen, motivatie 
en werkhouding starten met de opleiding. Bij twijfel wordt 
hierover een gesprek aangegaan met de desbetreffende 
student in de hoop dat deze twijfel weggenomen kan wor-
den  Mocht dat niet het geval zijn, dan houden we ons het 
recht voor deze student niet toe te laten tot de opleiding. 
 
De Propedeuse geeft je inzicht in de beginselen van het 
wetenschapsgebied van de accountancy  Deze fase is ori-
enterend van aard en heeft ook een selecterende functie. 
Naast inleidingen in de kernvakken komt ook een aantal 
algemeen ondersteunende vakken aan de orde. 
 
In de hoofdfase van de Bachelor leer je de actuele, inter-
nationaal geaccepteerde ‘body of knowledge’ kennen die 
kenmerkend is voor de accountancy in brede zin. Dit deel 
richt zich met name op de theoretische grondslagen van 
de accountancy als wetenschap  
Als je bent afgestudeerd, behaal je het getuigschrift Ba-
chelor of Science in Accountancy en mag je de titel BSc 
voeren. Na de bacheloropleiding kun je doorstromen naar 
de opleiding Master of Science in Accountancy of naar een 
andere master op Nyenrode of elders. 
 
Master of Science in Accountancy  
Na afronding van de bacheloropleiding kun je direct door-
stromen naar de opleiding Master of Science in Accoun-
tancy  Het masterprogramma is eveneens parttime en 
duurt nominaal 2 studiejaren. Het algemene doel van de 
masteropleiding is om je op te leiden tot een academisch 
gevormde professional in deze afstudeerrichting. Met het 
afronden van de masteropleiding behaal je de graad Ma
ster of Science in Accountancy en mag je de titel MSc voe-
ren. 

Heb je een financieel-economische wo-bachelor, hbo-AC, 
-BE of Schakeltraject Accountancy & Controlling dan volg 
je voorafgaand aan de masteropleiding eerst een op jouw 
vooropleiding afgestemd pre-masterprogramma. De duur 
van de pre-masterprogramma’s varieert per vooropleiding 
van 5 tot 7 maanden   
Na het pre-masterprogramma kom je niet in aanmerking 
voor het getuigschrift Bachelor of Science in Accountancy; 
je stroomt dan rechtstreeks door naar de Master of Sci-
ence in Accountancy  
 
Post-Master RA  
Na het behalen van de Master of Science in Accountancy 
rond je met het éénjarige parttime Post-Master RA-pro-
gramma het theoretische gedeelte van de opleiding tot 
Registeraccountant af, zoals bedoeld in artikel 46 van de 
Wab, (zie paragraaf 1.1).  
 
Het Post-Master RA-programma bereidt je voor op de be-
roepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis op 
het gebied van de accountancy. Voortbouwend op de the-
oretische fundering uit de masterfase, worden in dit deel 
de specifieke visies op het wetenschapsgebied en hun im
plicaties voor praktijktoepassingen aan de orde gesteld. 
 
Ben je in of na 2018-2019 gestart met de Pre-Master is op 
basis van je wo-Bachelor, hbo-BE of Schakeltraject voor-
opleiding na afronding van de Master een op maat ge-
maakt instroomprogramma van toepassing dat je 
voorbereidt op de Post-Master opleiding. Je kunt dan tij-
dens de afronding van de Master besluiten of je wilt starten 
met de Post-Master en jouw op maat gemaakte instroom-
programma aanvragen   
 
Ook voor studenten met een relevante financiële (accoun-
tancy/controlling), economische of bedrijfskundige, wo-
master afgerond, bestaat de mogelijkheid via het in
stroomprogramma in de Post-Master RA te starten. In  het 
instroomprogramma volg je een persoonlijk samenge
stelde ‘custom’-selectie van cursussen, afhankelijk van je 
vooropleiding  De gemiddelde studieduur van het in-
stroomprogramma is 0,5 jaar.  
 
BSc, MSc én RA 
De Bachelor en Master of Science in Accountancy omvat-
ten  aangevuld met de Post-Master  het theoretische ge
deelte van de RA-opleiding. Voor inschrijving in het 
accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorgani-
satie van Accountants (NBA) moet je, naast het theoreti-
sche gedeelte, ook het praktijkgedeelte van de RA
opleiding succesvol hebben afgerond.  
 
Praktijkopleiding Assurance 
Je kunt de voor het accountantsexamen verplichte drieja-
rige Praktijkopleiding (grotendeels) parallel aan de mas-
ter- en post-masteropleiding volgen. Wanneer je bent 
toegelaten tot het masterprogramma dan wel tot het in-
stroomprogramma Post-Master RA kun je met de Praktijk
opleiding beginnen als je over een stageplaats beschikt. 
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Nyenrode-studenten die aan de Praktijkopleiding kunnen 
beginnen, ontvangen automatisch van de NBA de Infor-
matiegids Praktijkopleiding Assurance met uitgebreide in-
formatie hierover  
De nominale duur van de Praktijkopleiding is 3 jaar.  
Nyenrode Business Universiteit richt dit jaar een stagebu-
reau op. Alle trainees die studeren bij Nyenrode kunnen 
gebruikmaken van ons stagebureau, mits de werkgever 
hier akkoord mee is. Ook als je van een ander stagebu-
reau gebruik maakt, biedt Nyenrode de mogelijkheid om 
diverse onderdelen van de Praktijkopleiding via Nyenrode 
te volgen: Nulmeting, Intervisiegesprekken, Trainingspro-
gramma’s, ICAIS-casus en Referaat.  
Tevens is  het mogelijk om het Geïntegreerd Slotexamen 
bij Nyenrode af te leggen. Voor meer informatie over het 
stagebureau en deze onderdelen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 7. 
 
Studiepunten 
In het kader van de bachelor-masterstructuur worden de 
studiepunten berekend volgens het European Credit 
Transfer System (ECTS) opdat de studiepunten vergelijk-
baar zijn met andere opleidingen in Europa  Een ECTS
studiepunt omvat 28 studiebelastingsuren. Het bachelor-
programma omvat 180 ECTS-studiepunten en het master-
programma 60 ECTS-studiepunten. Het postmaster RA-
programma bedraagt 30 ECTS-studiepunten  
 
Startmomenten, trajecten en studiebelasting 
De bacheloropleiding kent één startmoment per jaar; eind 
augustus  De cursussen van deze opleiding gaan door-
gaans één maal per jaar van start. De Pre-Master gaat 
twee keer per jaar van start, eind augustus en februari  
Met de master- en de post-masteropleiding kun je vier 
keer per jaar starten: in eind augustus, januari, mei en in 
de zomerperiode.  
Voor de Master en Post-Master kun je, in overleg met je 
werkgever, kiezen tussen het reguliere traject, een Easy 
Going traject of een Busy Season Proof-traject. In de Ma-
ster is ook een versneld traject met summer- en winter-
courses mogelijk, Bij het Busy Season Proof-traject volg 
je van half januari t/m eind maart geen college in verband 
met de drukke periode op de kantoren en volg je in de zo-
mer summercourses  Een start van het tweede jaar van 
de Master in september biedt niet de mogelijkheid om 
busy season proof te studeren. In de planning van de sum
mercourses binnen de versnelde variant en de Busy Sea-
son Proof-variant blijven vier weken in de zomer 
collegevrij en blijft studeerbaarheid centraal staan.  
Uitgangspunt is een gemiddelde studiebelasting van 18 tot 
20 uur per week inclusief colleges. Ook in de perioden 
waarin geen colleges worden gegeven, wordt van je ver-
wacht dat je tijd besteedt aan het maken van opdrachten 
en/of zelfstudie. 
 
 
 
 
 

1.4 De organisatie van de Nyenrode 
accountantsopleiding 
 
Management Team, Opleidings- en Examencommis-
sie 
Prof  dr  Olof Bik RA en Constant Rams vormen de pro-
grammadirectie van de Nyenrode accountantsopleidin-
gen  Het Management Team bestaat verder uit drs  
Gemma Boender-Linthorst Homan en drs. Marjolijn Ous-
soren. De Opleidingscommissie, onder voorzitterschap 
van prof. dr. G.C.M. Majoor RA, en de Examencommissie, 
onder voorzitterschap van prof  dr  J.P  van Buuren RA, 
voeren hun wettelijke taken uit conform de WHW.  
 
Centers  
Hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, lecturers, 
overige leden van de wetenschappelijke staf van Nyen-
rode Business Universiteit en ongeveer 400 parttime do-
centen - voor een groot deel werkzaam in het 
accountantsberoep  verzorgen de accountancyopleiding 
en de tentaminering. De wetenschappelijke staf van Nyen-
rode Business Universiteit is gegroepeerd in ‘centers’ per 
vakgebied. De centers zorgen voor de ontwikkeling en de 
evaluatie van de onderwijsprogramma’s, het studiemateri-
aal, de tentaminering en het uitvoeren van onderzoek. Bin-
nen de meeste centers wordt een aantal van deze taken 
verzorgd door kerngroepen per vak. Hierna volgt een 
overzicht van de centers die onderdelen verzorgen binnen 
de accountancyopleiding, de centervoorzitters en de bij-
behorende vakken. 
 
Center for Accounting, Auditing & Control 
prof. dr. G.C.M. Majoor RA  
 Advanced Auditing 
 Auditing Beginselen  
 Auditing Theory  
 Beroepsfilosofie voor Accountants (keuzemodule) 
 Besturen en Leiderschap (keuzemodule) 
 BIV-Business Information Systems  
 BIV-Informatiecontrole 
 BIV-Inleiding 
 BIV-Interne Beheersing 
 Business Research Methods 
 Business Statistics in Practice 
 Corporate Governance  
 Data Science in Auditing 
 Financial Auditing 
 Fraude en Witwassen 
 Intro 
 IT Integrated Audit 
 Management Accounting  
 Management & Organisatie 
 Management Control 
 Organizational Behavior & Professional Judgment 
 Professional Leadership Development Journey 
 Sampling & Regression Analysis 
 Statistical Estimation & Testing  
 Summercourse De Robuuste Accountant 
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Center for Corporate Reporting, Finance & Tax  
prof  dr  R.G.A. Vergoossen RA 
 Advanced Bookkeeping (keuzemodule) 
 Algemene Economie 
 Beginselen Accountancy 
 Belastingrecht  
 Comptabele Aspecten Financial Accounting 
 Comptabele Aspecten Financiering  
 Comptabele Aspecten Management Accounting 
 Externe Verslaggeving  
 Externe Verslaggeving voor Accountants 
 Financial Accounting  
 Financial Accounting Theory  
 Financiering  
 Reflectie Accountantspraktijk 
 Summercourse Issues in Financial Accounting 
 Voorbereidende module Externe Verslaggeving 
 
Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship 
dr. ir. H. Kievit 
 Beginselen Recht  
 Ondernemingsrecht  

 
Een aantal centers verzorgt ook de in de programma’s op-
genomen bachelor- en masterscripties. De bachelorscrip-
tie wordt gecoördineerd en bewaakt door een kerngroep 
onder voorzitterschap van dr  H M. van Brenk RA. Voor de 
coördinatie en de kwaliteitsbewaking van de masterscrip-
ties en het Onderzoeksjaar in de Master is één overkoe-
pelende kerngroep samengesteld onder voorzitterschap 
van prof  dr  J.P  van Buuren RA.  
 
Bureau Onderwijs 
Het Bureau Onderwijs van de accountancyopleiding on-
dersteunt het MT bij de inrichting, organisatie en evaluatie 
van het accountancyonderwijs en de accountancytenta-
mens. Ook verzorgt het bureau de studievoorlichting, -ad-
visering en -begeleiding aan studenten. Het Bureau 
Onderwijs is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30 tot 17 00 uur  Binnen het Bureau Onderwijs heb je 
contact met het team van jouw studiefase: Bachelor Ac-
countancy, (Post) Master Accountancy of de Praktijkoplei-
ding Assurance. De Propedeuse valt binnen het team 
Bachelor, de Pre-Master valt onder het team (Post) Ma-
ster. Je kunt via onderstaande e-mailadressen en tele-
foonnummers bij hen terecht voor vragen op alle 
gebieden: praktische zaken zoals planning en materiaal, 
studiecoaching en inhoudelijke vragen  
  
Team Bachelor Accountancy 
 0346 - 29 59 00 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl  
 
Team (Post) Master Accountancy 
 0346  29 58 44 
 masteraccountancy@nyenrode.nl  

postmasteraccountancy@nyenrode nl  
 
 

Team Praktijkopleiding Assurance 
drs. Patricia de Quaasteniet-Meester, programma-mana
ger 
 0346  29 58 16 

 
Eline Huiberts MSc, programma-coördinator 
 0346 - 29 16 06 
 praktijkopleiding@nyenrode.nl 
 
Studiecoaches 
Bij de studiecoaches kun je terecht met vragen over rege-
lingen, studieschema’s en inschrijvingsduur  We raden je 
aan ook contact met ze op te nemen als er sprake is van 
zaken die het succesvol volgen van de studie in de weg 
staan. Dit kan onder andere gaan over studie-aanpak, de 
combinatie werken/studeren of persoonlijke omstandighe-
den. Tevens zijn de coaches het aanspreekpunt als het 
gaat om persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking tot 
bijvoorbeeld zelfvertrouwen, assertiviteit, prioriteiten stel-
len of communicatieve vaardigheden. Als je vragen en/of 
problemen hebt met betrekking tot de studie, adviseren we 
je om tijdig contact op te nemen. Tijdige inschakeling van 
de studiecoaches sorteert in het algemeen het meeste ef-
fect. 
Alles wat je met de studiecoaches bespreekt, wordt uiter-
aard vertrouwelijk behandeld. Je kunt de studie-coaches 
bellen of mailen voor een afspraak  
 
Studiecoaches Bachelor 
Drs. Laurien Kooij 
 0346  29 58 62 
 l.kooij@nyenrode.nl   
 
Isabel van Vliet 
 0346 - 29 59 06 
 i.vliet@nyenrode.nl                                

 
 
Studiecoach Pre-Master, Master en Post-Master 
Gabriëlla van der Eijk 
 0346 - 29 58 22 
 
 studiecoachesmaster@nyenrode.nl  

 
Scriptiecoördinatie en diploma-uitreikingen 
Voor vragen over scripties en diploma-uitreikingen kan je 
contact opnemen met de volgende medewerkers. 
 
Bachelorscripties en diploma-uitreikingen Bachelor 
Eveline Klerkx 
    0346  29 58 03 
 e.klerkx@nyenrode.nl  
 
Masterscripties en diploma-uitreikingen Master 
Eveline Nobel-Fiolet 
 0346 - 29 59 04 
 scriptie@nyenrode.nl  
 
 

10



 11 

Diploma-uitreikingen Post-Master 
Angela Dijkstra 
    0346 – 29 59 11 
 postmasteraccountancy@nyenrode nl  
 
1 5 Toelating en inschrijving 
 
Algemene eisen  
Toelating is in het algemeen mogelijk op grond van een 
vwo-diploma, een financieel-economische hbo-prope
deuse, een getuigschrift hbo-AC, of -BE, Schakeltraject 
Accountancy & Controlling of een universitair bachelor- of 
mastergetuigschrift van een relevante financieel-economi-
sche opleiding  Omdat bij meerdere vakken gebruik wordt 
gemaakt van Engelstalige literatuur, wordt er van uitge-
gaan dat studenten de Engelse taal op vwo-niveau in 
woord en geschrift beheersen. 
 
Bacheloropleiding: na vwo of na propedeuse hbo of 
wo 
Algemene voorwaarde voor toelating tot de bachelor ac-
countancy opleiding van Nyenrode is een vwo-diploma met 
wiskunde A, B, of D  
Studenten met een behaalde financieel-economische hbo-
propedeuse (bij voorkeur een AC  of BE-propedeuse) zijn 
toelaatbaar indien zij beschikken over een vwo-certificaat 
wiskunde A, B of D of vergelijkbaar certificaat  Studenten 
die niet aan deze toelatingseisen voldoen, maar wel met de 
bacheloropleiding zouden willen beginnen, kunnen deel-
nemen aan een colloquium doctum. Dit is mogelijk voor per-
sonen van 21 jaar of ouder die niet beschikken over 
bovenstaande vereiste diploma’s om toegelaten te worden 
tot de Bacheloropleiding Accountancy  Zie voor meer infor-
matie bijlage F bij de Opleidings- en Examenregeling. 
  
Masteropleiding: hbo- en wo-bachelors 
Studenten met een hierna genoemde hbo-vooropleiding 
zijn toelaatbaar tot de masteropleiding nadat het desbe
treffende pre-masterprogramma van Nyenrode is afge-
rond. Toelaatbaar zijn bezitters van een diploma hbo-AC, 
-BE of Schakeltraject Accountancy & Controlling.  
Studenten met een verwante universitaire (economische) 
bachelor opleiding zijn - na het volgen van een pre-mas-
terprogramma  toelaatbaar tot de masteropleiding  
Voor al deze pre-masterprogramma’s geldt een stan-
daardvrijstellingsregeling. Er kunnen dus geen individuele 
vrijstellingen worden aangevraagd. Voor de overige hbo- 
en wo-afstudeerrichtingen wordt op aanvraag bekeken of 
men toelaatbaar is tot de opleiding en welke vrijstellingen 
eventueel kunnen worden verleend  
 
Post-masteropleiding: wo-masters 
Studenten die een relevante financieel-economische 
universitaire masteropleiding hebben afgerond, zijn 
toelaatbaar tot de post-masteropleiding. Voor deze 
studenten wordt op individuele basis beoordeeld welke 
vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervolgens een 
instroomprogramma vastgesteld. 
 

Buitenlandse diploma’s 
Toelating tot de opleiding kan ook plaatsvinden op grond 
van relevante (economische) buitenlandse diploma’s. In 
dat geval moet worden aangetoond dat men de Neder-
landse taal in voldoende mate in woord en geschrift be-
heerst door het overleggen van een behaald NT2-diploma  
Daarnaast dient er een diplomawaardering van Nuffic (of 
de Dienst Uitvoering Onderwijs) te worden meegezonden  
Ook voor deze studenten wordt op individuele basis be-
oordeeld welke vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervol
gens een studieprogramma vastgesteld. 
 
Bijzondere toelatingseis 
De Examencommissie kan specifieke toelatingseisen stel-
len voor de opleiding op het gebied van kennis en vaar-
digheden, intelligentie en persoonlijkheid  
 
Inschrijving 
De inschrijfprocedure voor de opleiding kun je vinden op 
www.nyenrode.nl, onder ‘Bachelor of Science in Accoun-
tancy’, ‘Master of Science in Accountancy & Post-Master 
RA of ‘Praktijkopleiding Assurance’  Het inschrijfformulier 
staat op de website. Als je eind augustus met de opleiding 
wilt starten, moet je je bij voorkeur vóór 15 juli 2020 aan-
melden. De pre-masterprogramma’s en (het instroompro-
gramma voor) de (post-)masteropleiding gaan behalve in 
augustus ook op diverse momenten in het voorjaar van 
start. Om zeker te zijn van plaatsing in cursussen met 
startmoment in het voorjaar, dient je aanmelding voor de 
opleiding vóór 15 januari 2021 te hebben plaatsgevonden. 
Instromen in de Praktijkopleiding Assurance is het gehele 
jaar mogelijk. 
De aanmelding wordt omgezet in een definitieve inschrij-
ving als Nyenrode een bevestiging van jouw vooropleiding 
heeft ontvangen. Na je aanmelding ontvang je hier instruc-
ties voor. 
Wanneer alle inschrijfbescheiden zijn ontvangen, wordt er 
een bevestiging van inschrijving toegestuurd met daarin 
een studentnummer en de bevestiging van de cursussen 
waarvoor je bent aangemeld. Tevens ontvang je een ge-
bruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot het intranet 
voor studenten van Nyenrode. 
 
Inschrijvingsverzoeken die ná 15 juli 2020 respectievelijk 
ná 15 januari 2021 zijn ontvangen, worden afhankelijk van 
het aantal reeds toegelaten studenten gehonoreerd. In dat 
geval wordt in augustus uitsluitsel gegeven over de plaat-
sing voor de opleiding  Bij het indelen in cursusplaatsen 
worden verzoeken van studenten die zich tijdig hebben 
aangemeld met voorrang gehonoreerd  
Het e-mailadres  voor het aanvragen van vrijstellingen is 
 vrijstellingen-accountancy@nyenrode nl  

 
Zie voor meer informatie over het aanvragen van vrijstel-
lingen de Onderwijs  en Examenregeling. 
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1.6 Studentenvertegenwoordiging 
Als student kun je je inzetten voor de kwaliteitshandhaving 
en verbetering van de opleiding. De inbreng van studenten 
is met name van belang bij de vernieuwing van onderwijs-
programma’s, maar ook bij onderwerpen als studiebelas-
ting, onderwijsvormen, kwaliteit van onderwijs en 
tentaminering. Het overleg met studenten is op verschil-
lende manieren geregeld. Er vindt  met name in de Stuur-
groep Kwaliteitszorg - regelmatig overleg plaats tussen de 
Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) en het pro-
grammamanagement Accountancy. Bovendien zijn stu-
denten vertegenwoordigd in de Opleidingscommissie.  
 
1 7 Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) 
Sinds 1971 zet de Vereniging van Accountancy Studenten 
zich als studievereniging in voor de belangen van de 
Nyenrode accountancystudenten. De VAS verleent stu-
dieondersteuning op diverse gebieden en wil zorgen voor 
saamhorigheid onder studenten.  
 
Maandelijks is er een VAS Studentenavond (VASSA) 
waar ontwikkelingen in de accountancy-opleidingen van 
Nyenrode, in de studievereniging en in het beroep bespro-
ken worden. Voor de VASSA’s nodigen we ook interes-
sante en voor het beroep relevante sprekers uit  
Daarnaast heeft de VAS als vertegenwoordiger van stu-
dentenbelangen zitting in verschillende overlegorganen 
van de Nyenrode accountantsopleiding. De Stuurgroep 
Kwaliteitszorg is één van deze overlegorganen en is door 
Nyenrode en de VAS samen opgericht. Hierin worden ont-
wikkelingen in de opleiding en klachten van studenten be-
sproken. De VAS biedt ook studieondersteuning door 
middel van een eigen klachtencoördinator die klachten bij 
de juiste personen uitzet en de opvolging ervan bewaakt.  
 
De VAS houdt daarnaast van veel gezelligheid: een breed 
aanbod aan activiteiten gedurende het collegejaar (o.a. in-
tro’s bachelor- en pre-masterstudenten, het zeilweekend, 
citytrip en decentrale borrels) om de binding van de stu-
denten onderling en met de universiteit te vergroten. Ook 
is de VAS actief op open dagen van de universiteit waar 
zij toekomstige accountancystudenten informeert over de 
studie en het leven als duaal student. 
 
Als accountancystudent ben je automatisch lid van de 
VAS  Je kan de VAS helpen haar doelen te bereiken door 
een jaarlijkse VASPAS aan te schaffen, die vele voordelen 
voor jezelf biedt  Je kunt ook actief worden binnen de ver-
eniging door je steentje bij te dragen binnen een van de 
commissies. Op de website www vasonline.nl kan je infor-
matie en achtergronden vinden over de VAS, de activitei-
ten en wat de VAS voor jou kan betekenen  
Je kunt contact opnemen via secretariaat@vasonline.nl of 
met één van de bestuursleden. Klachten kunnen worden 
ingediend via het klachtenformulier op de website, 
www.vasonline.nl of via een mail naar klachten@vason-
line.nl  De VAS is ook te vinden op Facebook, LinkedIn en 
Instagram. 
 

Het postadres is: 
Nyenrode Business Universiteit 
Opleiding Accountancy, t.a.v. Secretariaat VAS  
Postbus 130 
3620 AC Breukelen 
 secretariaat@vasonline nl 
    www.vasonline.nl 
 
1.8 The Accountables 
The Accountables, www theaccountables.nl, is het plat-
form voor en door accountancy-studenten, waar jij invloed 
op de toekomst van het accountantsberoep kan uitoefe-
nen. Studenten geven op dit platform hun mening over ac-
countancy-gerelateerde vraagstukken binnen de thema’s 
cultuur, vaktechniek, maatschappij en zelfontwikkeling. 
 
Er wordt veel van de komende generatie accountants ver-
wacht. Vertrouwen herstellen in de kwaliteit van de ac-
countant, een rechte rug, innoveren, ICT-ontwikkelingen 
integreren in je werk en je entree maken in de arbeids-
markt waarbij de belangrijkste constante is dat alles snel 
verandert. Via The Accountables kan je hierover de dia-
loog aangaan met andere jonge accountants: deel je 
ideeën, claim je plek in het debat en draag proactief (en 
misschien ook provocatief) bij aan jouw toekomst in de ac-
countancy. 
 
Bijdragen zijn zeer welkom. Dat kan in allerlei gradaties. 
Zo kan je stemmen op de polls (en zelf ook stellingen voor 
een poll insturen) of een reactie plaatsen op een stuk van 
een medestudent. Je kan natuurlijk ook zelf een opinie of 
een artikel schrijven. De redacteuren van The Accounta-
bles ondersteunen je daar graag bij. De redactie bestaat 
uit vijf enthousiaste studenten zoals jij, die studeren in de 
Bachelor, Master en Post-Master  Ze zijn dus makkelijk 
aan te spreken hierover. 
 
Meer weten? Neem een kijkje op de website en op de Lin-
kedInpagina. Wil je jouw stem laten horen in het debat? 
Stuur dan een e-mail naar accountables@nyenrode.nl  
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Deelnamevoorwaarden 
Je kunt deelnemen aan de Bachelorscriptie als je 79 
ECTS van de hoofdfase Bachelor hebt behaald en als je 
alle cursussen van de eerste vier opleidingsjaren hebt 
gevolgd. Voor het zomertraject gelden dezelfde 
toelatingseisen  Echter, alleen die vakken waarvan de 
tentamens tot en met april zijn afgelegd kunnen voor dit 
traject meegenomen worden om te beoordelen of aan de 
eis van 79 ECTS is voldaan. 
NB: Voor de hoofdfase van de Bachelor geldt een 
inschrijvingsduur van zes jaar. Dit houdt in dat je binnen 
deze termijn alle vakken van de hoofdfase moet hebben 
behaald, anders wordt je inschrijving beëindigd. Wanneer 
de inschrijvingsduur van de hoofdfase Bachelor komt te 
vervallen en je daarbinnen de laatste kans om een 
tentamen te maken of een summercourse te volgen niet 
hebt kunnen benutten vanwege het feit dat door 
omstandigheden rondom het coronavirus een tentamen 
of een summercourse is uitgesteld, dan kan je om deze 
reden een verzoek doen om de inschrijvingsduur te 
verlengen tot en met de datum van de uitslag van de 
eerstvolgende tentamenkans of summercourse. Zie voor 
meer informatie paragraaf 2 5. 
 
2.3.6 Toelating tot de Master  
Je kunt starten met de Master als je de gehele Bachelor 
hebt behaald   
 
Omdat er door de Corona-crisis summercourses van de 
Bachelor uitgesteld zijn, worden in collegejaar 2020-2021 
ook bachelorstudenten toegelaten tot de Master die 
maximaal twee summercourses niet hebben behaald en 
waarvan kan worden vastgesteld dat dit het gevolg is van 
de corona-maatregelen. Uitgangspunt hierbij is dat de 
bachelorscriptie goedgekeurd moet zijn  
 
Mochten er onverhoopt ook tentamens van de Bachelor 
uitgesteld worden ten gevolge van de coronacrisis, dan 
zal de studiecoach van de Masteropleiding op individuele 
basis bekijken of instroom in de Master per eind augus
tus toegestaan kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat 
de bachelorscriptie is goedgekeurd en dat het afronden 
van de openstaande vakken naast het volgen van de 
mastervakken voor studenten studeerbaar blijft   
 
Als je conform bovenstaande criteria mag doorstromen 
naar de Master met openstaande vakken uit de Bachelor, 
dan geldt dat de openstaande vakken bij de eerstvolgen
de gelegenheid behaald moeten worden. In het geval je 
de openstaande vakken dan niet behaalt, geldt dat eerst 
de Bachelor volledig moet worden afgerond alvorens de 
Master mag worden voortgezet  De inschrijvingsduur van 
de Master wordt op dat moment bevroren totdat je de 
Bachelor hebt afgerond. 
 
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de 
studiecoach. 

2.4 Aanmelding voor cursussen 
Als je eind augustus 2020 met de opleiding begint 
volgens het reguliere schema, ben je bij je inschrijving 
automatisch aangemeld voor alle cursussen en 
tentamens van het eerste semester.  
Met ingang van het tweede semester moet je je zelf per 
semester aanmelden voor de gewenste cursussen. 
Aanmelden kan via Osiris, of, wanneer dit niet lukt, door 
middel van een e-mail aan: bacheloraccountan-
cy@nyenrode nl.  
De uiterste aanmeldingsdatum voor de najaarscursussen 
is 12 juli 2020  Voor de voorjaarscursussen en de sum-
mercourses is dit 3 januari 2021. 
 
Aanmelding voor een cursus betekent gelijktijdig aan-
melding voor het aansluitende tentamen (zie 8.5.1). 
Houd er bij aanmelding rekening mee dat de volgorde 
waarin de cursussen kunnen worden gevolgd, vaststaat. 
Het is dus niet mogelijk de cursussen van verschillende 
opleidingsjaren in willekeurige volgorde te volgen. 
 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings-
datum een e-mail naar bacheloraccountancy 
@nyenrode nl, waarin je aangeeft om welke cursussen 
en studenten het gaat. We geven geen garantie dat je 
daadwerkelijk met de genoemde studenten ingedeeld 
zult worden. Na de sluitingsdatum worden dergelijke 
verzoeken niet meer in behandeling genomen  
 
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 
nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 
ontvangen. Als aanmelden via Osiris niet lukt, stuur dan 
een mail naar bacheloraccountancy@nyenrode.nl. Als je 
niet aan de deelnamevoorwaarden voldoet word je au-
tomatisch afgemeld. 
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. 
 
2.5 Inschrijvingsduur en vierde tentamenpoging  
Voor de Propedeuse geldt een inschrijvingsduur van drie 
jaar en voor de hoofdfase Bachelor geldt een inschrij-
vingsduur van zes jaar. Dit houdt in dat je binnen deze 
termijn alle vakken van de desbetreffende fase moet 
hebben behaald, anders wordt je inschrijving beëindigd. 
Indien de inschrijving op basis van een vervallen inschrij
vingsduur beëindigd wordt is het niet mogelijk om op-
nieuw ingeschreven te worden voor de desbetreffende 
studiefase.  
Wanneer de inschrijvingsduur van Propedeuse of hoofd
fase Bachelor komt te vervallen en een student daarbin-
nen de laatste kans om een tentamen te maken of een 
summercourse te volgen niet heeft kunnen benutten 
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vanwege het feit dat door omstandigheden rondom het 
coronavirus een tentamen of een summercourse is uit-
gesteld, dan kan om deze reden een verzoek worden 
gedaan om de inschrijvingsduur te verlengen tot en met 
de datum van de uitslag van de eerstvolgende tentamen-
kans of summercourse. 
 
Een behaalde Propedeuse of hoofdfase Bachelor heeft 
een onbeperkte geldigheidsduur. Wel kunnen na onder-
breking van de studie aanvullende eisen ten aanzien van 
het vervolgprogramma worden gesteld. 
 
Voor een aantal vakken geldt dat je, wanneer je een 
tentamen na drie pogingen niet hebt behaald, toestem
ming nodig hebt van de studiecoach om het tentamen 
voor de vierde keer te mogen afleggen. Zie de Onder-
wijs- en Examenregeling. 
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Voor speciale scriptietrajecten kun je je pas inschrijven 
nadat je Academic Research in Accountancy en de 
Advanced Research Course Accountancy gevolgd en 
behaald hebt en als je aan de gestelde voorwaarden 
voldoet. Voor deze scriptietrajecten gelden aangepaste 
voorwaarden  Zie voor meer informatie de des
betreffende onderwijsprogramma’s en vakpagina’s op 
My Nyenrode/Canvas. 
 
Let op:  
- De maximale scriptietermijn is twee jaar. Dit 

betekent dat de masterscriptie binnen twee jaar 
na indeling bij de begeleider afgerond moet zijn. 

 Je kunt de masterscriptie pas verdedigen en 
daarmee de opleiding afronden als alle vakken 
van de Master behaald zijn en de maximale 
inschrijvingsduur voor de Master niet is 
overschreden.    

 
4.5 Aanmelding voor cursussen 
In de masterfase ben je zelf verantwoordelijk voor je 
aanmelding voor de cursussen. Aanmelden voor de 
cursussen in de bovenstaande studieschema’s kan via 
Osiris Je kunt je twee maal per jaar aanmelden voor de 
cursussen, de uiterste aanmelddata liggen op 12 juli 
2020 (voor cursussen najaar 2020) en 3 januari 2021 
(voor cursussen voorjaar 2021)  Je wordt altijd per mail 
op de hoogte gebracht over de aanmeldprocedure.  
 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings-
datum een e-mail naar masteraccountancy@nyenrode.nl  
waarin je aangeeft om welke cursussen en studenten het 
gaat. Na de sluitingsdatum worden dergelijke verzoeken 
niet meer in behandeling genomen. We kunnen niet 
garanderen dat je daadwerkelijk met de genoemde stu-
denten ingedeeld wordt. 
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 
nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 
ontvangen  Als je niet voldoet aan de deelnamevoor-
waarden word je automatisch en kosteloos afgemeld. 
 
Aanmelden voor de masterscriptie gaat anders dan bij de 
andere mastervakken. Wil je de masterscriptie individu
eel schrijven dan meld je je aan door een onderzoeks-
voorstel in te dienen via scriptie@nyenrode.nl  Wil je de 
scriptie schrijven binnen een traject, dan meld je je aan 
door binnen Osiris Zaak een zaak aan te maken  
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
4.6 Inschrijvingsduur  
Voor de masteropleiding geldt een inschrijvingsduur van 
6 jaar  Dit houdt in dat je binnen deze termijn alle vakken 

van de opleiding moet hebben behaald en de scriptie 
moet hebben verdedigd, anders wordt je inschrijving 
beëindigd. Indien de inschrijving op basis van een verval-
len inschrijvingsduur beëindigd wordt, is het niet mogelijk 
om opnieuw ingeschreven te worden voor de desbetref-
fende studiefase. 
 
Wanneer de inschrijvingsduur komt te vervallen en een 
student daarbinnen de laatste kans om een tentamen te 
maken niet heeft kunnen benutten vanwege het feit dat 
door omstandigheden rondom het coronavirus een ten-
tamen is uitgesteld, dan kan om deze reden een verzoek 
worden gedaan om de inschrijvingsduur te verlengen tot 
en met de datum van de uitslag van de eerstvolgende 
tentamenkans. 
 
Tegen dreigende of reeds ingegane beëindiging van de 
inschrijvingsduur kan een bezwaar worden ingediend bij 
de Examencommissie. Meer informatie hierover lees je in 
de OER (Onderwijs- en Examenregeling Accountancy, te 
vinden op My.Nyenrode). 
 
Een volledig behaalde masteropleiding heeft een onbe-
perkte geldigheidsduur. Na onderbreking van de studie 
kunnen bij hervatting wel aanvullende eisen voor de 
Post-Master worden gesteld.  
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Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden?  
Stuur dan voor de uiterste aanmeldingsdatum een e-mail 
naar postmasteraccountancy@nyenrode.nl, waarin je 
aangeeft om welke cursussen en studenten het gaat. We 
geven geen garantie dat je daadwerkelijk met de ge
noemde studenten ingedeeld wordt. Na de sluitingsda-
tum worden dergelijke verzoeken niet meer in 
behandeling genomen. 
 
Heb je vragen over jouw persoonlijke Post-Master of wil 
je iets wijzigen? Neem dan contact op met het team 
Post-Master via postmasteraccountancy@nyenrode.nl.  
Wanneer er zaken zijn die het succesvol volgen van de 
studie in de weg staan, kun je contact opnemen met de 
studiecoaches. Voor meer informatie over de studiecoa-
ches, zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
5.5 Toelatingsvoorwaarden 
Je bent toelaatbaar tot het instroomprogramma van de 
Post-Master met een (relevante) afgeronde wo-
masteropleiding of met maximaal 1 mastervak open.  
Binnen een half jaar na start met de opleiding moeten de 
gewaarmerkte kopieën van jouw master-diploma en 
cijferlijst bij ons ingeleverd zijn om de Post-Master te 
kunnen vervolgen. Als je jouw diploma en cijferlijst niet 
hebt ingeleverd dan wel het openstaande vak niet hebt 
behaald, wordt de studie stopgezet totdat het diploma en 
cijferlijst ingeleverd zijn  
 
5.6 Geldigheidsduur  
De geldigheidsduur van alle behaalde tentamens, zowel 
deficiëntievakken als hoofdvakken van de Post-Master, is 
zes jaar. Deze geldigheidsduur geldt ook voor verleende 
vrijstellingen voor hoofdvakken  Het is niet mogelijk de 
geldigheidsduur van tentamens te verlengen. 
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om de portal te raadplegen 
voor de geldende onderwijsprogramma’s.  
 
Na onderbreking van de studie kunnen bij hervatting 
aanvullende eisen voor de Post-Master worden gesteld.  
Een volledig behaalde Post-Masteropleiding heeft een 
onbeperkte geldigheidsduur   
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Hiervoor is het van belang dat je vooraf bedenkt: 
 wanneer je in de Post-Master instroomt: voorjaar 

of najaar; 
 hoe je wilt studeren: Regulier of Busy Season 

Proof. 
 
Deelnamevoorwaarden 
Als je alle theoretische vakken van de masteropleiding 
hebt behaald en als jouw scriptiebegeleider jouw master-
scriptie heeft goedgekeurd, kun je aan het post-master-
programma beginnen.  
 
Als je vanaf collegejaar 2018 2019 bent gestart  met de 
Pre-Master op basis van je wo-Bachelor, hbo-BE of 
Schakeltraject vooropleiding, dan is voor jou na afronding 
van de Master een op maat gemaakt instroomprogram-
ma van toepassing dat je voorbereidt op de post-
masteropleiding. Ook wanneer je de post-
masteropleiding wilt volgen met een andere master-
vooropleiding krijg je eerst een instroomprogramma 
toegeschreven  Om vervolgens toegelaten te worden tot 
de Post-Master dien je van het instroomprogramma 
minimaal de kern-deficiëntievakken te hebben afgerond  
De overige deficiëntievakken mag je naast de cursussen 
van de Post-Master volgen, al wordt sterk geadviseerd 
eerst alle deficiënties weg te werken voordat je met de 
Post-Master start  
 
In de post-mastervakken kun je op verschillende momen-
ten instromen. Let op dat je je wel zelf aanmeldt voor het 
vak of de vakken van jouw keuze, voor de uiterste aan-
melddatum via Osiris. Zie voor de data van aanmelding 
voor de post-mastercursussen paragraaf 6 5. Binnen de 
Post-Master hangt de volgorde van de vakken af van het 
door jou gekozen studieschema  
 
Houd er in de planning van je masterscriptie rekening 
mee dat uiterlijk voor één van de onderstaande data alle 
theoretische vakken van de masteropleiding moeten zijn 
behaald én jouw scriptiebegeleider goedkeuring van jouw 
masterscriptie aan het programmamanagement moet 
hebben doorgegeven:  
 voor 15 januari (voor de start van EV voor Accoun-

tants (EVAC) in februari of 
 voor 1 maart (voor de start van BIV-IC in april) of 
 voor 1 juni (voor de start van de summercourse 

EVAC in de zomer) of  
 voor 15 juli (voor de start van EVAC of ITIA eind 

augustus/begin september) of 
 voor 1 september (voor de start van BIV-IC in okto-

ber)  
 of voor 1 december (voor de start van ITIA in januari 

en FAU in maart). 
 

6.5 Aanmelding voor cursussen 
In de post-masterfase ben je zelf verantwoordelijk voor je 
aanmelding voor de cursussen  Aanmelden voor de 
cursussen in de bovenstaande studieschema’s kan via 
Osiris Je kunt je twee maal per jaar (in het voorjaar en 

het najaar) aanmelden voor de cursussen daar ontvang 
je een mail over met de aanmeldinstructies   
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings-
datum een e-mail naar postmasteraccountancy 
@nyenrode nl, waarin je aangeeft om welke cursussen 
en studenten het gaat. Na de sluitingsdatum worden 
dergelijke verzoeken niet meer in behandeling genomen. 
We kunnen niet garanderen dat je daadwerkelijk met de 
genoemde studenten ingedeeld wordt  
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 
nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 
ontvangen of als je scriptie nog niet is goedgekeurd. 
Als je niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden word je 
automatisch en kosteloos afgemeld. 
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 
6.6 Geldigheidsduur  
De geldigheidsduur van een behaald post-
mastertentamen is zes jaar. Deze geldigheidsduur geldt 
ook voor verleende vrijstellingen voor de post-
mastervakken. Het is niet mogelijk de geldigheidsduur 
van tentamens en vrijstellingen te verlengen   
Tegen een dreigende of reeds vervallen geldigheidsduur 
kan een bezwaar worden ingediend bij de Examencom
missie. Meer informatie hierover lees je in de OER (On-
derwijs- en Examenregeling Accountancy, te vinden op 
My.Nyenrode). 
 
In geval van een vervallen tentamen geldt dat in principe 
alleen het tentamen opnieuw moet worden behaald. De 
cursus hoeft niet opnieuw te worden gevolgd, tenzij er 
sprake is van ingrijpende wijzigingen in de opzet van de 
cursus en/of de toetsvorm.  
 
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om My.Nyenrode te raadple-
gen voor de geldende onderwijsprogramma’s. Mocht 
aanmelding voor de tentamens niet lukken via Osiris dan 
kun je contact opnemen met  het programmamanage-
ment. 
Er geldt geen beperking in tijd voor het doorlopen van de 
Post-Master, afgezien van de beperkte geldigheidsduur 
van tentamens en vrijstellingen.  
 
6.7 Diploma-uitreiking  
Minstens twee keer per jaar organiseren wij op Nyenrode 
diploma-uitreikingen voor de Post-Master  Heb je de 
Post-Master afgerond dan ontvang je van ons ruim voor 
de uitreiking een uitnodiging met daarin alle informatie 
over de diploma-uitreiking. Er is altijd in ieder geval een 
uitreiking in het voorjaar en een in het najaar.  
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stagebureau is het belangrijk dat jouw werkgever hiervoor 
goedkeuring gegeven heeft. 
 
Start- en aanmelddata van de Trainingsprogramma’s en 
het Praktijkreferaat zijn terug te vinden op My.Nyenrode of 
op de website  
 
 

30





  32 

 voor mondelinge tentamens: planningmonde-
ling@nyenrode.nl  

 praktijkopleiding@nyenrode.nl 
Voor de masterscriptie geldt een afwijkende aanmeld
procedure. Wil je de masterscriptie individueel schrijven 
dan meld je je aan door een onderzoeksvoorstel in te 
dienen via scriptie@nyenrode.nl. Wil je de masterscriptie 
schrijven binnen een traject, dan meld je je aan door 
binnen Osiris Zaak een zaak aan te maken. Mocht dat 
niet lukken dan kun je een mail sturen naar scrip
tie@nyenrode.nl. 
 
Nieuwsbrief Accountancy 
Nieuwe informatie wordt opgenomen in de Nieuwsbrief 
Accountancy die regelmatig per e-mail aan alle accoun-
tancystudenten en -docenten wordt verzonden. De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar het My.Nyenrode e-
mailadres. In deze nieuwsbrief staan actualiteiten met 
betrekking tot de Nyenrode accountancyopleidingen en 
het vakgebied in bredere zin. De nieuwsbrief bevat be-
langrijke informatie die je nodig hebt om je studie te 
kunnen volgen. Je bent dan ook verplicht om de informa-
tie uit de nieuwsbrief tot je te nemen. 
 
My.Nyenrode e-mailadres 
Alle correspondentie vanuit Nyenrode verloopt via het 
My Nyenrode e-mailadres  Het is mogelijk de e-mail te 
forwarden naar een ander e-mailadres. We raden dit 
echter af  Als je werkgever of de provider van je privé
mail de mail extra heeft beveiligd, is het mogelijk dat 
geforwarde mails geweigerd worden en dat je deze dus 
niet ontvangt.  
 
Om berichten vanuit Nyenrode altijd direct te zien is het 
handiger om het My Nyenrode-mailaccount toe te voe-
gen aan de e-mailaccounts op je telefoon. Hiervoor kun 
je de Outlook-app gebruiken. Ook andere mailaccounts, 
zoals bijvoorbeeld gmail, kun je via de Outlook app op je 
telefoon installeren. Zie voor meer informatie de handlei-
ding op My.Nyenrode.. 
 
Als je bent uitgeschreven van de opleiding wordt je ac-
count kort daarna afgesloten. Zorg er dus voor dat je dan 
je documenten en berichten veilig hebt gesteld. 
 
8.3   Wijziging gegevens en correspondentie 
Wijzigingen van adres, werkgever, voorkeurslocaties, 
telefoonnummers en e-mailadressen kun je via Osiris 
doorgeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onder-
houd van je gegevens. Het is voor je bereikbaarheid, en 
ook als je werkgever centrale facturering heeft afgespro-
ken, van groot belang dat deze gegevens altijd up-to
date zijn.  
Wijzigingen in gegevens met betrekking tot financiën 
zoals je IBAN-nummer of factuuradres dien je tijdig 
schriftelijk door te geven via het e-mailadres van jouw 
studiefase. 
Je wordt verzocht correspondentie altijd van (geboor-
te)naam, adres en studentnummer te voorzien. 

NB Gehuwde studenten worden onder hun geboortenaam ingeschre-
ven. Ook op diploma’s en tentamenuitslagen wordt alleen de geboorte-
naam vermeld.  
 
8.4   Cursussen 
 
8.4.1 Onderwijsprogramma’s 
De cursussen worden gegeven op basis van een onder-
wijsprogramma. In het onderwijsprogramma is nadere 
informatie opgenomen over onder andere: 
 het doel van het vak en bijbehorende leerdoelen 
 de te bestuderen literatuur 
 de studiebelasting 
 de wijze van toetsing 
 regelingen die specifiek op dat vak van toepassing 

zijn 
 de per college te bestuderen en te behandelen 

leerstof  
De in onderwijsprogramma’s genoemde deadlines en 
regelingen worden strikt gehanteerd. Inleveren na de 
deadline heeft consequenties. Deze staan beschreven in 
het onderwijsprogramma.  
Voor elke cursusstart wordt het onderwijsprogramma 
opnieuw vastgesteld. Uiterlijk twee weken vóór aanvang 
van de cursus kun je het onderwijsprogramma downloa
den via Canvas, waar je dan een cursusuitnodiging voor 
ontvangt. 
 
8.4.2  Aanmelden voor cursussen 
Bij de studieschema’s in de hoofdstukken 2 tot en met 6 
is aangegeven voor welke cursus je je via Osiris kunt 
aanmelden en voor welke datum je dit moet hebben 
gedaan. Tevens zijn daar de toelatingsvoorwaarden voor 
deelname aan de cursussen opgenomen. Meld je vóór 
de sluitingsdatum aan, ook wanneer je nog tenta-
menuitslagen van bepaalde vakken moet ontvangen.  
Indien je, na het bekend worden van de tentamenresulta-
ten of uiterlijk 15 dagen voor de start van de cursus, niet 
voldoet aan de deelnamevoorwaarden, word je automa-
tisch (zonder kosten) afgemeld voor de desbetreffende 
cursus(sen). 
Indien je je na de sluitingsdatum aanmeldt, is het risico 
groter dat je niet op je voorkeurslocatie geplaatst kunt 
worden of dat de cursus al vol is en je helemaal niet 
meer kunt deelnemen. Bij cursusaanmelding ga je een 
financiële verplichting aan. Zie hiervoor paragraaf 8.6. 
Ook voor de onderdelen van de Praktijkopleiding kun je 
je aanmelden via Osiris. Aanmelden hiervoor kan gedu
rende het gehele jaar. Op My.Nyenrode en de Nyenrode 
website kun je terugvinden wanneer de onderdelen 
starten. 
 
8.4.3  Cursusindeling 
We delen je in voor de door jou gewenste cursus(sen) 
wanneer je aan de deelnamevoorwaarden voldoet én je 
aanmelding vóór de sluitingsdatum is ontvangen. 
De groepen/cursuslocaties worden per cursus opnieuw 
vastgesteld. Hierbij kijken we niet naar de indeling van 
het voorgaande semester maar houden we zoveel moge-
lijk rekening met de door jou aangegeven voorkeursloca-
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tie(s) zoals die op dat moment bij ons bekend zijn. Het is 
dan ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je 
aangegeven voorkeurslocaties up to date zijn. Het 
kan door omstandigheden nodig zijn om je op een ande
re locatie in te delen. De feitelijke indeling en de roosters 
worden  ongeveer twee weken voor de start van de 
cursus bekendgemaakt via Osiris.  
 
8.4.4  Cursuslocaties 
Een deel van de colleges wordt ‘centraal’ op de Nyenro-
de Business Universiteit verzorgd. Het merendeel van de 
colleges volg je op ‘decentrale’ cursuslocaties. 
Bij voldoende aanmeldingen kunnen de cursussen geor-
ganiseerd worden in de volgende cursusplaatsen: 
 Amsterdam  
 Arnhem 
 Breda 
 Breukelen/Utrecht 
 Den Haag 
 Eindhoven 
 Rotterdam 
 Zwolle 
Je kunt je voorkeur voor twee van de locaties aangeven 
via Osiris. NB: Als je twee keer dezelfde locatie invult 
betekent dit niet dat het de kans groter maakt dat je op je 
eerste voorkeur wordt ingedeeld. Het is in jouw eigen 
belang ook een aparte tweede voorkeur in te vullen  Als 
je verhuist of van baan verandert, denk er dan ook aan je 
voorkeurslocaties zo nodig aan te passen via Osiris  
Meer informatie over de cursuslocaties is opgenomen op 
My Nyenrode onder ’Locaties’  
 
Nyenrode behoudt zich het recht voor studenten in te 
delen in een andere cursusplaats dan de door de student 
opgegeven eerste of tweede voorkeurslocatie    
 
8.4.5  Collegedagen 
De centrale colleges op de Nyenrode Business Universi-
teit worden zo veel mogelijk op vrijdagen maar soms ook 
op andere doordeweekse dagen verzorgd. De decentrale 
colleges zijn in de regel op vrijdagen. 
Uitzonderingen hierop zijn de volgende colleges. 
 De Intro en de summercourses in de Bachelor 

vinden op drie aaneengesloten doordeweekse da-
gen op Nyenrode plaats.  

 In het eerste semester van het eerste jaar van de 
bacheloropleiding volg je naast de vrijdagen ook op 
donderdagen een dagdeel college.  

 Keuzemodules in de Bachelor Accountancy of 
binnen andere Nyenrode-programma’s zijn over het 
algemeen niet op de vrijdagen. 

 In de Pre-Master komt het voor dat je vakken op 
donderdagavonden volgt.  

 Business Research Methods vindt plaats op 2 aan-
eengesloten dagen, meestal woensdag en donder-
dag. 

 IT Integrated Audit heeft altijd de vorm van 2 aan-
eengesloten dagen  

 Ook de winter-/summercourses in de versnelde en 
Busy Season Proof-trajecten van de (Post-)Master 
volg je op alle/meerdere doordeweekse dagen.  

 De onderdelen van de Praktijkopleiding vinden op 
andere dagen dan de vrijdag plaats, zodat deze 
naast de theoretische opleiding te volgen zijn. 

 Voor inhaalcolleges, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte do-
cent of feestdag, repetitiecolleges en, uitsluitend in 
uitzonderingsgevallen voor de reguliere colleges, 
worden zo nodig doordeweekse avonden of zater-
dagen benut. 

 Tentamens, schriftelijk of mondeling, worden in bijna 
alle gevallen van maandag tot en met donderdag 
gepland. 

 
8.4.6  Overplaatsing naar een andere cursusgroep 
Je kunt een verzoek tot overplaatsing naar een andere 
cursusgroep indienen via het e-mailadres van de desbe-
treffende studiefase. Verzoeken tot overplaatsing kunnen 
niet tot de docenten worden gericht. Je verzoek wordt 
ingewilligd als de groepsgrootte en de werkvorm dit 
toelaten. Als groepsgrootte een overplaatsing niet toe-
laat, dan staat het je vrij om te kijken of een medestudent 
wil ruilen. Deze wissel dient dan wel bij het programma-
management te worden gemeld. Pas na ontvangst van 
de bevestiging van overplaatsing kun je de colleges in de 
andere cursusgroep gaan volgen. 
 
8.4.7  Onrechtmatig volgen van colleges 
Indien blijkt dat je colleges volgt zonder voor de cursus of 
de desbetreffende locatie te zijn ingedeeld, heeft dat 
uitsluiting van deelname aan cursussen tot gevolg. 
 
8.4.8  Uitvallen van colleges 
In verband met de mogelijkheid dat colleges onverwachts 
kunnen uitvallen, is het belangrijk dat je bereikbaar bent  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste NAW-
gegevens in Osiris  Studenten worden per e-mail (op hun 
My.Nyenrode e-mailadres) of via een aankondiging op 
Canvas op de hoogte gesteld van wijzigingen in het 
collegerooster. Nyenrode vergoedt geen kosten die door 
studenten worden gemaakt wanneer een bericht van 
uitstel van een college hen niet of niet tijdig heeft bereikt.  
 
8.4.9  Participatie in colleges 
Van jou als student verwachten we een actieve deelna-
me aan en fatsoenlijk gedrag tijdens de colleges. Boven-
dien gaan we ervan uit dat je je houdt aan de in de 
cursuslocaties geldende gedragsregels. Zie hiervoor de 
Onderwijs- en Examenregeling. 
Bij diverse cursussen houden de docenten presentielijs-
ten bij. Bij cursussen met een aanwezigheidsverplichting 
worden deze gebruikt om na te gaan of aan deze ver-
plichting is voldaan. Deze gegevens kunnen ook worden 
gebruikt bij het geven van studieadviezen, bij het nemen 
van beslissingen over verzoeken en bij het onderzoeken 
van de relatie tussen opkomst en slagingspercentage  
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8.4.10 Repetitiemogelijkheden 
Om je begeleiding en ondersteuning te bieden bij de 
voorbereiding op herkansingstentamens worden - bij 
voldoende aanmeldingen  repetitiecursussen georgani-
seerd. De aankondiging, de deelnamevoorwaarden en 
de wijze van aanmelden voor deze repetitiecursussen 
worden op My.Nyenrode (onder ‘Planning)’en in de digi-
tale nieuwsbrief gepubliceerd  Afhankelijk van de plaat-
singsmogelijkheden kun je een reguliere cursus, tegen 
het dan geldende cursustarief ook voor een tweede keer 
volgen. Mocht je dit overwegen dan is het aan te raden 
om in overleg met een studiecoach te bekijken hoe/of 
deze colleges te combineren zijn met je reguliere colle
ges. Wanneer een repetitiecursus niet doorgaat omdat er 
te weinig aanmeldingen zijn, wordt er individuele bege-
leiding door één van onze docenten aangeboden.  
 
8.4.11 Studiemateriaal 
Ongeveer twee weken vóór de aanvang van een cursus 
wordt het beschikbare studiemateriaal via Canvas vrijge-
geven  Literatuurlijsten worden in verband met de lever-
tijd al eerder via My.Nyenrode gepubliceerd. We 
adviseren je om boeken die op de literatuurlijst staan bij 
een grote of wetenschappelijke boekhandel te bestellen. 
Deze boekhandels hebben de boeken meestal op voor-
raad of kunnen voor snelle levering zorgen. Samenwer-
kingspartner van Nyenrode voor de literatuurbestellingen 
voor de Accountancy- & Controlling-opleidingen is Stu-
dystore. Studenten wordt vrijblijvend de mogelijkheid 
geboden de aangegeven literatuur hier te bestellen. In de 
literatuurlijsten op My Nyenrode tref je een directe link 
naar deze lijsten op www.studystore.nl aan. 
De kosten van het door Nyenrode uitgegeven digitale 
studiemateriaal zijn in het cursusgeld begrepen. 
Van de meeste tentamens worden na verloop van tijd 
ook de standaarduitwerkingen of de schema’s van uit-
werking vrijgegeven.  
Je kunt de beschikbaar gestelde oude tentamenopgaven 
en -uitwerkingen van Canvas downloaden.  
 
8.4.12 Annulering cursussen en repetitiecursussen 
Zie paragraaf 8.6  
 
8.5   Tentamens  
 
8.5.1 Aanmelding en betaling 
Als je deelneemt aan een cursus betekent dit dat je auto-
matisch wordt aangemeld voor het aansluitende tentamen. 
Deze aanmelding wordt uiterlijk twee weken voor het 
tentamen zichtbaar in je digitale rooster  Je hoeft je dus 
niet apart voor het tentamen aan te melden. De kosten van 
de tentamens zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen  Een 
overzicht van de tentamens  en tentamengelden vind je 
op My.Nyenrode (Planning, Tentamendata) Na het ten-
tamen wordt een factuur toegezonden naar je 
My.Nyenrode e-mailadres. 
 

Voor alle herkansingstentamens dien je jezelf aan te 
melden via Osiris. Zie voor de data het overzicht Tenta-
mendata en tentamengelden op My.Nyenrode. 
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn via of Osiris aan te 
melden; je kunt je dan aanmelden via een e-mail naar het 
e-mailadres van de desbetreffende studiefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 voor mondelinge tentamens van de masterfase: 

planningmondeling@nyenrode.nl 
 
Aanmelden via Osiris is alleen mogelijk tot de sluitings
datum. 
Om te voorkomen dat je je voor het verkeerde tentamen 
aanmeldt, wordt de aanmeldingsmogelijkheid pas vrijge-
geven nadat de uitslag van het voorgaande tentamen is 
gepubliceerd. 
NB: Aanmeldingen voor mondelinge tentamens betreffen 
de periode genoemd in het jaarlijkse tentamenoverzicht. 
Op My.Nyenrode is alleen de eerste dag van de periode 
opgenomen. 
 
8.5.2 Aanmelding en betaling van tentamens voor 
studenten die in het buitenland studeren 
Als je tijdelijk in het buitenland studeert, moet je je ten-
minste tien weken vóór de tentamendatum per e-mail 
aanmelden. Je kunt daarbij tevens kenbaar maken of je 
het betreffende schriftelijke tentamen ter plaatse wilt 
afleggen. Indien je een tentamen in het buitenland op 
een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal 
aflegt, ben je een extra bedrag ad € 100,- verschuldigd 
voor afhandelingskosten. In geval van mondelinge ten-
tamens wordt in overleg met het programma
management gekeken naar een geschikte oplossing. 
 
8.5.3 Indeling mondelinge tentamens 
Uiterlijk twee weken voor de start van de mondelinge 
tentamens wordt de indeling bekend gemaakt via Can-
vas  Je kunt per tentamenperiode één dag doorgeven 
waarop je niet kunt deelnemen. Hiertoe kun je bij cursus-
tentamens vóór aanvang van de cursus en bij herkan-
singstentamens uiterlijk vier weken voor de eerste 
aangekondigde mondelinge tentamendag schriftelijk of 
per e-mail een verzoek indienen via planningmonde-
ling@nyenrode.nl  Afhankelijk van het aantal kandidaten 
kunnen aangekondigde data binnen een tentamenperio-
de komen te vervallen. De indeling van de mondelinge 
tentamens is onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
8.5.4 Tentamenlocaties 
De meeste tentamens worden op Nyenrode Business 
Universiteit afgenomen. Mocht het onverhoopt niet mo-
gelijk zijn om tentamens fysiek af te nemen op Nyenrode, 
dan kan de keuze gemaakt worden om deze elders af te 
nemen. 
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8.5.5 Voorbereiding herkansingstentamens 
Voor ondersteuning bij de voorbereiding van herkan-
singstentamens verwijzen we je naar de pagina ‘Ik heb 
een onvoldoende, wat nu’ op My Nyenrode  
 
8.5.6 Annulering tentamens 
Zie paragraaf 8.6.  
 
8.6  Financiële regelingen cursussen en tentamens 
 
8.6.1  Cursusgeld 
Voor deelname aan colleges is per vak cursusgeld ver-
schuldigd. Voor de accountantsopleidingen berekent 
Nyenrode het collegegeld dus per opleidingsonderdeel 
(cursusgeld en tentamengeld), zie Algemene Voorwaar-
den Onderwijs artikel 1.2. De cursusgelden zijn opgeno-
men bij de vakbeschrijvingen in bijlage 1.  
Het cursusgeld voor de cursussen is inclusief de kosten 
van het door Nyenrode verstrekte digitale studiemateriaal 
maar exclusief het tentamengeld voor het op de cursus 
aansluitende tentamen  De tentamengelden zijn te vin
den in het tentamenoverzicht op My.Nyenrode. 
 
Rond de startdatum van een cursus ontvang je een 
factuur per e-mail op je My Nyenrode e-mailadres. Beta-
ling van het cursusgeld dient binnen dertig dagen te 
geschieden  
 
Indien je niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting 
hebt voldaan, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname 
aan cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëin-
diging van de studieovereenkomst. Het niet betaalde 
cursusgeld en/of tentamengeld blijft dan wel verschul
digd. 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat je persoonlijk 
verantwoordelijk bent voor de betaling van het verschul
digde cursusgeld. Facturen kunnen niet op verzoek van 
studenten op naam van de werkgever worden gesteld. 
Dit houdt in dat, al wordt het cursusgeld door je werkge-
ver vergoed, jij als student zelf gehouden blijft aan je 
betalingsverplichtingen.  
NB: Wanneer jouw kantoor heeft gekozen voor centrale 
facturering van de college- en tentamentarieven stuurt 
Nyenrode maandelijks de factuur betreffende de studie-
kosten van studenten rechtstreeks naar de desbetreffen-
de werkgever  Jij ontvangt dan een kopie van de factuur 
op het my.nyenrode-e-mailadres. 
 
8.6.2  Logieskosten 
Het is mogelijk om bij meerdaagse cursussen op Nyen
rode te overnachten. Bij de Intro, Business Research 
Methods en de summercourses van de bacheloropleiding 
zijn de logieskosten bij het cursusgeld inbegrepen. Deel-
name aan de cursus houdt een verplichting tot de beta-
ling van deze kosten in, ongeacht of je van alle 
voorzieningen gebruik wilt maken of hebt gemaakt  
Zie voor de annuleringsregeling van de overnachtingen 
tijdens de summercourses de vakomschrijvingen in 
bijlage 1.  

8.6.3  Annulering cursus(sen) 
Je kunt een cursus via Osiris annuleren tot vier weken 
voor aanvang van de cursus. Als annulering via Osiris 
niet meer mogelijk is, dien je de annulering te sturen naar 
het e-mailadres van de afdeling van de desbetreffende 
studiefase. Hierbij moet je je studentnummer, de cursus-
naam en startdatum en de reden(en) van annulering 
vermelden. 
na ontvangst van een verzoek om beëindiging van deel-
name aan één (of meer) cursus(sen) wordt hiervan (per 
e-mail) een schriftelijke bevestiging verstuurd. Heb je 
deze bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op 
met de afdeling van de desbetreffende fase. Als annule-
ringsdatum wordt de datum aangehouden waarop de 
annulering is ontvangen door Nyenrode. 
 
8.6.4 Financiële gevolgen bij annulering cursus(sen) 
en beëindiging studie 
Annulering vóór de cursusaanvang of tijdens het volgen 
van cursus(sen) en/of beëindiging van de studie kan 
financiële gevolgen hebben. Volledigheidshalve wordt 
hierbij opgemerkt dat de startdatum van een cursus geldt 
als vervaldatum van de (eerste) betalingstermijn. 
 
Annulering van één (of meer) cursus(sen) waarbij het 
cursusgeld geheel verschuldigd is:  
Voor alle cursussen is het volledige cursusgeld verschul
digd indien de annulering op of na startdatum van de 
cursus plaatsvindt  
 
Annulering van een cursus waarbij een vast bedrag van 
€ 150,- verschuldigd is: 
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier 
weken voor de startdatum van de cursus tot de daadwer-
kelijke startdatum, dan is eenmalig een bedrag van          
€ 150,  per cursus verschuldigd. 
 
Annulering zonder financiële verplichtingen: 
Aan een annulering die uiterlijk vier weken vóór de start-
datum van de cursus plaatsvindt, zijn geen kosten ver-
bonden. Als je, na het bekend worden van de 
tentamenresultaten of uiterlijk 15 dagen voor de start van 
de cursus, niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, 
word je automatisch (zonder kosten) afgemeld voor de 
desbetreffende cursus(sen). 

 
8.6.5 Financiële gevolgen bij annulering repetitiecur-
sus(sen)  
Voor alle repetitiecursussen en tentamentrainingen is het 
volledige cursusgeld verschuldigd indien de annulering 
op of na de startdatum van de cursus plaatsvindt. 
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van 14 
dagen voor de startdatum van de repetitiecursus of ten-
tamentraining tot de daadwerkelijke startdatum, dan is 
een eenmalig bedrag verschuldigd van € 100, .  
Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de repetitiecur-
sus of tentamentraining heb je de mogelijkheid om de 
repetitiecursus via Osiris kosteloos te annuleren. Als 
annuleren via Osiris niet (meer) mogelijk is dien je de 
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annulering te sturen naar planningmonde-
ling@nyenrode.nl (voor mondelinge tentamentrainingen) 
of het e-mailadres van de afdeling van de desbetreffende 
studiefase (bij repetitiecursussen schriftelijke tentamens): 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 
8.6.6 Annulering cursus wegens vervroegd tentamen 
Annulering voor een cursus op grond van het met succes 
vervroegd afleggen van het tentamen, terwijl je nog voor 
de cursus in het overeenkomstige vak staat ingeschre-
ven, heeft geen ontheffing van de betalingsverplichting 
voor het cursusgeld tot gevolg. 
 
8.6.7 Annulering tentamen(s) en niet verschijnen 
Niet verschijnen bij mondeling tentamen 
Als je niet verschijnt op het mondelinge tentamen maar 
ook niet hebt geannuleerd vóór aanvang van het tenta-
men, wordt niet alleen het volledige tentamenbedrag in 
rekening gebracht maar word je ook uitgesloten van de 
eerstvolgende twee tentamengelegenheden. 
 
Annulering mondeling tentamen met kosten 
Bij mondelinge tentamens wordt € 150,  aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering met ingang 
van 3 werkdagen na bekendmaking van het rooster tot 5 
werkdagen voor de feitelijke tentamendatum. Deze annule-
ringen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan worden, 
stuur deze naar planningmondeling@nyenrode.nl. 
Bij annuleringen in de laatste 5 werkdagen voor de feitelij-
ke tentamendatum, of op de feitelijke tentamendatum vóór 
aanvang van het tentamen, wordt het volledige tentamen-
bedrag in rekening gebracht. 
 
Niet verschijnen bij schriftelijk tentamen 
Als je niet verschijnt op het schriftelijk tentamen maar ook 
niet vóór aanvang van het tentamen hebt geannuleerd 
wordt het volledige tentamenbedrag in rekening gebracht. 
Dit is ook van toepassing als je je niet kunt legitimeren en 
daardoor het tentamen niet kunt afleggen. 
 
Annulering schriftelijk tentamen met kosten 
Bij schriftelijke tentamens wordt € 50,  aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering binnen de 
laatste 14 dagen voor een tentamen, of op de tentamenda
tum zelf vóór aanvang van het tentamen. Deze annulerin-
gen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan worden bij  
het e-mailadres van de desbetreffende studiefase. 
 
Annulering schriftelijk en mondeling tentamen zonder 
kosten 
Je kunt je uiterlijk 14 dagen voor de datum van een schrif-
telijk tentamen of uiterlijk 2 werkdagen na bekendmaking 
van het rooster van de mondelinge tentamenperiode zon-
der kosten voor een tentamen afmelden.  
Je kunt je afmelden via of Osiris of via een mail: 

voor schriftelijke tentamens naar het e-mailadres van de 
desbetreffende studiefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 voor mondelinge tentamens: planningmonde-

ling@nyenrode.nl. 
 
8.6.8 Wanbetaling 
Bij betalingsachterstand zal Nyenrode een incassobu-
reau inschakelen.  
Wanbetaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan 
cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëindiging 
van de studieovereenkomst. Bij een betalingsachterstand 
wordt geen diploma verstrekt. Het openstaande bedrag 
blijft dan wel verschuldigd. 
 
8.7 Overige regelingen 
 
8.7.1 Extraneüsregeling 
Het is in bijzondere omstandigheden mogelijk om je door 
middel van zelfstudie voor te bereiden op het afleggen van 
tentamens. Neem hiervoor contact op met de studiecoach. 
Voor (verplicht te volgen) programmaonderdelen van de 
opleiding kunnen aan studenten die zich zelfstandig op 
tentamens voorbereiden aanvullende eisen worden ge-
steld met betrekking tot de toetsing  Als je een cursus 
zelfstandig voorbereidt neem je hiermee het risico stof te 
missen die tijdens colleges mondeling aan de orde komt. 
Het is aan jou om hierop aangesloten te blijven via je 
medestudenten. 
Onderwijsprogramma’s zijn beschikbaar via Canvas. Voor 
een aantal vakken maakt een participatieregeling of werk-
stukken-/paperverplichting deel uit van de toetsing. Het 
voldoen aan deze regeling is - naast de overige toelatings-
voorwaarden  een vereiste voor toelating tot het desbe-
treffende tentamen.  
 
8.7.2 Beëindiging studie 
Als je de studie wilt beëindigen dien je het uitschrijfformu-
lier ingevuld te mailen naar het e-mailadres van de stu-
diefase waar je je voor uitschrijft  Dit formulier kun je 
vinden op My.Nyenrode onder Handleidingen.  
Het verzoek tot uitschrijven moet tijdig gedaan worden in 
verband met het inschrijfgeld voor het volgende cursus-
jaar  Bij uitschrijvingen voor 13 augustus 2020 ben je 
geen inschrijfgeld voor het studiejaar 2020-2021 ver-
schuldigd  Dit onder het voorbehoud dat je niet aange-
meld staat voor cursussen en/of tentamens waarvoor 
een aparte annuleringsregeling geldt  
 
NB: Wanneer je een onderdeel van de Praktijkopleiding 
volgt, word je automatisch uitgeschreven bij afronding 
van een onderdeel, tenzij je je voor meerdere onderdelen 
hebt aangemeld. Uitschrijven via het uitschrijfformulier is 
voor deze opleiding derhalve niet nodig. 
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Als je de Bachelor of Master hebt behaald word je auto-
matisch uitgeschreven als je je niet zelf aanmeldt voor de 
cursussen van de vervolgopleiding. 
 
8.7.3 Klachtenprocedure 
Klachtenloket 
Nyenrode Business Universiteit heeft een Klachtenloket. 
Hier kun je terecht met alle klachten die niet thuishoren 
bij de Examencommissie. De klachtenprocedure is te 
vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op 
My.Nyenrode. 
  
Bij de Examencommissie kun je onder meer terecht voor 
bezwaren met betrekking tot de uitslag van een tenta-
men, beoordeling van een participatiecomponent en voor 
bezwaren met betrekking tot het verstrijken van de gel-
digheidsduur van een tentamen (in de Post-Master) of 
van de inschrijvingsduur van jouw studiefase (Propedeu-
se, hoofdfase Bachelor, Pre-Master of Masterfase). Zie 
voor de bezwaarprocedure de Onderwijs- en Examenre-
geling  
  
Heb je een klacht die niet thuishoort bij de Examencom
missie? Benader dan altijd eerst de desbetreffende afde-
ling of medewerker  Lukt het niet om tot een oplossing te 
komen en ben je ontevreden over het besluit? Richt je 
dan tot het Klachtenloket   
 
Klachtencommissie Vereniging van Accountancy Studen-
ten (VAS) 
Je kunt je klacht ook melden bij de Klachtencommissie 
van de Vereniging van Accountancystudenten (VAS).  
Zij bespreken dan namens jou je klacht met de Nyenrode 
accountantsopleiding en proberen zo tot een oplossing te 
komen  Zie voor meer informatie de website van de VAS: 
https://vasonline.nl/contact/klachten 
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maatschappelijke belang. Want robuuste accountants 
kennen niet alleen de inhoud van hun vak, maar ook zich
zelf. Ze weten wat ze wel en niet kunnen, en ze durven 
stevige vragen te stellen en gevoelige zaken bespreek-
baar te maken. Ze investeren in de cliëntrelatie en de sa-
menwerking met gesprekspartners bij de gecontroleerde 
organisatie zonder hun objectiviteit en rol uit het oog te 
verliezen  En ze weten duiding te geven aan het organisa
tiebeeld en het waardecreatieproces achter de cijfers. 
 
Vijf manieren van vorming 

Om je te ontwikkelen tot een robuuste accountant is, naast 
een stevige portie basiskennis, ook het ontwikkelen van 
zelfkennis, houding en gedrag, communicatieve vaardig-
heden en ethisch besef onderdeel van je opleiding.  
 
We begeleiden je bij vijf manieren van vorming: 
1. Cognitieve vorming: de overdracht van vakinhoude-

lijke kennis. 
2  Professionele vorming: de vaardigheden en het zelf 

leren ervaren door het toepassen van je kennis in de 
praktijk en in cases. 

3  Persoonlijke vorming: leren je eigen weg te vinden, je 
morele kompas te ontwikkelen en je eigen verant-
woordelijkheid te nemen   

4. Academische vorming: de ontwikkeling van je onder-
zoekende, kritische grondhouding, je autonome oor-
deelsvorming en je uitdrukkingsvaardigheid. 

5  Maatschappelijke vorming: leren om betekenis te ge
ven aan de rol en werkzaamheden van de accountant 
in de maatschappij en de actualiteit   

Dankzij toegewijde inzet van onze docenten en coaches 
en door gebruik van diverse werkvormen krijg je instru
menten aangeboden om je op deze verschillende manie-
ren te ontwikkelen, zowel ‘on campus’ als decentraal op 
locatie. 
 
Die vijf manieren van vorming uiten zich in het aanleren 
van vaardigheden zoals analytisch en methodisch denken 
en communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. 
Deze vaardigheden sluiten aan bij jouw praktijkervaring en 
worden ontwikkeld via discussies in kleine groepen, indi
viduele presentaties, groepsopdrachten en actiegericht 
onderwijs  De meeste docenten zijn afkomstig uit de we
tenschappelijke wereld en/of uit de beroepspraktijk. 
 
Professional Leadership Development Journey  
In de Professional Leadership Development Journey 
(PLDJ) worden de elementen in de opleiding op het gebied 
van persoonlijke en professionele ontwikkeling expliciet 
gemaakt, met elkaar verbonden en verder uitgewerkt. Te-
rugkerende begrippen hierbij zijn De Robuuste Accoun
tant, de kernwaarden van Nyenrode Business Universiteit 
(Leadership, Entrepreneurship en Stewardship) en de vier 
dimensies van persoonlijk leiderschap (Me, We, Work, 
World). De PLDJ loopt als een rode draad door de hele 
opleiding heen, zowel in specifieke PLDJ-vakken als ge-
integreerd in andere vakken.  
 

IT in de opleiding 

Nyenrode heeft IT al langer als één van haar strategische 
focusgebieden in haar accountantsopleidingen verankerd. 
Inzet van IT brengt niet alleen voordelen met zich mee, 
maar ook risico’s voor de organisatie. De toepassingen 
van IT zijn groot, maar gaan vergezeld van belangrijke vra-
gen op het gebied van bijvoorbeeld privacy-, eigendom- 
en control  IT in de opleiding richt zich in de kern dan ook 
op de gevolgen van de inzet van IT in de gecontroleerde 
organisaties en de gevolgen daarvan voor de controle  Het 
beschikbaar komen van tooling en auditsoftware maakt 
het niet alleen voor gecontroleerde organisaties mogelijk 
de interne beheersing intelligenter vorm te geven. Ook 
voor de accountant maakt tooling en auditsoftware het 
mogelijk de controle effectiever, relevanter én efficiënter 
te maken. Voor Nyenrode betekent “IT in de opleiding” het 
gehele spectrum van basis IT kennis en -toepassing in de 
Bachelor tot en met het niveau van analyse en evaluatie 
in de Post-Master. 
 

Werken én studeren 

Eén van de belangrijkste kenmerken van onze opleidingen 
is de combinatie van werken en studeren: veel van wat je 
leert tijdens de colleges kun je direct toepassen in de prak-
tijk. Als student lever je een actieve bijdrage door voor-
beelden vanuit de praktijk in te brengen in de colleges. Bij 
de inrichting en de studielastbepaling van de opleiding 
wordt rekening gehouden met de opgedane werkervaring 
van de studenten  
 
Samenwerking met kantoren 

De Nyenrode Accountantsopleidingen werken zo nauw 
mogelijk samen met de kantoren en organisaties waar 
onze studenten werken. Dit is ingegeven vanuit onze on-
derwijsfilosofie dat wij als universiteit samen met de kan-
toren verantwoordelijk zijn voor de vorming van 
toekomstige Robuuste Accountants. Als we met jouw kan-
toor een overeenkomst hierover hebben zorgen we samen 
met jou en je werkgever voor een geïntegreerd studieplan. 
We spreken gezamenlijk af dat we ons zullen inzetten om 
dat studieplan te laten slagen  Door een goede uitwisse-
ling van informatie sluiten jouw opleiding bij Nyenrode en 
je interne opleiding bij je werkgever naadloos op elkaar 
aan. Ieder kantoor geeft op eigen toegesneden wijze in-
vulling aan de samenwerking met Nyenrode. 
 
Centraal en decentraal onderwijs 

Een ander belangrijk kenmerk is de combinatie van ‘cen-
trale’ colleges op Nyenrode Business Universiteit te Breu-
kelen en (werk)colleges in kleine groepen decentraal in 
het land. De locatie Nyenrode Breukelen kan ook een van 
die decentrale locaties zijn. Sommige vakken worden vol-
ledig op Nyenrode verzorgd. 
 
De meeste colleges die je volgt zijn decentraal, dat wil 
zeggen in meerdere cursusplaatsen verspreid over het 
land, en vinden plaats op de vrijdagen. Alleen in het eerste 
semester van het bachelorprogramma en in sommige we-
ken binnen de pre-masterprogramma’s volg je op twee 
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dagen per week (donderdagen en vrijdagen) colleges. 
Omdat de theoretische opleiding op vrijdag plaatsvindt, 
vinden de onderdelen van de Praktijkopleiding plaats op 
andere dagen in de week. 
 
In de centrale hoorcolleges wordt zo mogelijk ook aan
dacht wordt geschonken aan integratie van de verschil-
lende kennisgebieden en de PLDJ  Deze centrale colleges 
worden op vrijdagen en incidenteel op doordeweekse da-
gen gehouden  In de Bachelor volg je bovendien de Intro 
en in elk opleidingsjaar een summercourse op Nyenrode. 
Deze courses zijn bedoeld ter versterking van de weten
schappelijke oriëntatie. Ook binnen de Pre-Master, de Ma-
ster en de Praktijkopleiding worden vakken op Nyenrode 
gegeven. 
 
 

1.3 Structuur van de opleiding 

 

Bachelor of Science in Accountancy  

De bacheloropleiding Accountancy is een discipline-geori
enteerde, beroepsgerichte wetenschappelijke opleiding. 
De opleiding heeft een Propedeuse van 1,5 jaar en een 
postpropedeutische fase van 3-3,5 jaar. De opleiding is 
volledig parttime en duurt nominaal 4,5-5 jaar   
Je kunt direct na het vwo met de bacheloropleiding begin-
nen of na het behalen van een financieel-economische 
hbo-propedeuse. In beide gevallen is het belangrijk dat je 
voor aanvang van de studie in het bezit bent van een vwo-
certificaat wiskunde A, B of D of vergelijkbaar certificaat. In 
de regel volg je deze opleiding in combinatie met een 
werkkring in de accountancy. Naast genoemde vooroplei
ding moeten studenten voor aanvang van de opleiding 
een matchingsdag bijwonen en een motivatieformulier in-
vullen  Op basis daarvan vindt zowel van de kant van de 
student als van Nyenrode selectie plaats: er wordt nage-
gaan of studenten met de juiste verwachtingen, motivatie 
en werkhouding starten met de opleiding. Bij twijfel wordt 
hierover een gesprek aangegaan met de desbetreffende 
student in de hoop dat deze twijfel weggenomen kan wor-
den. Mocht dat niet het geval zijn, dan houden we ons het 
recht voor deze student niet toe te laten tot de opleiding. 
 
De Propedeuse geeft je inzicht in de beginselen van het 
wetenschapsgebied van de accountancy. Deze fase is ori-
enterend van aard en heeft ook een selecterende functie  
Naast inleidingen in de kernvakken komt ook een aantal 
algemeen ondersteunende vakken aan de orde. 
 
In de hoofdfase van de Bachelor leer je de actuele, inter-
nationaal geaccepteerde ‘body of knowledge’ kennen die 
kenmerkend is voor de accountancy in brede zin. Dit deel 
richt zich met name op de theoretische grondslagen van 
de accountancy als wetenschap. 
Als je bent afgestudeerd, behaal je het getuigschrift Ba-
chelor of Science in Accountancy en mag je de titel BSc 
voeren. Na de bacheloropleiding kun je doorstromen naar 
de opleiding Master of Science in Accountancy of naar een 
andere master op Nyenrode of elders. 

Master of Science in Accountancy  

Na afronding van de bacheloropleiding kun je direct door-
stromen naar de opleiding Master of Science in Accoun-

tancy. Het masterprogramma is eveneens parttime en 
duurt nominaal 2 studiejaren. Het algemene doel van de 
masteropleiding is om je op te leiden tot een academisch 
gevormde professional in deze afstudeerrichting. Met het 
afronden van de masteropleiding behaal je de graad Ma
ster of Science in Accountancy en mag je de titel MSc voe-
ren  
Heb je een financieel-economische wo-bachelor, hbo-AC, 
-Finance & Control of Schakeltraject Accountancy & Con-
trolling dan volg je voorafgaand aan de masteropleiding 
eerst een op jouw vooropleiding afgestemd pre-master-
programma. De duur van de pre-masterprogramma’s va-
rieert per vooropleiding van 5 tot 7 maanden.  
Na het pre-masterprogramma kom je niet in aanmerking 
voor het getuigschrift Bachelor of Science in Accountancy; 
je stroomt dan rechtstreeks door naar de Master of Sci-
ence in Accountancy  
 
Post-Master RA  

Na het behalen van de Master of Science in Accountancy 
rond je met het 1,5 jarig parttime Post-Master RA-pro-

gramma het theoretische gedeelte van de opleiding tot 
Registeraccountant af, zoals bedoeld in artikel 46 van de 
Wab, (zie paragraaf 1 1).  
 
Het Post-Master RA-programma bereidt je voor op de be-
roepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis op 
het gebied van de accountancy  Voortbouwend op de the-
oretische fundering uit de masterfase, worden in dit deel 
de specifieke visies op het wetenschapsgebied en hun im-
plicaties voor praktijktoepassingen aan de orde gesteld. 
 
Ben je in of na 2018-2019 gestart met de Pre-Master, is 
op basis van je wo-Bachelor, hbo-Finance & Control of 
Schakeltraject vooropleiding na afronding van de Master 
een op maat gemaakt instroomprogramma van toepas
sing dat je voorbereidt op de Post-Master opleiding. Je 
kunt dan tijdens de afronding van de Master besluiten of 
je wilt starten met de Post-Master en jouw op maat ge-
maakte instroomprogramma aanvragen.  
 

Ook voor studenten met een relevante financiële (accoun-
tancy/controlling), economische of bedrijfskundige, wo-
master afgerond, bestaat de mogelijkheid via het in-
stroomprogramma in de Post-Master RA te starten. In  het 
instroomprogramma volg je een persoonlijk samenge-
stelde ‘custom’-selectie van cursussen, afhankelijk van je 
vooropleiding. De gemiddelde studieduur van het in-
stroomprogramma is 0,5 jaar   
 
BSc, MSc én RA 

De Bachelor en Master of Science in Accountancy omvat-
ten  aangevuld met de Post-Master  het theoretische ge-
deelte van de RA-opleiding. Voor inschrijving in het 
accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorgani
satie van Accountants (NBA) moet je, naast het 
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theoretische gedeelte, ook het praktijkgedeelte van de 
RA-opleiding succesvol hebben afgerond   
 
Praktijkopleiding Assurance 

Je kunt de voor het accountantsexamen verplichte drieja-
rige Praktijkopleiding (grotendeels) parallel aan de mas
ter- en post-masteropleiding volgen. Wanneer je bent 
toegelaten tot het masterprogramma dan wel tot het in
stroomprogramma Post-Master RA kun je met de Praktijk-
opleiding beginnen als je over een stageplaats beschikt  
Nyenrode-studenten die aan de Praktijkopleiding kunnen 
beginnen, ontvangen automatisch van de NBA de Infor-
matiegids Praktijkopleiding Assurance met uitgebreide in-
formatie hierover  
De nominale duur van de Praktijkopleiding is 3 jaar.  
Nyenrode Business Universiteit beschikt over een stage-
bureau. Alle trainees die studeren bij Nyenrode kunnen 
gebruikmaken van ons stagebureau, mits de werkgever 
hier akkoord mee is. Ook als je van een ander stagebu
reau gebruik maakt, kun je diverse onderdelen van de 
Praktijkopleiding via Nyenrode volgen: Nulmeting, Intervi
siegesprekken, Trainingsprogramma’s, ICAIS-casus en 
Referaat   
Tevens is het mogelijk om het Geïntegreerd Slotexamen 
bij Nyenrode af te leggen. Voor meer informatie over het 
stagebureau en deze onderdelen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 7  
 
Studiepunten 

In het kader van de bachelor-masterstructuur worden de 
studiepunten berekend volgens het European Credit 
Transfer System (ECTS) opdat de studiepunten vergelijk
baar zijn met andere opleidingen in Europa. Een ECTS
studiepunt omvat 28 studiebelastingsuren. Het bachelor-
programma omvat 180 ECTS-studiepunten en het master-
programma 60 ECTS-studiepunten. Het postmaster RA-
programma bedraagt 34 ECTS-studiepunten. 
 

Startmomenten, trajecten en studiebelasting 

De bacheloropleiding kent één startmoment per jaar; eind 
augustus. De cursussen van deze opleiding gaan door-
gaans één maal per jaar van start  De Pre-Master gaat 
twee keer per jaar van start, eind augustus en februari. 
Met de masteropleiding kun je vier keer per jaar starten: in 
eind augustus, januari, mei en in de zomerperiode. Met de 
post-masteropleiding kun je drie keer per jaar starten: in 
eind augustus, januari en mei. 
Voor de Master kun je, in overleg met je werkgever, kiezen 
tussen het reguliere traject, een Easy Going traject of een 
Busy Season Proof-traject   In de Master is ook een ver-
sneld traject met summer- en wintercourses mogelijk. Bij 
het Busy Season Proof-traject volg je van half januari t/m 
eind maart geen college in verband met de drukke periode 
op de kantoren en volg je in de zomer summercourses  
Een start van het tweede jaar van de Master in september 
biedt niet de mogelijkheid om busy season proof te stude-
ren. In de planning van de summercourses binnen de ver-
snelde variant en de Busy Season Proof-variant blijven 

vier weken in de zomer collegevrij en blijft studeerbaarheid 
centraal staan.  
Voor de Post-Master is er de keuze tussen een Busy Sea-
son Proof-traject en een versneld traject.  
 
Uitgangspunt is een gemiddelde studiebelasting van 18 tot 
20 uur per week inclusief colleges. Ook in de perioden 
waarin geen colleges worden gegeven, wordt van je ver-
wacht dat je tijd besteedt aan het maken van opdrachten 
en/of zelfstudie. 
 
 
1.4 De organisatie van de Nyenrode 

accountantsopleiding 

 

Management Team, Opleidings- en Examencommis-

sie 

Prof  dr  Olof Bik RA en Constant Rams vormen de pro
grammadirectie van de Nyenrode accountantsopleidin-
gen  Het Management Team bestaat verder uit drs  
Gemma Boender-Linthorst Homan, Willemijn de Bruijn, en 
drs. Marjolijn Oussoren. De Opleidingscommissie, onder 
voorzitterschap van prof  dr  G.C.M  Majoor RA, en de 
Examencommissie Accountancy, Controlling & Tax, onder 
voorzitterschap van  prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA, voe
ren hun wettelijke taken uit conform de WHW.  
 
Centers  

Hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, lecturers, 
overige leden van de wetenschappelijke staf van Nyen-
rode Business Universiteit en ongeveer 400 parttime do-
centen - voor een groot deel werkzaam in het 
accountantsberoep  verzorgen de accountancyopleiding 
en de tentaminering. De wetenschappelijke staf van Nyen-
rode Business Universiteit is gegroepeerd in ‘centers’ per 
vakgebied. De centers zorgen voor de ontwikkeling en de 
evaluatie van de onderwijsprogramma’s, het studiemateri-
aal, de tentaminering en het uitvoeren van onderzoek. Bin-
nen de meeste centers wordt een aantal van deze taken 
verzorgd door kerngroepen per vak. Hierna volgt een 
overzicht van de centers die onderdelen verzorgen binnen 
de accountancyopleiding, de centervoorzitters en de bij-
behorende vakken. 
 
Center for Accounting, Auditing & Control 

prof  dr  G.C.M  Majoor RA  
 Advanced Auditing 
 Auditing Beginselen  
 Auditing Deficiëntie Instroomprogramma Post-Ma-

ster RA 
 Auditing Theory  
 Beroepsfilosofie voor Accountants (keuzemodule) 
 Besturen en Leiderschap (keuzemodule) 
 Bestuurlijke Informatie Verzorging Deficiëntie In-

stroomprogramma Post-Master RA 
 BIV-Business Information Systems  
 BIV-Informatiecontrole 
 BIV-Inleiding 
 BIV-Interne Beheersing 
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 Business Research Methods 
 Business Statistics in Practice 
 Corporate Governance  
 Data Science in Auditing 
 Financial Auditing 
 Fraude en Witwassen 
 Intro 
 Management Accounting  
 Management Accounting & Control Deficiëntie In-

stroomprogramma Post-Master RA 
 Management & Organisatie 
 Management Control 
 Organizational Behavior Deficiëntie Instroompro-

gramma Post-Master RA 
 Organizational Behavior & Professional Judgment 
 Professional Leadership Development Journey 
 Professional Leadership & Development Journey 

(Reflectie Robuuste Accountant) Deficiëntie In-
stroomprogramma Post-Master RA 

 Sampling & Regression Analysis 
 Statistical Estimation & Testing  
 Summercourse De Robuuste Accountant 

 
Center for Corporate Reporting, Finance & Tax  

prof  dr  R G.A  Vergoossen RA 
 Advanced Bookkeeping (keuzemodule) 
 Advanced Bookkeeping Deficiëntie Instroompro-

gramma Post-Master RA 
 Algemene Economie 
 Beginselen Accountancy 
 Belastingrecht  
 Comptabele Aspecten Financial Accounting 
 Comptabele Aspecten Financiering  
 Comptabele Aspecten Management Accounting 
 Externe Verslaggeving  
 Externe Verslaggeving voor Accountants 
 Finance Deficiëntie Instroomprogramma Post-Master 

RA 
 Financial Accounting  
 Financial Accounting Deficiëntie Instroomprogramma 

Post-Master RA 
 Financial Accounting Theory  
 Financiering  
 Reflectie Accountantspraktijk 
 Summercourse Issues in Financial Accounting 
 Tax Deficiëntie Instroomprogramma Post-Master RA 

 

Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship 

dr. ir. H. Kievit 
 Beginselen Recht  
 Law Deficiëntie Instroomprogramma Post-Master RA 
 Ondernemingsrecht  

 
Een aantal centers verzorgt ook de in de programma’s op-
genomen bachelor- en masterscripties. De bachelorscrip-
tie wordt gecoördineerd en bewaakt door een kerngroep 
onder voorzitterschap van dr. H.M. van Brenk RA. Voor de 
coördinatie en de kwaliteitsbewaking van de masterscrip-
ties en het Onderzoeksjaar in de Master is één 

overkoepelende kerngroep samengesteld onder voorzit-
terschap van prof  dr  J P  van Buuren RA   
 

Bureau Onderwijs 

Het Bureau Onderwijs van de accountancyopleiding on-
dersteunt het MT bij de inrichting, organisatie en evaluatie 
van het accountancyonderwijs en de accountancytenta-
mens. Ook verzorgt het bureau de studievoorlichting, -ad-
visering en -begeleiding aan studenten. Het Bureau 
Onderwijs is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30 tot 17.00 uur. Binnen het Bureau Onderwijs heb je 
contact met het team van jouw studiefase: Bachelor Ac-
countancy, (Post) Master Accountancy of de Praktijkoplei-
ding Assurance  De Propedeuse valt binnen het team 
Bachelor, de Pre-Master en het Instroomprogramma Post-
Master vallen onder het team (Post) Master. Je kunt via 
onderstaande e-mailadressen en telefoonnummers bij 
hen terecht voor vragen op alle gebieden: praktische za-
ken zoals planning en materiaal, studiecoaching en inhou-
delijke vragen. 
  
Team Bachelor Accountancy 

 0346  29 59 00 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl  

 
Team (Post) Master Accountancy 

 0346  29 58 44 
 masteraccountancy@nyenrode.nl  

postmasteraccountancy@nyenrode.nl  
 

Team Praktijkopleiding Assurance 

drs. Patricia de Quaasteniet-Meester, programma-mana
ger 

 0346  29 58 16 
 

Yvonne Phelps, programma-coördinator 
0346 29 16 22 

 praktijkopleiding@nyenrode.nl 
 

Studiecoaches 

Bij de studiecoaches kun je terecht met vragen over rege-
lingen, studieschema’s en inschrijvingsduur  We raden je 
aan ook contact met ze op te nemen als er sprake is van 
zaken die het succesvol volgen van de studie in de weg 
staan. Dit kan onder andere gaan over studie-aanpak, de 
combinatie werken/studeren of persoonlijke omstandighe-
den. Tevens zijn de studiecoaches het aanspreekpunt als 
het gaat om persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking 
tot bijvoorbeeld zelfvertrouwen, assertiviteit, prioriteiten 
stellen of communicatieve vaardigheden.  
Op My Nyenrode vind je de pagina Studiecoaches met 
handige informatie, waaronder video’s met advies op het 
gebied van studievaardigheden  
Als je vragen en/of problemen hebt met betrekking tot de 
studie, adviseren we je om tijdig contact op te nemen. Tij-
dige inschakeling van de studiecoaches sorteert in het al-
gemeen het meeste effect  
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Alles wat je met de studiecoaches bespreekt, wordt uiter-
aard vertrouwelijk behandeld. Je kunt de studiecoaches 
bellen of mailen voor een afspraak. 
 

Studiecoaches Bachelor 
Drs. Laurien Kooij 

 0346 - 29 58 62 
 l kooij@nyenrode nl   

 
Isabel van Vliet 

 0346  29 59 06 
 i vliet@nyenrode.nl                                

 
Studiecoaches Pre-Master, Master en Post-Master 

Gabriëlla van der Eijk 
 0346 - 29 58 22 

 
Els van de Ven-Ooteman 

 0346  29 58 17 
 

 studiecoachesmaster@nyenrode.nl  
 

Scriptiecoördinatie en diploma-uitreikingen 

Voor vragen over scripties en diploma-uitreikingen kan je 
contact opnemen met de volgende medewerkers. 
 
Bachelorscripties en diploma-uitreikingen Bachelor 

Anneloes Hulsegge 
    0346  29 58 58 
 a.hulsegge@nyenrode.nl 

 

Masterscripties en diploma-uitreikingen Master 
Eveline Nobel-Fiolet 

 0346  29 59 04 
 scriptie@nyenrode.nl  

 

Diploma-uitreikingen Post-Master 

Team Post-Master 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl  

 
 
1 5 Toelating en inschrijving 

 

Algemene eisen  

Toelating is in het algemeen mogelijk op grond van een 
vwo-diploma, een financieel-economische hbo-prope-
deuse, een getuigschrift hbo-AC, of -Finance & Control, 
Schakeltraject Accountancy & Controlling of een universi
tair bachelor- of mastergetuigschrift van een relevante fi-
nancieel-economische opleiding  Omdat bij meerdere 
vakken gebruik wordt gemaakt van Engelstalige literatuur, 
wordt er van uitgegaan dat studenten de Engelse taal op 
vwo-niveau in woord en geschrift beheersen. 
 
Bacheloropleiding: na vwo of na propedeuse hbo of 

wo 

Algemene voorwaarde voor toelating tot de bachelor ac-
countancy opleiding van Nyenrode is een vwo-diploma met 
wiskunde A, B, of D  

Studenten met een behaalde financieel-economische hbo-
propedeuse (bij voorkeur een AC  of Finance & Control-pro-
pedeuse) zijn toelaatbaar indien zij beschikken over een 
vwo-certificaat wiskunde A, B of D of vergelijkbaar certifi-
caat. Studenten die niet aan deze toelatingseisen voldoen, 
maar wel met de bacheloropleiding zouden willen beginnen, 
kunnen deelnemen aan een colloquium doctum. Dit is mo-
gelijk voor personen van 21 jaar of ouder die niet beschik-
ken over bovenstaande vereiste diploma’s om toegelaten te 
worden tot de Bacheloropleiding Accountancy  Zie voor 
meer informatie bijlage F bij de Opleidings- en Examenre-
geling. 
  
Masteropleiding: hbo- en wo-bachelors 

Studenten met een hierna genoemde hbo-vooropleiding 
zijn toelaatbaar tot de masteropleiding nadat het desbe-
treffende pre-masterprogramma van Nyenrode is afge
rond. Toelaatbaar zijn bezitters van een diploma hbo-AC, 
-Finance & Control of Schakeltraject Accountancy & Con
trolling.  
Studenten met een verwante universitaire (economische) 
bachelor opleiding zijn - na het volgen van een pre-mas-
terprogramma  toelaatbaar tot de masteropleiding  
Voor al deze pre-masterprogramma’s geldt een stan-
daardvrijstellingsregeling. Er kunnen dus geen individuele 
vrijstellingen worden aangevraagd. Als je (deels) een Pre-
Master Accountancy hebt gevolgd aan een andere univer-
siteit wordt op aanvraag bekeken welke vrijstellingen 
eventueel kunnen worden verleend  
 

Post-masteropleiding: wo-masters 

Studenten die een relevante financieel-economische 
universitaire masteropleiding hebben afgerond, zijn 
toelaatbaar tot de post-masteropleiding. Voor deze 
studenten wordt op individuele basis beoordeeld welke 
vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervolgens een 
instroomprogramma vastgesteld. 
 
Buitenlandse diploma’s 

Toelating tot de opleiding kan ook plaatsvinden op grond 
van relevante (economische) buitenlandse diploma’s. In 
dat geval moet worden aangetoond dat men de Neder-
landse taal in voldoende mate in woord en geschrift be-
heerst door het overleggen van een behaald NT2-diploma  
Daarnaast dient er een diplomawaardering van Nuffic (of 
de Dienst Uitvoering Onderwijs) te worden meegezonden  
Ook voor deze studenten wordt op individuele basis be-
oordeeld welke vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervol
gens een studieprogramma vastgesteld. 
 
Bijzondere toelatingseis 

De Examencommissie kan specifieke toelatingseisen stel-
len voor de opleiding op het gebied van kennis en vaar-
digheden, intelligentie en persoonlijkheid  
 
Inschrijving 

De inschrijfprocedure voor de opleiding kun je vinden op 
www.nyenrode.nl, onder ‘Bachelor of Science in Accoun
tancy’, ‘Master of Science in Accountancy & Post-Master 
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RA of ‘Praktijkopleiding Assurance’. Het inschrijfformulier 
staat op de website Zie voor de deadlines voor inschrijving 
de website. Schrijf je in voor de deadline om zeker te zijn 
van een plek  De pre-masterprogramma’s en (het in
stroomprogramma voor) de (post-)masteropleiding gaan 
behalve in augustus ook op diverse momenten in het voor-
jaar van start. Instromen in de Praktijkopleiding Assurance 
is het gehele jaar mogelijk  
De aanmelding wordt omgezet in een definitieve inschrij-
ving als Nyenrode een bevestiging van jouw vooropleiding 
heeft ontvangen. Na je aanmelding ontvang je hier instruc-
ties voor  
Wanneer alle inschrijfbescheiden zijn ontvangen, wordt er 
een bevestiging van inschrijving toegestuurd met daarin 
een studentnummer en de bevestiging van de cursussen 
waarvoor je bent aangemeld. Tevens ontvang je een ge-
bruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot het intranet 
voor studenten van Nyenrode. 
 
Inschrijvingsverzoeken die na de deadline zijn ontvangen, 
worden afhankelijk van het aantal reeds toegelaten stu
denten gehonoreerd. In dat geval wordt in augustus uit-
sluitsel gegeven over de plaatsing voor de opleiding. Bij 
het indelen in cursusplaatsen worden verzoeken van stu-
denten die zich tijdig hebben aangemeld met voorrang ge
honoreerd. 
Voor het aanvragen van vrijstellingen kun je contact opne-
men via het e-mailadres van de desbetreffende studie-
fase  

 
Zie voor meer informatie over het aanvragen van vrijstel
lingen de Onderwijs  en Examenregeling (bijlage 2). 
 
 
1.6 Studentenvertegenwoordiging 

Als student kun je je inzetten voor de kwaliteitshandhaving 
en verbetering van de opleiding. De inbreng van studenten 
is met name van belang bij de vernieuwing van onderwijs-
programma’s, maar ook bij onderwerpen als studiebelas-
ting, onderwijsvormen, kwaliteit van onderwijs en 
tentaminering. Het overleg met studenten is op verschil-
lende manieren geregeld. Er vindt  met name in de Stuur-
groep Kwaliteitszorg - regelmatig overleg plaats tussen de 
Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) en het pro-
grammamanagement Accountancy. Bovendien zijn stu-
denten vertegenwoordigd in de Opleidingscommissie.  
 
 
1.7 Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) 

Sinds 1971 zet de Vereniging van Accountancy Studenten 
zich als studievereniging in voor de belangen van de 
Nyenrode accountancystudenten. De VAS verleent stu
dieondersteuning op diverse gebieden en wil zorgen voor 
saamhorigheid onder studenten.  
 
Maandelijks is er een VAS Studentenavond (VASSA) 
waarbij wij belangrijke en relevante personen voor het be-
roep uitnodigen om in gesprek te gaan met de studenten. 
Op deze manier kunnen studenten via de VAS hun stem 

laten horen aan prominente mensen binnen ons beroep 
en bijdragen aan de toekomst van het accountantsberoep. 
Ook vinden er regelmatig VASSA’s plaats die zijn gericht 
op brede maatschappelijke onderwerpen. Zo ontvingen wij 
ook oud-minister Jan Kees de Jager.  
Daarnaast heeft de VAS als vertegenwoordiger van stu-
dentenbelangen zitting in verschillende overlegorganen 
van de Nyenrode accountantsopleiding. De Stuurgroep 
Kwaliteitszorg is één van deze overlegorganen en is door 
Nyenrode en de VAS samen opgericht  Hierin worden ont-
wikkelingen in de opleiding en klachten van studenten be-
sproken  De VAS biedt ook studieondersteuning door 
middel van een eigen klachtencoördinator die klachten bij 
de juiste personen uitzet en de opvolging ervan bewaakt.  
 
De VAS houdt daarnaast van veel gezelligheid: een breed 
aanbod aan activiteiten gedurende het collegejaar (o.a. in-
tro’s bachelor- en pre-masterstudenten, het zeilweekend, 
citytrip en decentrale borrels) om de binding van de stu-
denten onderling en met de universiteit te vergroten  Ook 
is de VAS actief op open dagen van de universiteit waar 
zij toekomstige accountancystudenten informeert over de 
studie en het leven als duaal student  
 
Als accountancystudent ben je automatisch lid van de 
VAS. Je kan de VAS helpen haar doelen te bereiken door 
een jaarlijkse VASPAS aan te schaffen, die vele voordelen 
voor jezelf biedt. Je kunt ook actief worden binnen de ver-
eniging door je steentje bij te dragen binnen een van de 
commissies. Op de website www.vasonline.nl kan je infor-
matie en achtergronden vinden over de VAS, de activitei
ten en wat de VAS voor jou kan betekenen. 
Je kunt contact opnemen via secretariaat@vasonline.nl of 
met één van de bestuursleden. Klachten kunnen worden 
ingediend via het klachtenformulier op de website, 
www.vasonline.nl of via een mail naar klachten@vason-
line.nl. De VAS is ook te vinden op Facebook, LinkedIn en 
op Instagram @vasonline. 
 
Het postadres is: 
Nyenrode Business Universiteit 
Opleiding Accountancy, t a v  Secretariaat VAS  
Postbus 130 
3620 AC Breukelen 

 secretariaat@vasonline.nl 
    www vasonline.nl 

 
 
1.8 The Accountables 

The Accountables, www.theaccountables.nl, is het plat-
form voor en door accountancy-studenten, waar jij invloed 
op de toekomst van het accountantsberoep kan uitoefe-
nen. Studenten geven op dit platform hun mening over ac-
countancy-gerelateerde vraagstukken binnen de thema’s 
cultuur, vaktechniek, maatschappij en zelfontwikkeling. 
 
Er wordt veel van de komende generatie accountants ver-
wacht. Vertrouwen herstellen in de kwaliteit van de ac-
countant, een rechte rug, innoveren, ICT-ontwikkelingen 
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integreren in je werk en je entree maken in de arbeids-
markt waarbij de belangrijkste constante is dat alles snel 
verandert. Via The Accountables kan je hierover de dia-
loog aangaan met andere jonge accountants: deel je 
ideeën, claim je plek in het debat en draag proactief (en 
misschien ook provocatief) bij aan jouw toekomst in de ac-
countancy. 
 
Bijdragen zijn zeer welkom. Dat kan in allerlei gradaties. 
Zo kan je een reactie plaatsen op een stuk van een mede-
student. Je kan natuurlijk ook zelf een opinie of een artikel 
schrijven. De redacteuren van The Accountables onder-
steunen je daar graag bij. De redactie bestaat uit zes en-
thousiaste studenten zoals jij, die studeren in de Bachelor, 
Master en Post-Master. Ze zijn dus makkelijk aan te spre-
ken hierover. 
 
Meer weten? Neem een kijkje op de website en op de Lin-
kedInpagina. Wil je jouw stem laten horen in het debat? 
Stuur dan een e-mail naar accountables@nyenrode.nl  
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De uiterste aanmeldingsdatum voor de najaarscursussen 
is 11 juli 2021 Voor de voorjaarscursussen en de sum
mercourses is dit 2 januari 2022. NB voor de aanmeldin-
gen voor cursussen in de Master geldt een andere 
termijn, zie hoofdstuk 4. 
 
Aanmelding voor een cursus betekent gelijktijdig aan-
melding voor het aansluitende tentamen (zie 8.5.1)  
Houd er bij aanmelding rekening mee dat de volgorde 
waarin de cursussen kunnen worden gevolgd, vaststaat  
Het is dus niet mogelijk de cursussen van verschillende 
opleidingsjaren in willekeurige volgorde te volgen. 
 
Wees je ervan bewust dat we er bij je indeling in een 
cursusgroep vanuit gaan dat door jou aangegeven voor-
keurslocaties actueel zijn. 
 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings
datum een e-mail naar 
bacheloraccountancy@nyenrode.nl, waarin je aangeeft 
om welke cursussen en studenten het gaat. We geven 
geen garantie dat je daadwerkelijk met de genoemde 
studenten ingedeeld zult worden. Na de sluitingsdatum 
worden dergelijke verzoeken niet meer in behandeling 
genomen. 
 

Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 

nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 

ontvangen. Als aanmelden via Osiris niet lukt, stuur dan 
een mail naar bacheloraccountancy@nyenrode.nl  Als 
later blijkt dat je niet aan de deelnamevoorwaarden 
voldoet, word je automatisch afgemeld  
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. 
 
2.5 Inschrijvingsduur en vierde tentamenpoging  

Voor de Propedeuse geldt een inschrijvingsduur van drie 
jaar en voor de hoofdfase Bachelor geldt een inschrij-
vingsduur van zes jaar  Dit houdt in dat je binnen deze 
termijn alle vakken van de desbetreffende fase moet 
hebben behaald, anders wordt je inschrijving beëindigd  
Indien de inschrijving op basis van een vervallen inschrij-
vingsduur beëindigd wordt is het niet mogelijk om op-
nieuw ingeschreven te worden voor de desbetreffende 
studiefase   
Een behaalde Propedeuse of hoofdfase Bachelor heeft 
een onbeperkte geldigheidsduur  Wel kunnen na onder-
breking van de studie aanvullende eisen ten aanzien van 
het vervolgprogramma worden gesteld  
Voor een aantal vakken geldt dat je, wanneer je een 
tentamen na drie pogingen niet hebt behaald, toestem
ming nodig hebt van de studiecoach om het tentamen 

voor de vierde keer te mogen afleggen. Zie de Onder-
wijs- en Examenregeling in de bijlage van deze studie-
gids. 
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2021 (voor cursussen najaar 2021) en 20 december 
2022 (voor cursussen voorjaar 2022)  Informatie over de 
aanmeldprocedure is te vinden op My.Nyenrode.  
 
Op het moment dat je naar een andere studiefase gaat, 
bijvoorbeeld van de Bachelor naar de Master of van de 
Master naar de Post-Master, dan schrijf je je de eerste 
keer altijd in op de ‘voorinschrijving’ van de betreffende 
cursus. Nadat je het eerste vak in de nieuwe studiefase 
hebt afgerond, schrijf je je in het vervolg alleen nog in 
voor de reguliere cursus. 
 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings
datum een e-mail naar masteraccountancy@nyenrode.nl  
waarin je aangeeft om welke cursussen en studenten het 
gaat. Na de sluitingsdatum worden dergelijke verzoeken 
niet meer in behandeling genomen. We kunnen niet 
garanderen dat je daadwerkelijk met de genoemde stu
denten ingedeeld wordt. 
 

Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 

nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 

ontvangen. Als je niet voldoet aan de deelnamevoor-
waarden laten we je dit uiterlijk twee weken voor de start 
van de cursus weten. Je wordt dan automatisch en kos-
teloos afgemeld  
 
Meld je je na de sluitingsdatum aan, dan word je op de 
wachtlijst geplaatst. Uiterlijk twee weken voor de start 
van de cursus hoor je of er plek is  
 
Aanmelden voor de masterscriptie gaat anders dan bij de 
andere mastervakken. Wil je de masterscriptie individu-
eel schrijven dan meld je je aan door een onderzoeks
voorstel in te dienen via scriptie@nyenrode.nl. Na 
goedkeuring maak je een zaak aan binnen Osiris Zaak. 
Wil je de scriptie schrijven binnen een traject, dan meld 
je je aan door binnen Osiris Zaak een zaak aan te ma-
ken. 
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 

4.6 Inschrijvingsduur  

Voor de masteropleiding geldt een inschrijvingsduur van 
6 jaar. Dit houdt in dat je binnen deze termijn alle vakken 
van de opleiding moet hebben behaald en de scriptie 
moet hebben verdedigd, anders wordt je inschrijving 
beëindigd. Indien de inschrijving op basis van een verval-
len inschrijvingsduur beëindigd wordt, is het niet mogelijk 
om opnieuw ingeschreven te worden voor de desbetref-
fende studiefase. 

Tegen een dreigende beëindiging van de inschrijvings-
duur kan tot uiterlijk 15 werkdagen voor het vervallen van 

de inschrijvingsduur een verzoek tot verlenging inschrij-
vingsduur worden ingediend bij de Examencommissie. 
Voor een toelichting bij de procedure wordt verwezen 
naar artikel 16 en Bijlage F van de Onderwijs- en Exa
menregeling (bijlage 2 van de studiegids). Toch nog 
vragen? Neem dan vooral contact op met de studie-
coach.  
Een volledig behaalde masteropleiding heeft een onbe-
perkte geldigheidsduur. Na onderbreking van de studie 
kunnen bij hervatting wel aanvullende eisen voor de 
Post-Master worden gesteld.  
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Heb je vragen over jouw persoonlijke Post-Master of wil 
je iets wijzigen? Neem dan contact op met het team 
Post-Master via postmasteraccountancy@nyenrode.nl.  
 
Wanneer er zaken zijn die het succesvol volgen van de 
studie in de weg staan, kun je contact opnemen met de 
studiecoaches. Voor meer informatie over de studiecoa-
ches, zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
 

5.5 Toelatingsvoorwaarden 

Je bent toelaatbaar tot het instroomprogramma van de 
Post-Master met een (relevante) afgeronde wo-
masteropleiding of met maximaal 1 mastervak open.  
Binnen een half jaar na start met de opleiding moeten de 
gewaarmerkte kopieën van jouw master-diploma en 
cijferlijst bij ons ingeleverd zijn om de Post-Master te 
kunnen vervolgen. Als je jouw diploma en cijferlijst niet 
hebt ingeleverd dan wel het openstaande vak niet hebt 
behaald, wordt de studie stopgezet totdat het diploma en 
cijferlijst ingeleverd zijn. 
 
5.6 Geldigheidsduur  

De geldigheidsduur van alle behaalde tentamens, zowel 
deficiëntievakken als hoofdvakken van de Post-Master, is 
zes jaar  Deze geldigheidsduur geldt ook voor verleende 
vrijstellingen voor hoofdvakken. Het is niet mogelijk de 
geldigheidsduur van tentamens te verlengen  

Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om de portal te raadplegen 
voor de geldende onderwijsprogramma’s.  
 
Na onderbreking van de studie kunnen bij hervatting 
aanvullende eisen voor de Post-Master worden gesteld.  
Een volledig behaalde Post-Masteropleiding heeft een 
onbeperkte geldigheidsduur   
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optie is. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de 
studiecoaches  Zij kunnen met je meedenken zodat je 
een weloverwogen keuze kunt maken.  
 

Studieschema’s 

Voor de verschillende studieschema’s verwijzen we je 
naar My.Nyenrode. Onder Planning kun je zien welke 
mogelijkheden je hebt op basis van je instroom en voor-
keur. 
Hiervoor is het van belang dat je vooraf bedenkt: 
 wanneer je in de Post-Master instroomt: voorjaar 

of najaar; 
- hoe je wilt studeren: Versneld of Busy Season 

Proof  
 
Deelnamevoorwaarden 
Als je alle theoretische vakken van de masteropleiding 
hebt behaald en als jouw scriptiebegeleider jouw master-
scriptie heeft goedgekeurd, kun je aan het post-master-
programma beginnen.  
 
Als je vanaf collegejaar 2018-2019 bent gestart  met de 
Pre-Master op basis van je wo-Bachelor, hbo-BE/hbo-
F&C of Schakeltraject vooropleiding, dan is voor jou na 
afronding van de Master een op maat gemaakt instroom
programma van toepassing dat je voorbereidt op de post-
masteropleiding  Ook wanneer je de post-
masteropleiding wilt volgen met een andere master-
vooropleiding krijg je eerst een instroomprogramma 
toegeschreven. Om vervolgens toegelaten te worden tot 
de Post-Master dien je van het instroomprogramma 
minimaal de kern-deficiëntievakken te hebben afgerond. 
De overige deficiëntievakken mag je naast de cursussen 
van de Post-Master volgen, al wordt sterk geadviseerd 
eerst alle deficiënties weg te werken voordat je met de 
Post-Master start (zie voor meer informatie Hoofdstuk 5). 
 
In de post-mastervakken kun je op verschillende momen-
ten instromen. Let op dat je je wel zelf aanmeldt voor het 
vak of de vakken van jouw keuze, voor de uiterste aan
melddatum via Osiris. Zie voor de data van aanmelding 
voor de post-mastercursussen paragraaf 6.5. Binnen de 
Post-Master hangt de volgorde van de vakken af van het 
door jou gekozen studieschema  
 
Houd er in de planning van je masterscriptie rekening 
mee dat uiterlijk voor één van de onderstaande data alle 
theoretische vakken van de masteropleiding moeten zijn 
behaald én jouw scriptiebegeleider goedkeuring van jouw 
masterscriptie aan het programmamanagement moet 
hebben doorgegeven*:  
  
Instroom najaar 2021 
 voor 1 augustus 2021 (voor de start van COGO en 

FAU in september) 
 voor 1 september 2021 (voor de start van EVAC of 

BIV IC in oktober)  
 
 

Instroom voorjaar 2022 
 voor 10 januari 2022 (voor de start van EV voor 

Accountants (EVAC) in eind januari) 
 voor 15 februari 2022 (voor de start van COGO en 

FAU in maart)  
 voor 1 maart 2022 (voor de start van BIV-IC in april) 

 
Instroom najaar 2022 
 voor 1 augustus 2022 (voor de start van COGO in 

september) 
 voor 1 september 2022 (voor de start van EVAC of 

BIV-IC in oktober)  
 

 
6.5 Aanmelding voor cursussen 

In de post-masterfase ben je zelf verantwoordelijk voor je 
aanmelding voor de cursussen. Aanmelden voor de 
cursussen in de bovenstaande studieschema’s kan via 
Osiris Je kunt je twee maal per jaar (in het voorjaar en 
het najaar) aanmelden voor de cursussen. Op 
My Nyenrode vind je instructies voor de wijze van aan-
melden. Je kunt je twee maal per jaar aanmelden voor 
de cursussen, de uiterste aanmelddata liggen op 29 juni 
2021 (voor cursussen najaar 2021) en 20 december 
2021 (voor cursussen voorjaar 2022)  Je wordt altijd per 
mail op de hoogte gebracht over de aanmeldprocedure.  
 
Op het moment dat je naar een andere studiefase gaat, 
bijvoorbeeld van de Master of het Instroomprogramma 
naar de Post-Master, dan schrijf je je de eerste keer altijd 
in op de ‘voorinschrijving’ van de betreffende cursus. 
Nadat je het eerste vak in de nieuwe studiefase hebt 
afgerond, schrijf je je in het vervolg alleen nog in voor de 
reguliere cursus. 
 
Wil je met bepaalde medestudenten in een groep inge-
deeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings-
datum een e-mail naar 
postmasteraccountancy@nyenrode.nl, waarin je aan-
geeft om welke cursussen en studenten het gaat. Na de 
sluitingsdatum worden dergelijke verzoeken niet meer in 
behandeling genomen. We kunnen niet garanderen dat 
je daadwerkelijk met de genoemde studenten ingedeeld 
wordt  
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je 

nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet 

ontvangen of als je scriptie nog niet is goedgekeurd. 
Als je niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden word je 
automatisch en kosteloos afgemeld. 
 
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet 
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het 
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op 
te nemen met de studiecoach om je studieschema te 
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches, 
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids. 
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6.6 Geldigheidsduur  

De geldigheidsduur van een behaald post-
mastertentamen is zes jaar. Deze geldigheidsduur geldt 
ook voor verleende vrijstellingen voor de post-
mastervakken. Het is niet mogelijk de geldigheidsduur 
van tentamens en vrijstellingen te verlengen.  
Tegen een te vervallen geldigheidsduur van een post-
mastertentamen kan wel tot uiterlijk 15 werkdagen voor 
het vervallen van de geldigheidsduur een verzoek tot 
hersteltoets worden ingediend bij de Examencommissie  
Voor een toelichting bij de procedure wordt verwezen 
naar artikel 16 en Bijlage F van de Onderwijs- en Exa-
menregeling (bijlage 2 van de studiegids). 
 
In geval van een vervallen tentamen geldt dat in principe 
alleen het tentamen opnieuw moet worden behaald. De 
cursus hoeft niet opnieuw te worden gevolgd, tenzij er 
sprake is van ingrijpende wijzigingen in de opzet van de 
cursus en/of de toetsvorm.  
 
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw 
eigen verantwoordelijkheid om My.Nyenrode te raadple-
gen voor de geldende onderwijsprogramma’s. Mocht 
aanmelding voor de tentamens niet lukken via Osiris dan 
kun je contact opnemen met  het programma
management. 
Er geldt geen beperking in tijd voor het doorlopen van de 
Post-Master, afgezien van de beperkte geldigheidsduur 
van tentamens en vrijstellingen   
 
 
6.7 Diploma-uitreiking  

Twee keer per jaar organiseren wij op Nyenrode diploma
uitreikingen voor de Post-Master. Heb je de Post-Master 
afgerond, dan ontvang je van ons ruim voor de uitreiking 
een uitnodiging, met daarin alle informatie over de diplo-
ma-uitreiking. Afhankelijk van je slagingsdatum wordt dit 
bericht aan je verstuurd in februari of augustus. 
 
Zelf hoef je geen actie te ondernemen en je hoeft je niet 
zelf uit te schrijven. Mogelijk heb je een verklaring be-
haalde resultaten nodig voor je werkgever of voor het 
aanvragen van het mondeling slotexamen. Je kunt deze 
verklaring aanvragen door een mail te sturen naar post-
masteraccountancy@nyenrode.nl. 
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7.5  Aanmelding  
Aanmelden voor het stagebureau en/of de onderdelen van 
de Praktijkopleiding kan via Osiris of door een e-mail te 
sturen aan: praktijkopleiding@nyenrode.nl. Je kunt je 
gedurende het gehele jaar aanmelden bij het stagebureau 
en/of voor de onderdelen. Wanneer je je aanmeldt bij het 
stagebureau is het belangrijk dat jouw werkgever hiervoor 
goedkeuring gegeven heeft. 
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e-mail naar het e-mailadres van de desbetreffende stu-
diefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre-

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor 

IPM en PMCM)   
 voor mondelinge tentamens: planningmonde-

ling@nyenrode.nl  
 praktijkopleiding@nyenrode.nl 

Voor de masterscriptie geldt een afwijkende aanmeld
procedure. Wil je de masterscriptie individueel schrijven 
dan meld je je aan door een onderzoeksvoorstel in te 
dienen via scriptie@nyenrode.nl. Wil je de masterscriptie 
schrijven binnen een traject, dan meld je je aan door 
binnen Osiris Zaak een zaak aan te maken. Mocht dat 
niet lukken dan kun je een mail sturen naar scrip-
tie@nyenrode.nl. 
 
Nieuwsbrief Accountancy 
Nieuwe informatie wordt opgenomen in de Nieuwsbrief 
Accountancy die regelmatig per e-mail aan alle accoun
tancystudenten en -docenten wordt verzonden. De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar het My Nyenrode e-
mailadres. In deze nieuwsbrief staan actualiteiten met 
betrekking tot de Nyenrode accountancyopleidingen en 
het vakgebied in bredere zin. De nieuwsbrief bevat be-
langrijke informatie die je nodig hebt om je studie te 
kunnen volgen. Je bent verplicht om de informatie uit de 
nieuwsbrief tot je te nemen  
 
My.Nyenrode e-mailadres 
Alle correspondentie vanuit Nyenrode verloopt via het 
My Nyenrode e-mailadres  Het is mogelijk de e-mail te 
forwarden naar een ander e-mailadres. We raden dit 
echter af. Als je werkgever of de provider van je privé-
mail de mail extra heeft beveiligd, is het mogelijk dat 
geforwarde mails geweigerd worden en dat je deze dus 
niet ontvangt.  
 
Om berichten vanuit Nyenrode altijd direct te zien, is het 
handiger om het My.Nyenrode-mailaccount toe te voe-
gen aan de e-mailaccounts op je telefoon  Hiervoor kun 
je de Outlook-app gebruiken. Ook andere mailaccounts, 
zoals bijvoorbeeld gmail, kun je via de Outlook-app op je 
telefoon installeren. Zie voor meer informatie de handlei-
ding op My Nyenrode.  
 
Als je bent uitgeschreven van de opleiding wordt je ac-
count kort daarna afgesloten. Zorg er dus voor dat je dan 
je documenten en berichten veilig hebt gesteld. 
 
8.3   Wijziging gegevens en correspondentie 
Wijzigingen van adres, werkgever, voorkeurslocaties, 
telefoonnummers en e-mailadressen kun je via Osiris 
doorgeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onder-
houd van je gegevens. Het is voor je bereikbaarheid, en 
zeker als je werkgever centrale facturering heeft afge-

sproken, van groot belang dat deze gegevens altijd up-
to-date zijn.  
Wijzigingen in gegevens met betrekking tot financiën 
zoals je IBAN-nummer of factuuradres dien je tijdig 
schriftelijk door te geven via het e-mailadres van jouw 
studiefase. 
Je wordt verzocht correspondentie altijd van (geboor-
te)naam, adres en studentnummer te voorzien  
NB Gehuwde studenten worden onder hun geboortenaam ingeschre-
ven. Ook op diploma’s en tentamenuitslagen wordt alleen de geboorte-
naam vermeld.  
 
8.4   Cursussen 
 
8.4.1 Onderwijsprogramma’s 
De cursussen worden gegeven op basis van een onder-
wijsprogramma. In het onderwijsprogramma is nadere 
informatie opgenomen over onder andere: 
 het doel van het vak en bijbehorende leerdoelen 
 de te bestuderen literatuur 
 de studiebelasting 
 de wijze van toetsing 
 regelingen die specifiek op dat vak van toepassing 

zijn 
 de per college te bestuderen en te behandelen 

leerstof. 
De in onderwijsprogramma’s genoemde deadlines en 
regelingen worden strikt gehanteerd. Inleveren na de 
deadline heeft consequenties  Deze staan beschreven in 
het onderwijsprogramma.  
Voor elke cursusstart wordt het onderwijsprogramma 
opnieuw vastgesteld. Uiterlijk twee weken vóór aanvang 
van de cursus kun je het onderwijsprogramma downloa-
den via Canvas, waar je dan een cursusuitnodiging voor 
ontvangt  
 
8.4.2  Aanmelden voor cursussen 
Bij de studieschema’s in de hoofdstukken 2 tot en met 6 
is aangegeven voor welke cursus je je via Osiris kunt 
aanmelden en voor welke datum je dit moet hebben 
gedaan  Tevens zijn daar de toelatingsvoorwaarden voor 
deelname aan de cursussen opgenomen. Meld je vóór 
de sluitingsdatum aan, ook wanneer je nog tenta-
menuitslagen van bepaalde vakken moet ontvangen.  
Let op, er gelden verschillende sluitingsdata voor de 
verschillende opleidingsfasen  
 
Indien je, na het bekend worden van de tentamenresulta-
ten of uiterlijk 15 kalenderdagen voor de start van de 
cursus, niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, word 
je automatisch (zonder kosten) afgemeld voor de desbe-
treffende cursus(sen). 
Indien je je na de sluitingsdatum aanmeldt, is het risico 
groter dat je niet op je voorkeurslocatie geplaatst kunt 
worden, of dat de cursus al vol is en je helemaal niet 
meer kunt deelnemen. Bij cursusaanmelding ga je een 
financiële verplichting aan. Zie hiervoor paragraaf 8.6. 
Ook voor de onderdelen van de Praktijkopleiding kun je 
je aanmelden via Osiris. Aanmelden hiervoor kan gedu-
rende het gehele jaar. Op My.Nyenrode en de Nyenrode 
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website kun je terugvinden wanneer de onderdelen 
starten. 
 
8.4.3  Cursusindeling 
We delen je in voor de door jou gewenste cursus(sen) 
wanneer je aan de deelnamevoorwaarden voldoet én je 
aanmelding vóór de sluitingsdatum is ontvangen. 
De groepen/cursuslocaties worden, afhankelijk van de 
studiefase, per semester of per cursus, opnieuw vastge-
steld  Hierbij kijken we niet naar de indeling van het 
voorgaande semester, maar houden we zoveel mogelijk 
rekening met de door jou aangegeven voorkeursloca
tie(s) zoals die op dat moment bij ons bekend zijn. Het is 
dan ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je 
aangegeven voorkeurslocaties up to date zijn. Het 
kan door omstandigheden nodig zijn om je op een ande-
re locatie in te delen. De feitelijke indeling en de roosters 
worden  ongeveer twee weken voor de start van de 
cursus bekendgemaakt via Osiris.  
 
8.4.4  Cursuslocaties 
Een deel van de colleges wordt ‘centraal’ op de Nyenro-
de Business Universiteit verzorgd  Het merendeel van de 
colleges volg je op ‘decentrale’ cursuslocaties. 
Bij voldoende aanmeldingen kunnen de cursussen geor-
ganiseerd worden in de volgende cursusplaatsen: 
 Amsterdam  
 Arnhem 
 Breda 
 Breukelen/Utrecht 
 Den Haag 
 Eindhoven 
 Rotterdam 
 Zwolle 

Je kunt je voorkeur voor twee van de locaties aangeven 
via Osiris. NB: Als je twee keer dezelfde locatie invult, 
betekent dit niet dat het de kans groter maakt dat je op je 
eerste voorkeur wordt ingedeeld. Het is in jouw eigen 
belang ook een aparte tweede voorkeur in te vullen. Als 
je verhuist of van baan verandert, denk er dan ook aan je 
voorkeurslocaties zo nodig aan te passen via Osiris. 
Meer informatie over de cursuslocaties is opgenomen op 
My.Nyenrode onder ’Locaties’. 
 
Nyenrode behoudt zich het recht voor studenten in te 
delen in een andere cursusplaats dan de door de student 
opgegeven eerste of tweede voorkeurslocatie.   
 
8.4.5  Collegedagen 
De centrale colleges op de Nyenrode Business Universi
teit worden zo veel mogelijk op vrijdagen maar soms ook 
op andere doordeweekse dagen verzorgd  De decentrale 
colleges zijn in de regel op vrijdagen. 
Uitzonderingen hierop zijn de volgende colleges. 
• De Intro en de summercourses in de Bachelor 

vinden op drie aaneengesloten doordeweekse da-
gen op Nyenrode plaats.  

• In het eerste semester van het eerste jaar van de 
bacheloropleiding volg je naast de vrijdagen ook op 
donderdagen een dagdeel college.  

• Keuzemodules in de Bachelor Accountancy of 
binnen andere Nyenrode-programma’s zijn over het 
algemeen niet op de vrijdagen. 

• In de Pre-Master komt het voor dat je vakken op 
donderdagavonden volgt   

• Business Research Methods vindt plaats op 2 aan-
eengesloten dagen, meestal woensdag en donder-
dag. 

• In de Post-Master vindt 1 collegedag van het vak 
Corporate Governance plaats op donderdag 

• Ook de winter-/summercourses in de versnelde en 
Busy Season Proof-trajecten van de Master volg je 
op alle/meerdere doordeweekse dagen.  

• De onderdelen van de Praktijkopleiding vinden op 
andere dagen dan de vrijdag plaats, zodat deze 
naast de theoretische opleiding te volgen zijn. 

• Voor inhaalcolleges, bijvoorbeeld i v m. ziekte do-
cent of feestdag, repetitiecolleges en, uitsluitend in 
uitzonderingsgevallen voor de reguliere colleges, 
worden zo nodig doordeweekse avonden of zater-
dagen benut. 

• Tentamens, schriftelijk of mondeling, worden in bijna 
alle gevallen van maandag tot en met donderdag 
gepland  

• Repetitiecursussen en tentamentrainingen vinden 
plaats op doordeweekse avonden. 

 
8.4.6  Overplaatsing naar een andere cursusgroep 
Je kunt een verzoek tot overplaatsing naar een andere 
cursusgroep indienen via het e-mailadres van de desbe-
treffende studiefase. Verzoeken tot overplaatsing kunnen 
niet tot de docenten worden gericht. Je verzoek wordt 
ingewilligd als de groepsgrootte en de werkvorm dit 
toelaten. Als groepsgrootte een overplaatsing niet toe-
laat, dan staat het je vrij om te kijken of een medestudent 
wil ruilen. Deze wissel dient dan wel uiterlijk een week 
voor aanvang van de cursus bij het programma-
management te worden gemeld. Pas na ontvangst van 
de bevestiging van overplaatsing kun je de colleges in de 
andere cursusgroep gaan volgen. 
 
8.4.7  Onrechtmatig volgen van colleges 
Indien blijkt dat je colleges volgt zonder voor de cursus of 
de desbetreffende locatie te zijn ingedeeld, heeft dat 
uitsluiting van deelname aan cursussen tot gevolg. 
 
8.4.8  Uitvallen van colleges 
In verband met de mogelijkheid dat colleges onverwachts 
kunnen uitvallen, is het belangrijk dat je bereikbaar bent. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste NAW-
gegevens in Osiris. Studenten worden per pushbericht 
via de Osiris-App, per e-mail (op hun My Nyenrode e-
mailadres) of via een aankondiging op Canvas op de 
hoogte gesteld van wijzigingen in het collegerooster  
Nyenrode vergoedt geen kosten die door studenten 
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worden gemaakt wanneer een bericht van uitstel van een 
college hen niet of niet tijdig heeft bereikt   
 
8.4.9  Participatie in colleges 
Van jou als student verwachten we een actieve deelna-
me aan en fatsoenlijk gedrag tijdens de colleges  Boven-
dien gaan we ervan uit dat je je houdt aan de in de 
cursuslocaties geldende gedragsregels  Zie hiervoor ook 
de Onderwijs- en Examenregeling (bijlage 2). 
Bij diverse cursussen houden de docenten presentielijs
ten bij. Bij cursussen met een aanwezigheidsverplichting 
worden deze gebruikt om na te gaan of aan deze ver-
plichting is voldaan. Deze gegevens kunnen ook worden 
gebruikt bij het geven van studieadviezen, bij het nemen 
van beslissingen over verzoeken en bij het onderzoeken 
van de relatie tussen opkomst en slagingspercentage. 
 
8.4.10 Repetitiemogelijkheden 
Om je begeleiding en ondersteuning te bieden bij de 
voorbereiding op herkansingstentamens worden  bij 
voldoende aanmeldingen  repetitiecursussen of tenta
mentrainingen georganiseerd. Een repetitiecursus voor 
een schriftelijk tentamen is een verkorte cursus waarbij 
de hoofdlijnen van een vak worden besproken en dient 
ter ondersteuning  Bij tentamentrainingen oefen je voor 
het mondelinge tentamen. De aankondiging, de deelna-
mevoorwaarden en de wijze van aanmelden voor deze 
repetitiecursussen worden op My.Nyenrode (onder 
‘Planning’) en in de digitale nieuwsbrief gepubliceerd  
Afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden kun je een 
reguliere cursus, tegen het dan geldende cursustarief 
ook voor een tweede keer volgen. Als je een cursus voor 
de tweede keer volgt dien je te voldoen aan alle verplich
tingen die gelden voor studenten die de cursus voor de 
eerste keer volgen, met uitzondering van reeds behaalde 
cijfer-onderdelen. 
Mocht je dit overwegen dan is het aan te raden om in 
overleg met een studiecoach te bekijken hoe/of deze 
colleges te combineren zijn met je reguliere colleges. 
Wanneer een repetitiecursus niet doorgaat omdat er te 
weinig aanmeldingen zijn, wordt er individuele begelei-
ding door één van onze docenten aangeboden   
 
8.4.11 Studiemateriaal 
Ongeveer twee weken vóór de aanvang van een cursus 
wordt het beschikbare studiemateriaal via Canvas vrijge-
geven. Literatuurlijsten worden in verband met de lever-
tijd al eerder via My Nyenrode gepubliceerd  We 
adviseren je om boeken die op de literatuurlijst staan bij 
een grote of wetenschappelijke boekhandel te bestellen  
Deze boekhandels hebben de boeken meestal op voor-
raad of kunnen voor snelle levering zorgen. Samenwer-
kingspartner van Nyenrode voor de literatuurbestellingen 
voor de Accountancy- & Controlling-opleidingen is Stu-
dystore. Studenten wordt vrijblijvend de mogelijkheid 
geboden de aangegeven literatuur hier te bestellen  In de 
literatuurlijsten op My.Nyenrode tref je een directe link 
naar deze lijsten op www.studystore.nl aan. 

De kosten van het door Nyenrode uitgegeven digitale 
studiemateriaal zijn in het cursusgeld begrepen. 
Van de meeste tentamens worden na verloop van tijd 
ook de standaarduitwerkingen of de schema’s van uit-
werking vrijgegeven.  
Je kunt de beschikbaar gestelde oude tentamenopgaven 
en -uitwerkingen van Canvas downloaden.  
 
8.4.12 Annulering cursussen en repetitiecursussen 
Zie paragraaf 8 6  
 
8.5   Tentamens  
 
8.5.1 Aanmelding en betaling 
Als je deelneemt aan een cursus betekent dit dat je auto-
matisch wordt aangemeld voor het aansluitende tentamen. 
Deze aanmelding wordt uiterlijk twee weken voor het 
tentamen zichtbaar in je digitale rooster. Je hoeft je dus 
niet apart voor het tentamen aan te melden. De kosten van 
de tentamens zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Een 
overzicht van de tentamens- en tentamengelden vind je 
op My.Nyenrode (Planning, Tentamendata). Na het 
tentamen wordt een factuur toegezonden naar je 
My.Nyenrode e-mailadres. 
 
Voor alle herkansingstentamens dien je jezelf aan te 
melden via Osiris. Zie voor de data het overzicht Tenta-
mendata en tentamengelden op My.Nyenrode. 
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn via Osiris aan te 
melden; je kunt je dan aanmelden via een e-mail naar het 
e-mailadres van de desbetreffende studiefase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre  

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor 

IPM en PMCM) 
 voor mondelinge tentamens van de masterfase: 

planningmondeling@nyenrode.nl 
 
Aanmelden via Osiris is alleen mogelijk tot de sluitings-
datum  
Om te voorkomen dat je je voor het verkeerde tentamen 
aanmeldt, wordt de aanmeldingsmogelijkheid pas vrijge-
geven nadat de uitslag van het voorgaande tentamen is 
gepubliceerd  
NB: Aanmeldingen voor mondelinge tentamens betreffen 

de periode genoemd in het jaarlijkse tentamenoverzicht  

Op My.Nyenrode is alleen de eerste dag van de periode 

opgenomen. 

 

8.5.2 Aanmelding en betaling van tentamens voor 
studenten die in het buitenland studeren 
Als je tijdelijk in het buitenland studeert, moet je je ten-
minste tien weken vóór de tentamendatum per e-mail 
aanmelden  Je kunt daarbij tevens kenbaar maken of je 
het betreffende schriftelijke tentamen ter plaatse wilt 
afleggen. Indien je een tentamen in het buitenland op 
een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal 
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aflegt, ben je een extra bedrag ad € 100,- verschuldigd 
voor afhandelingskosten  In geval van mondelinge ten
tamens wordt in overleg met het programma-
management gekeken naar een geschikte oplossing  
 
8.5.3 Indeling mondelinge tentamens 
Uiterlijk twee weken voor de start van de mondelinge 
tentamens wordt de indeling bekend gemaakt via Can
vas. Je kunt per tentamenperiode één dag doorgeven 
waarop je niet kunt deelnemen  Hiertoe kun je bij cursus
tentamens vóór aanvang van de cursus en bij herkan
singstentamens uiterlijk vier weken voor de eerste 
aangekondigde mondelinge tentamendag per e-mail een 
verzoek indienen via planningmondeling@nyenrode nl  
Afhankelijk van het aantal kandidaten kunnen aangekon-
digde data binnen een tentamenperiode komen te verval-
len. De indeling van de mondelinge tentamens is onder 
voorbehoud van wijzigingen. 
 
8.5.4 Tentamens op Nyenrode of online 
Tentamens worden ofwel fysiek op Nyenrode afgenomen 
of online, thuis op een eigen device afgelegd. In beide 
gevallen is het belangrijk dat de je jezelf van te voren op 
de hoogte stelt van de richtlijnen en voorbereidingen die 
hierop van toepassing zijn   
 
Wanneer een tentamen op een eigen device, thuis wordt 
afgelegd wordt gebruik gemaakt van Cirrus en Proctorio  
Cirrus is de online toetssoftware waar je het tentamen 
thuis op aflegt. Voorafgaand aan het tentamen heb je de 
mogelijkheid om een demotoets te maken via Cirrus  Je 
ontvangt hier voorafgaand aan je tentamen informatie 
over  
 
Proctorio is de ‘digitale surveillant’, het systeem dat de 
online proctoring verzorgt. Online proctoring is een tool 
om tentamens op afstand gecontroleerd af te nemen.  
 
8.5.5 Voorbereiding herkansingstentamens 
Je dient je op een tentamen voor te bereiden op basis 
van het meest recente onderwijsprogramma van desbe-
treffend vak. Voor ondersteuning bij de voorbereiding van 
herkansingstentamens verwijzen we je naar de pagina ‘Ik 
heb een onvoldoende, wat nu’ op My Nyenrode. 
 
 
8.6  Annulering en financiële verplichtingen 
cursussen en tentamens 
 
8.6.1  Cursusgeld 
Voor deelname aan colleges is per vak cursusgeld ver-
schuldigd  Voor de accountantsopleidingen berekent 
Nyenrode het collegegeld dus per opleidingsonderdeel 
(cursusgeld en tentamengeld), zie Algemene Voorwaar-
den Onderwijs artikel 1.2. De cursusgelden zijn opgeno-
men bij de vakbeschrijvingen in bijlage 1   
Het cursusgeld voor de cursussen is inclusief de kosten 
van het door Nyenrode verstrekte digitale studiemateriaal 
maar exclusief het tentamengeld voor het op de cursus 

aansluitende tentamen. De tentamengelden zijn te vin-
den in het tentamenoverzicht op My.Nyenrode  
 
Rond de startdatum van een cursus ontvang je een 
factuur per e-mail op je My.Nyenrode e-mailadres. Beta-
ling van het cursusgeld dient binnen dertig kalenderda
gen te geschieden. 
 
Indien je niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting 
hebt voldaan, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname 
aan cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëin-
diging van de studieovereenkomst  Het niet betaalde 
cursusgeld en/of tentamengeld blijft dan wel verschul-
digd. 
 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat je persoonlijk 
verantwoordelijk bent voor de betaling van het verschul
digde cursusgeld. Facturen kunnen niet op verzoek van 
studenten op naam van de werkgever worden gesteld. 
Dit houdt in dat, al wordt het cursusgeld door je werkge
ver vergoed, jij als student zelf gehouden blijft aan je 
betalingsverplichtingen.  
NB: Wanneer jouw kantoor heeft gekozen voor centrale 
facturering van de college- en tentamentarieven stuurt 
Nyenrode maandelijks de factuur betreffende de studie-
kosten van studenten rechtstreeks naar de desbetreffen-
de werkgever  Jij ontvangt dan een kopie van de factuur 
op het my.nyenrode-e-mailadres. 
 
8.6.2  Logieskosten 
Het is mogelijk om bij meerdaagse cursussen op Nyen-
rode te overnachten. Bij de Intro, Business Research 
Methods en de summercourses van de bacheloropleiding 
zijn de eventuele logieskosten bij het cursusgeld inbe-
grepen  Deelname aan de cursus houdt een verplichting 
tot de betaling van deze kosten in, ongeacht of je van 
alle voorzieningen gebruik wilt maken of hebt gemaakt. 
Zie voor de annuleringsregeling van de overnachtingen 
tijdens de summercourses de vakomschrijvingen in 
bijlage 1.  
 
8.6.3  Annulering cursus(sen) 
Je kunt een cursus via Osiris annuleren tot vier weken 
voor aanvang van de cursus  Als annulering via Osiris 
niet meer mogelijk is, dien je de annulering te sturen naar 
het e-mailadres van de afdeling van de desbetreffende 
studiefase. Hierbij moet je je studentnummer, de cursus-
naam en startdatum en de reden(en) van annulering 
vermelden. 
 
Na ontvangst van een verzoek om beëindiging van deel-
name aan één (of meer) cursus(sen) wordt hiervan (per 
e-mail) een schriftelijke bevestiging verstuurd. Heb je 
deze bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op 
met de afdeling van de desbetreffende fase. Als annule-
ringsdatum wordt de datum aangehouden waarop de 
annulering is ontvangen door Nyenrode. 
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8.6.4 Financiële gevolgen bij annulering cursus(sen) 
en beëindiging studie 
Annulering vóór de cursusaanvang of tijdens het volgen 
van cursus(sen) en/of beëindiging van de studie kan 
financiële gevolgen hebben. Volledigheidshalve wordt 
hierbij opgemerkt dat de startdatum van een cursus geldt 
als vervaldatum van de (eerste) betalingstermijn. 
 
Annulering van één (of meer) cursus(sen) waarbij het 

cursusgeld geheel verschuldigd is:  

Voor alle cursussen is het volledige cursusgeld verschul
digd indien de annulering op of na startdatum van de 
cursus plaatsvindt. 
 
Annulering van een cursus waarbij een vast bedrag van 
€ 150,- verschuldigd is: 
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier 
weken voor de startdatum van de cursus tot de daadwer-
kelijke startdatum, dan is eenmalig een bedrag van    
€ 150,- per cursus verschuldigd. 
 
Annulering zonder financiële verplichtingen: 
Aan een annulering die uiterlijk vier weken vóór de start-
datum van de cursus plaatsvindt, zijn geen kosten ver-
bonden. Als je, na het bekend worden van de 
tentamenresultaten of uiterlijk 15 kalenderdagen voor de 
start van de cursus, niet voldoet aan de deelnamevoor-
waarden, word je automatisch (zonder kosten) afgemeld 
voor de desbetreffende cursus(sen)  

 
8.6.5 Financiële gevolgen bij annulering repetitiecur-
sus(sen)  
Voor alle repetitiecursussen en tentamentrainingen is het 
volledige cursusgeld verschuldigd indien de annulering 
op of na de startdatum van de cursus plaatsvindt  
 
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van 14 
kalenderdagen voor de startdatum van de repetitiecursus 
of tentamentraining tot de daadwerkelijke startdatum, 
dan is een eenmalig bedrag verschuldigd van € 100, .  
 
Tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van de 
repetitiecursus of tentamentraining heb je de mogelijk-
heid om de repetitiecursus via Osiris kosteloos te annule-
ren. Als annuleren via Osiris niet (meer) mogelijk is dien 
je de annulering te sturen naar planningmonde-
ling@nyenrode.nl (voor mondelinge tentamentrainingen) 
of het e-mailadres van de afdeling van de desbetreffende 
studiefase (bij repetitiecursussen schriftelijke tentamens): 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor 

IPM en PMCM) 
 
 
8.6.6 Annulering tentamen(s) en niet verschijnen 
Niet verschijnen bij mondeling tentamen 

Als je niet verschijnt op het mondelinge tentamen maar 
ook niet hebt geannuleerd vóór aanvang van het tenta-
men, wordt niet alleen het volledige tentamenbedrag in 
rekening gebracht maar word je ook uitgesloten van de 
eerstvolgende tentamengelegenheid. 
 

Annulering mondeling tentamen met kosten 

Bij mondelinge tentamens wordt € 150,  aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering met ingang 
van 11 kalenderdagen voor de aanvang van de tentamen-
periode tot de aanvangsdatum van de tentamenperiode. 
Deze annuleringen kunnen uitsluitend via een e-mail 
gedaan worden, stuur deze naar planningmonde-
ling@nyenrode.nl. 
Bij annuleringen na de aanvangsdatum van de tentamen-
periode, of op de feitelijke tentamendatum vóór aanvang 
van het tentamen, wordt het volledige tentamenbedrag in 
rekening gebracht. 
 

Niet verschijnen bij schriftelijk tentamen 

Als je niet verschijnt op het schriftelijk tentamen maar ook 
niet vóór aanvang van het tentamen hebt geannuleerd 
wordt het volledige tentamenbedrag in rekening gebracht. 
Dit is ook van toepassing als je je niet kunt legitimeren en 
daardoor het tentamen niet kunt afleggen  
 

Annulering schriftelijk tentamen met kosten 

Bij schriftelijke tentamens wordt € 50,- aan annulerings-
kosten in rekening gebracht bij een annulering binnen de 
laatste 14 kalenderdagen voor een tentamen, of op de 
tentamendatum zelf vóór aanvang van het tentamen. Deze 
annuleringen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan 
worden bij het e-mailadres van de desbetreffende studie-
fase. 
 

Annulering schriftelijk en mondeling tentamen zonder 

kosten 

Je kunt je uiterlijk 14 kalenderdagen voor de datum van 
een schriftelijk tentamen of 11 kalenderdagen voor de 
aanvang van de mondelinge tentamenperiode de monde-
linge tentamenperiode zonder kosten voor een tentamen 
afmelden   
Tot aan de uiterste aanmeldingsdatum kan je je via Osiris 
ook uitschrijven. Je kunt je na deze datum alleen nog 
uitschrijven middels een e-mail naar de betreffende studie-
fase: 
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de 

Propedeuse) 
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre- 

Master) 
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl 
 voor mondelinge tentamens: planningmonde-

ling@nyenrode.nl. 
 
8.6.7 Wanbetaling 
Bij betalingsachterstand zal Nyenrode een incassobu
reau inschakelen.  
Wanbetaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan 
cursussen, tentamens en/of de scriptie en tot beëindiging 
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van de studieovereenkomst. Bij een betalingsachterstand 
wordt geen diploma verstrekt  Het openstaande bedrag 
blijft dan wel verschuldigd. 
 
8.7 Overige regelingen 
 
8.7.1 Tripartiete overeenkomst 
Indien je een tripartiete overeenkomst hebt getekend bij 
jouw werkgever, dan houdt dit in dat Nyenrode jouw 
werkgever voorziet van feitelijke informatie met betrek-
king tot jouw studievoortgang. Het is ook altijd mogelijk 
om zelf een overzicht van jouw studievoortgang te down
loaden vanuit Osiris. 
 
8.7.2 Extraneüsregeling 
Het is in bijzondere omstandigheden mogelijk om je door 
middel van zelfstudie voor te bereiden op het afleggen van 
tentamens. Neem hiervoor contact op met de studiecoach. 
Voor (verplicht te volgen) programmaonderdelen van de 
opleiding kunnen aan studenten die zich zelfstandig op 
tentamens voorbereiden aanvullende eisen worden ge-
steld met betrekking tot de toetsing. Als je een cursus 
zelfstandig voorbereidt neem je hiermee het risico stof te 
missen die tijdens colleges mondeling aan de orde komt. 
Het is aan jou om hierop aangesloten te blijven via je 
medestudenten. 
Onderwijsprogramma’s zijn beschikbaar via Canvas. Voor 
een aantal vakken maakt een participatieregeling of werk-
stukken-/paperverplichting deel uit van de toetsing. Het 
voldoen aan deze regeling is - naast de overige toelatings-
voorwaarden  een vereiste voor toelating tot het desbe-
treffende tentamen.  
 
8.7.3 Beëindiging studie 
Als je de studie wilt beëindigen dien je het uitschrijfformu
lier ingevuld te mailen naar het e-mailadres van de stu-
diefase waar je je voor uitschrijft. Dit formulier kun je 
vinden op My.Nyenrode onder Handleidingen   
Het verzoek tot uitschrijven moet tijdig gedaan worden in 
verband met het inschrijfgeld voor het volgende cursus
jaar. Bij uitschrijvingen voor 12 augustus 2021 ben je 
geen inschrijfgeld voor het studiejaar 2021 2022 ver-
schuldigd. Dit onder het voorbehoud dat je niet aange-
meld staat voor cursussen en/of tentamens waarvoor 
een aparte annuleringsregeling geldt. Financiële verplich-
tingen die je bent aangegaan met Nyenrode Business 
Universiteit met betrekking tot cursussen, tentamens en 
annuleringsregelingen komen bij uitschrijving niet te 
vervallen. Zie paragraaf 8.6 voor alle informatie rondom 
financiële regelingen. 
 
NB: Wanneer je een onderdeel van de Praktijkopleiding 
volgt, word je automatisch uitgeschreven bij afronding 
van een onderdeel, tenzij je je voor meerdere onderdelen 
hebt aangemeld. Uitschrijven via het uitschrijfformulier is 
voor deze opleiding derhalve niet nodig  
 

Als je de Bachelor of Master hebt behaald word je auto-
matisch uitgeschreven als je je niet zelf aanmeldt voor de 
cursussen van de vervolgopleiding. 
 
8.7.4 Klachtenprocedure 
Klachtenloket 
Nyenrode Business Universiteit heeft een Klachtenloket. 
Hier kun je terecht met alle klachten die niet thuishoren 
bij de Examencommissie. De klachtenprocedure is te 
vinden in de Onderwijs  en Examenregeling in bijlage 2 
van de studiegids. 
  
Bij de Examencommissie kun je onder meer terecht voor 
bezwaren met betrekking tot de uitslag van een tenta-
men, beoordeling van een participatiecomponent en voor 
bezwaren met betrekking tot het verstrijken van de gel-
digheidsduur van een tentamen (in de IPM, PMCM of 
Post-Master) of van de inschrijvingsduur van jouw studie-
fase (Propedeuse, hoofdfase Bachelor, Pre-Master of 
Masterfase). Zie voor de bezwaarprocedure de Onder-
wijs- en Examenregeling (bijlage 2)  
  
Heb je een klacht die niet thuishoort bij de Examencom-
missie? Benader dan altijd eerst de desbetreffende afde-
ling of medewerker  Lukt het niet om tot een oplossing te 
komen en ben je ontevreden over het besluit? Richt je 
dan tot het Klachtenloket   
 
Klachtencommissie Vereniging van Accountancy Studen-

ten (VAS) 

Je kunt je klacht ook melden bij de Klachtencommissie 
van de Vereniging van Accountancystudenten (VAS).  
Zij bespreken dan namens jou je klacht met de Nyenrode 
accountantsopleiding en proberen zo tot een oplossing te 
komen  Zie voor meer informatie de website van de VAS: 
https://vasonline.nl/contact/klachten 
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Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1. Toepassingsgebied van deze Onderwijs- en 

Examenregeling 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing 
op onderwijs en toetsing met betrekking tot de Accoun
tantsopleidingen van Nyenrode Business Universiteit. 
Deze regeling maakt integraal deel uit van het Algemeen 
Statuut van Universiteit Nyenrode B.V. Deze Onderwijs- 
en Examenregeling wordt per studiejaar vastgesteld en is 
van toepassing met ingang van de eerste dag van het 
desbetreffende studiejaar  Deze Onderwijs- en Examen-
regeling vervangt alle vorige versies van de Onderwijs- 
en Examenregeling Accountantsopleidingen van Nyen
rode Business Universiteit. 
 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is juridisch bindend. 
 
Binnen het raamwerk van het Algemeen Statuut, de 
Algemene Voorwaarden Onderwijs Universiteit Nyenrode 
B V  en de Nyenrode Gedragscode voor studenten, is 
deze regeling van toepassing op het onderwijs en de 
toetsing met betrekking tot het programma  Elke student 
wordt geacht op de hoogte te zijn van de laatste versie 
van de Onderwijs- en Examenregeling die op hem van 
toepassing is. Studenten moeten zorgen dat ze kennis-
nemen van de Onderwijs- en Examenregeling, die be-
schikbaar is via de Nyenrode website. 
Indien een student een verzoek indient bij de Examen
commissie, dan moet de naam van het gevolgde pro-
gramma waar hij/zij deel van uitmaakt daarin vermeld 
worden. Gedurende de inschrijvingsduur van de student 
gaat alle formele correspondentie met Nyenrode via het 
Nyenrode e-mailaccount van de student. De formele 
correspondentie tussen Nyenrode en de studenten (‘trai
nees’) van de praktijkopleiding Assurance verloopt via 
het door de trainees hiervoor opgegeven e-mailadres. 
 
Waar van toepassing regelt bijlage A bij deze Onderwijs- 
en Examenregeling de overgangsregeling voor regels en 
voorschriften die een fundamentele wijziging hebben 
ondergaan ten opzichte van regels en voorschriften uit 
voorgaande academische jaren. 
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3. Doel van het programma 
De bacheloropleiding Accountancy is een discipline
georiënteerde, beroepsgerichte wetenschappelijke oplei-
ding  De propedeusefase van de Bachelor verschaft 
studenten inzicht in de beginselen van het wetenschaps-
gebied van de accountancy  De Propedeuse is oriënte
rend van aard en heeft tevens een selecterende functie. 
Naast inleidingen in de kernvakken komt ook een aantal 
algemeen ondersteunende vakken aan de orde. 
De hoofdfase van de Bachelor is gericht op de behande-
ling van de actuele, internationaal geaccepteerde ‘body 
of knowledge’ die kenmerkend is voor de accountancy in 
brede zin. Dit deel richt zich met name op de theoreti-
sche grondslagen van de accountancy als wetenschap. 
 
Met de masteropleiding wordt beoogd zodanige kennis, 
vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van 
accountancy, dat de afgestudeerde – in overeenstem-
ming met daartoe strekkende wettelijke bepalingen  in 
staat is op academisch niveau een zelfstandige functie te 
vervullen op het gebied van de accountancy in brede zin  
Dit houdt tevens in dat de afgestudeerde in staat is tot 
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek   
De bachelor- en de masteropleiding vormen ook de 
eerste twee fasen van de theoretische opleiding tot regis
teraccountant. De postmaster RA-opleiding is hiervan de 
afrondende fase en heeft als kerndoel studenten de voor 
de registeraccountant in de controlerende functie vereis-
te kennis, inzicht, vaardigheid, en beroepshouding bij te 
brengen.   
Nyenrode biedt eveneens onderdelen van de praktijkop-
leiding Assurance aan waarvan de afronding tezamen 
met de theoretische opleiding vereist is voor de inschrij
ving tot registeraccountant.  
Om aan de toelatingseisen te voldoen, worden, naast de 
bacheloropleiding Accountancy, voorafgaand aan de 
masteropleiding Accountancy en de post-master RA-
opleiding instroomprogramma’s voor zij-instromers aan
geboden. 
 
4. Programmaduur en toelating 
4.1 De Bachelor of Science in Accountancy, Master of 

Science in Accountancy en Post-Master-RA van 
Nyenrode Business Universiteit inclusief de in-
stroomprogramma’s van deze opleidingen en de 
door Nyenrode aangeboden onderdelen van de 
praktijkopleiding Assurance zijn deeltijd opleidin-
gen. 

4.2 De toelatingseisen voor de Accountantsopleidingen 
van Nyenrode Business Universiteit zijn vastgelegd 
in het document Toelatingseisen voor de Accoun-
tantsopleidingen (bijlage G)   

4.3 Personen die ouder zijn dan 21 jaar kunnen op 
grond van artikel 7 29 van de WHW een verzoek 
doen te worden toegelaten tot Bachelor of Science 
in Accountancy (colloquium doctum)  De toela-
tingseisen waaraan moet worden voldaan, liggen 
vast in het document Toelatingseisen voor de Ac-
countantsopleidingen (bijlage G). 

5.      Toetsing en beoordeling 
5.1 Het bachelorexamen omvat het geheel van tenta-

mens van de bacheloropleiding. De bacheloroplei-
ding omvat tevens een propedeutisch examen. 
Studenten die alle tentamens van de bachelorfase 
hebben behaald, komen in aanmerking voor de 
graad Bachelor of Science in Accountancy (BSc). 
Het masterexamen omvat het geheel van tenta-
mens van de masteropleiding. Studenten die met 
goed gevolg het afsluitende tentamen van de op-
leiding Master of Science in Accountancy hebben 
afgelegd, in casu aan alle gestelde eisen met be-
trekking tot de tentamens en overige beoordelingen 
en verplichtingen hebben voldaan, worden in het 
bezit gesteld van een getuigschrift op grond waar-
van de graad Master of Science in Accountancy 
(MSc) mag worden gevoerd. De tentamens van de 
postmaster RA-opleiding omvatten, samen met 
tentamens van de bachelor- en de masteropleiding, 
het theoretische gedeelte van het accountants-
examen  De tentamens van de praktijkopleiding 
Assurance omvatten tezamen met de te volgen 
onderdelen het praktijkgedeelte van het accoun-
tantsexamen. 

5.2 De graad wordt verleend als de student alle vakken 
met goed gevolg heeft afgelegd en aan alle ver-
plichtingen jegens de Universiteit heeft voldaan  

5.3 Het onderwijs en de toetsen vinden plaats in het 
Nederlands en incidenteel in het Engels. 

5.4 Aanvullende vereisten voor studenten ten aanzien 
van deelname aan vakken en/of toetsen kunnen 
worden vastgesteld door de Programma-directeur 
en/of Examencommissie en worden bekendge-
maakt via de Leeromgeving. 

5.5 Van studenten wordt verwacht dat zij hun studie 
zodanig plannen dat zowel aan de uiterlijke datum 
van toetsingen als aan andere verplichtingen bin-
nen en buiten de Universiteit kan worden voldaan. 

5.6 Er is een procedure betreffende verzachtende 
persoonlijke omstandigheden die uitsluitend dient 
te worden gebruikt als de student zijn/haar studie 
significant verstoord ziet als gevolg van onvoorzie-
ne omstandigheden waarover hij/zij geen controle 
had  Verzachtende omstandigheden zijn ernstige, 
onvoorziene, niet te voorkomen persoonlijke om-
standigheden die de studentenprestatie tijdens een 
toets in aanzienlijke mate verstoren. Verzachtende 
omstandigheden in verband met ziekte zijn nader 
beschreven in het Ziekteprotocol (zie bijlage B bij 
deze Onderwijs  en Examenregeling)  

5.7 Werkstukken, opdrachten e.d. moeten worden 
ingediend overeenkomstig de beschikbare instruc-
ties.   Te late indiening van werkstukken en/of op-
drachten wordt bestraft door de examinator en het 
Programmamanagement, indien nodig na overleg 
met de Examencommissie  De vakbeschrijving 
vermeldt de betreffende consequenties duidelijk.  

5.8 De student is te allen tijde verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen gedrag en voor het volledig en cor-
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‘exemption’ vermeld (afhankelijk van de taal van 
het diplomasupplement).  

7.5.2. De Examencommissie kan besluiten een ge-
deeltelijke vrijstelling toe te kennen. 

7.5.3. De Examencommissie kan haar taak om vrij-
stellingen te verlenen mandateren aan de Vrijstel-
lingscommissie. De Vrijstellingscommissie legt 
verantwoording af aan de examencommissie. 

7.6. Registratie studieresultaten: De studieresultaten 
worden zodanig geregistreerd dat elke student tus-
sentijds een overzicht kan krijgen of zelf kan uit
draaien van de door hem/haar behaalde resultaten  

7.7. Vaststelling cijfers: Het cijfer wordt ingevoerd in 
het studie-informatiesysteem OSIRIS  Dit cijfer is 
definitief tenzij dit via een bezwaarprocedure (zie 
artikel 20) of via de Examencommissie (artikel 
11.3) wordt aangepast. 

  
Hoofdstuk 4: ACADEMISCH GEDRAG 
 
Inleiding 
Studenten aan Nyenrode Business Universiteit worden 
geacht de hoogste standaard qua academisch gedrag 
aan te houden. Activiteiten die het onderwijs, het verga-
ren van kennis of een eerlijke evaluatie van de prestaties 
van een student (beogen te) verstoren, vormen overtre-
dingen van deze standaard en zijn daarom verboden  
 
8. Gedrag tijdens colleges, aanwezigheid; het 

schrijven van rapporten; overleg en samenwer-
king 

8.1. Gedrag tijdens colleges: Een van de onderwijs
doelen van Nyenrode is het verschaffen van op er-
varing gebaseerd onderwijs in een combinatie van 
gedegen academisch onderwijs en diepgaande 
klassikale discussies. Om te zorgen dat het leer-
doel wordt verwezenlijkt, worden studenten geacht 
alle colleges bij te wonen en actief deel te nemen 
aan discussies.  
De verantwoordelijke examinator/kerngroep be-
paalt, in overleg met het Programma-management, 
of, en op welke wijze aanwezigheid bij colleges 
verplicht is. De vakbeschrijving moet ook de con-
sequenties aangeven voor het niet bijwonen van 
een verplicht college. Het Programma-
management stelt vast of een opgegeven reden 
geldig is of niet. Docenten zijn bevoegd om studen-
ten die zich niet aan de gedragsregels houden, be-
schreven in de Code of Conduct, te verwijderen uit 
het college. Docenten kunnen het Programma-
management verzoeken om maatregelen te nemen 
als er naar hun oordeel sprake is van ontoelaat-
baar gedrag. Dit gedrag van studenten kan worden 
gezien als academisch wangedrag (zie artikel 10). 

8.2. Afwezigheid tijdens tentamens en verplichte 
colleges/evenementen: Studenten die niet in 
staat zijn om een tentamen bij te wonen, dienen 
het Programma-management daar van tevoren 
over in te lichten. Studenten die in verband met 

een noodgeval of om medische redenen niet in 
staat zijn om een verplicht college/evenement bij te 
wonen, dienen zowel het Programma-management 
als de betreffende docent daar zo ver mogelijk 
voorafgaand aan het college/evenement over in te 
lichten. Hiervoor wordt tevens verwezen naar het 
betreffende onderwijsprogramma. Voor de annule-
ringsregeling met betrekking tot cursussen en ten-
tamens wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de 
studiegids. 

8.3. Audio- of video-opnames op het landgoed of 
tijdens colleges en events: Studenten die een 
audio- of video-opname willen maken op het land-
goed of tijdens een college of studie-gerelateerd 
event, dienen vooraf goedkeuring te vragen aan de 
aanwezige studenten en docent(en). Studenten die 
dergelijke opnames wensen te delen met anderen, 
moeten de Nederlandse privacywetgeving in acht 
nemen. Goedkeuring van alle betrokkenen is hier 
noodzakelijk  De goedgekeurde audio- en video 
opnames worden enkel voor eigen gebruik ge-
maakt en zo snel mogelijk vernietigd. 

8.4  Algemene regels voor opdrachten: Studenten 
moeten voor alle schrijfopdrachten voldoen aan de 
geldende APA-richtlijnen. Nyenrode heeft hiertoe 
een richtlijn opgesteld, beschikbaar via de website 
en intranet  Uitwerkingen van schriftelijke opdrach-
ten worden altijd gecontroleerd met behulp van 
plagiaatdetectiesoftware  Groepsopdrachten die-
nen namens de groep door een student te worden 
geüpload. 

8.5. Individuele opdrachten: Tenzij anders aangege-
ven, moeten alle opdrachten binnen het program-
ma worden voltooid door de student zelf. 
Opdrachten mogen met andere studenten worden 
besproken, mits de regels betreffende academisch 
gedrag niet worden geschonden (zie Code of Con-
duct, en zie artikel 10 voor voorbeelden van aca-
demisch wangedrag)  

8.6. Studiegroepen: Een studiegroep betreft studenten 
die gezamenlijk aan een groepsopdracht werken. 
Studiegroepen worden samengesteld door het 
Programmamanagement of de docent(en) van de 
afzonderlijke vakken  In enkele gevallen mogen 
studenten zelf de studiegroepen samenstellen. 
Studenten hebben niet het recht om een medestu-
dent uit te sluiten van hun studiegroep of zelf een 
groep te verlaten  

8.6.1. In overleg met het Programma-management 
heeft de docent het recht om een student die niet 
voldoet aan zijn/haar verplichtingen, uit de groep te 
verwijderen. De docent overlegt met het Program-
mamanagement over de gevolgen van de uit-
sluiting  Het Programma-management 
communiceert dit aan de student. 

8 7  Groepsopdrachten: Tenzij anders aangegeven, 
moeten alle groepsopdrachten binnen het pro-
gramma worden voltooid door de groepsleden ge-
zamenlijk. Elk lid van de studiegroep is 
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verantwoordelijk voor het gehele eindproduct van 
de studiegroep  Eventueel academisch wangedrag 
(bijv. plagiaat) treft dus alle leden van de studie-
groep  Elke student dient zich ervoor in te spannen 
dat alle leden van de groep aan hun verplichtingen 
voldoen. 

8.8. Overtreding van de in artikel 8 genoemde regels 
wordt beschouwd als academisch wangedrag  Zie 
artikel 10. 

 
9. Gedrag tijdens tentamens 
9 1  Identiteit: Studenten zijn verplicht een geldig ID 

(paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) 
bij zich te dragen tijdens tentamens en op verzoek 
aan de surveillant te tonen. Zonder geldig ID mag 
de student niet deelnemen aan het tentamen. Een 
ID waarvan de geldigheidsduur niet meer dan vijf 
jaar verlopen is, geldt ook als een geldig ID. Zon-
der geldig ID is het de student niet toegestaan aan 
het tentamen te beginnen (of er mee door te gaan 
als de controle niet direct aan het begin van het 
tentamen plaatsvindt). 

9 2  Gebruik van hulpmiddelen: Als het gebruik van 
boeken, woordenboeken, rekenmachines, college-
aantekeningen e.d  is toegestaan tijdens een ten-
tamen, wordt dit van tevoren in detail aangegeven 
door de betrokken kerngroep in de vakbeschrijving 
dan wel door middel van een officiële mededeling 
in verband met het desbetreffende vak. Tenzij an-
ders beslist door de examinator/kerngroep is het 
verboden om informatie toe te voegen aan boeken 
of ander materiaal, zoals eigen aantekeningen. 
Examinatoren en surveillanten mogen boeken, re-
kenmachines en ander materiaal inspecteren voor, 
tijdens en na een tentamen. De uitwisseling van 
(woorden)boeken of ander referentiemateriaal tij-
dens tentamens is niet toegestaan. 

9.2.1. Gebruik van elektronische apparatuur tijdens 
tentamens is uitsluitend toegestaan als dit is ver-
meld in hetzij de vakbeschrijving dan wel een offi
ciële mededeling in verband met het 
desbetreffende vak en als dit vermeld wordt op het 
voorblad van het tentamen. 

9 2 2  Waar een examinator het gebruik van hulpnoti-
ties toestaat, wordt in de vakbeschrijving vermeld 
in welke vorm dit is toegestaan  

9.3. Tassen, jassen e.d.: Tassen, portefeuilles, jassen, 
koffers, horloges, communicatie- en andere elek-
tronische apparatuur (met uitzondering van wat is 
toegestaan op grond van de vakbeschrijving) moe-
ten worden achtergelaten in de kleedkamer of af-
sluitbare kasten bij de tentamenruimte  Studenten 
zijn verplicht hun zakken te legen; alle persoonlijke 
voorwerpen worden vervolgens veilig opgeborgen  
Surveillanten en examinatoren mogen studenten 
vragen hun zakken te legen  Het is studenten toe-
gestaan etenswaren en/of dranken (mits in door-
zichtige verpakking) mee te nemen naar het 
tentamen. 

9.4. Aanvangstijd tentamen: Als regel moeten studen-
ten op tijd aanwezig zijn. Studenten dienen de ten-
tamenruimte in stilte te betreden. In geval van 
stoelaanduiding moeten studenten dienovereen-
komstig plaatsnemen. 

9.5  Betreden en verlaten tentamenruimte: Studen-
ten die minder dan 30 minuten na de aanvang van 
het tentamen verschijnen, mogen nog deelnemen 
aan het tentamen, maar mogen niet langer door-
gaan aan het eind van het tentamen. Studenten die 
later dan 30 minuten na aanvang van het tentamen 
ter plaatse arriveren, worden van deelname uitge-
sloten. Studenten mogen de tentamenruimte niet 
eerder dan 30 minuten na aanvang van het tenta-
men verlaten. Studenten die na aanvang van het 
tentamen binnenkomen of eerder weggaan, doen 
dit zonder de andere studenten te hinderen. 

9.5 1  Aan het eind van het tentamen moeten alle 
materialen (met inbegrip van aantekeningen en 
concepten) gescheiden op de tentamentafel wor-
den achtergelaten  Studenten zijn zelf verantwoor-
delijk voor het op juiste en volledige wijze 
achterlaten van de materialen of, indien digitaal ge-
toetst, het volledig opslaan van het werk. Kladwerk 
en tentamenmaterialen die tegen de regels in wor-
den meegenomen uit de zaal, worden niet meege-
nomen in het beoordelingsproces  

9.6. Gebruik van toilet: Tijdens het tentamen mogen 
studenten slechts één keer gebruikmaken van het 
toilet. Voor gebruik van het toilet tijdens het tenta-
men moet toestemming worden verleend door de 
surveillant. Toiletbezoek is alleen om beurten toe-
gestaan  Studenten mogen het toilet niet bezoeken 
gedurende de eerste en de laatste 30 minuten van 
het tentamen  In geval van ziekte wordt deze regel 
in overeenstemming met het Ziekteprotocol aange-
past. 

9.7. Handschrift: Studenten zijn verplicht leesbaar te 
schrijven  Gedeeltes van schriftelijke tentamens die 
niet of slechts ten dele leesbaar zijn, worden niet 
meegenomen in de beoordeling  Of een handschrift 
leesbaar is of niet wordt bepaald door de examina-
tor in overleg met een andere examinator.  

9 7 1  Studenten zijn verplicht tot correct taalgebruik. 
Gedeeltes van schriftelijke tentamens die niet dui-
delijk zijn ten gevolge van onjuist en/of verwarrend 
taalgebruik, worden niet meegenomen in de be-
oordeling. Dit wordt vastgesteld door de examina-
tor in overleg met een andere examinator. 

9.8  Surveillanten: Studenten zijn verplicht de instruc-
ties van de surveillanten te volgen. 

9 9  Gedrag tijdens digitaal afgenomen tentamens 
op Nyenrode locaties en online tentamens: Voor 
digitaal afgenomen tentamens op Nyenrode en on-
line tentamens gelden aanvullende regels. Deze 
zijn vastgelegd in bijlage D: Aanvullende regels 
voor digitale examens. 
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9.10. Overtreding van de regels: Overtreding van de in 
artikel 9 genoemde regels wordt beschouwd als 
academisch wangedrag. Zie artikel 10. 

 
10. Wangedrag 
10 1  Algemeen: Activiteiten die het onderwijs, het verg-

aren van kennis of een eerlijke evaluatie van de 
prestaties van een student (beogen te) verstoren, 
zijn verboden. Elke student die het de examinator 
door misleiding of nalatigheid volledig of deels on-
mogelijk maakt de kennis, het inzicht en de vaar-
digheden van de student op correcte wijze te 
beoordelen, schendt de standaarden van acade-
misch gedrag  Uitwerkingen van schriftelijke op-
drachten worden op similariteit gecontroleerd met 
behulp van daartoe beschikbare software. 

10.2. Maatregelen tegen overtreders: De Examen-
commissie beslist naar eigen inzicht over maatre-
gelen ten aanzien van studenten die de 
standaarden van academisch gedrag overtreden  
Mogelijke maatregelen omvatten onder meer een 
officiële waarschuwing, een formele reprimande, 
een formele reprimande met normoverdragend ge-
sprek, het opleggen van een wachttijd (van maxi-
maal 1 jaar) tijdens welke niet mag worden 
deelgenomen aan tentamens en/of onderwijs, het 
toekennen van een ‘0’, of advies tot uitschrijving. In 
geval van ernstig en/of herhaald academisch wan-
gedrag kan het College van Bestuur op voorstel 
van de Examencommissie beslissen de inschrijving 
van betrokkene voor de opleiding definitief te be-
eindigen. Een en ander is vastgelegd in het sanc-
tiebeleid dat door de Examencommissies is 
vastgesteld. 

10 3  Vaststelling van een overtreding na het feit: 
Wanneer academisch wangedrag wordt vastge-
steld nadat de toets of opdracht heeft plaatsgevon-
den, kan de Examencommissie nog steeds 
besluiten de in artikel 10.2 vermelde maatregelen 
te nemen. 

10.4. Hoorzitting: Alvorens een beslissing wordt geno-
men, wordt de student in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord door de Examencommissie of 
haar vertegenwoordiger  

10.5. Kennisgeving van de beslissing: De Examencom-
missie stelt de student schriftelijk op de hoogte van 
de maatregelen waartoe is besloten. 

10 6  Voorbeelden van academisch wangedrag zijn 
onder meer, maar niet beperkt tot: 

A. Fraude: het gebruik of de poging tot gebruik van 
niet toegestane hulp, materialen of hulpmiddelen 
bij tentamens of ander academisch werk  Voor-
beelden: een spiekbriefje gebruiken tijdens een 
overhoring of tentamen; een reeds beoordeeld ten-
tamen aanpassen en vervolgens indienen om een 
beter cijfer te krijgen  

B. Plagiaat:  
a. Het zonder specifieke of gepaste referentie gebrui-

ken van ideeën, gegevens of uitingen van een an-

dere persoon. Voorbeelden: het kopiëren van an-
dermans werk, zoals een paper, een artikel of 
computerwerk, en vervolgens indienen voor een 
opdracht; het reproduceren van andermans ideeën 
zonder bronvermelding; het niet tussen aanhalings-
tekens plaatsen van citaten. Ter voorkoming van 
plagiaat moet de bron worden vermeld bij elk ge-
bruik van:  

- andermans idee, mening of theorie; 
 feiten, statistieken, grafieken, tekeningen 

 alle soorten informatie  die niet alge-
meen bekend zijn; 

- feitelijke citaten van de geschreven of ge-
sproken woorden van een ander; 

 parafrasering van de geschreven of gesp-
roken woorden van een ander. 

b. Onjuist verwijzen naar eigen werk: het hergebrui-
ken van eigen ideeën of teksten in gelijkluidende 
bewoordingen bij verschillende opdrachten zonder 
verwijzing naar het eerdere werk. Bij het hergebrui-
ken van eigen ideeën en/of teksten is een correcte 
bronvermelding noodzakelijk. Ontbrekende of on-
juiste bronvermelding wordt beschouwd als aca-
demisch wangedrag  

C. Verzinsel: het opnemen van verzonnen of aange-
paste informatie in academische oefeningen. Voor-
beelden: gegevens voor een experiment verzinnen; 
gegevens vervalsen; niet bestaande artikelen cite-
ren; bronnen verzinnen. 

D. Meervoudig inleveren: het zonder voorafgaande 
toestemming inleveren van werk dat al eerder voor 
een andere academische opdracht werd ingele-
verd. 

E  Verdraaiing van studieresultaten: onjuiste weer-
gave of manipulatie of poging daartoe van enig on-
derdeel van cijferlijsten of studieresultaten, hetzij 
voorafgaand aan dan wel na toelating tot Nyenrode 
Business Universiteit  Voorbeelden: vervalsing van 
cijferlijsten; manipulatie van computergegevens; 
vermelding van valse studie-informatie op het cv  

F. Faciliteren van academisch bedrog: het willens 
en wetens anderen helpen of trachten te helpen 
om de standaarden van academisch gedrag te 
overtreden  Voorbeelden: tekenen voor de presen-
tie van een afwezige medestudent, alsmede het 
delen van een QR code voor aanwezigheid, of sa-
menwerken aan een thuistentamen. 

G. Oneerlijk voordeel: elke poging tot het verkrijgen 
van oneerlijk voordeel ten opzichte van medestu-
denten. Voorbeelden: onbevoegde toegang verkrij-
gen of verlenen tot tentamenmateriaal; de 
inspanningen van andere studenten in een studie-
oefening tegenwerken of verstoren; liegen of mis-
leidende informatie verstrekken over verzachtende 
omstandigheden, of over de noodzaak van uitstel 
voor een tentamen of paper; doorgaan met schrij-
ven als de tentamentijd is verstreken; bibliotheek-
materiaal vernietigen of behouden voor eigen 
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gebruik; gebruik van internet om te communiceren 
met anderen tijdens een tentamen. 

 
10 7  Sancties bij wangedrag: Alle academisch en 

sociaal wangedrag dat niet vermeld is of dat gere-
lateerd is aan wangedrag zoals vermeld in de 
voorgaande artikelen, inclusief wangedrag op de 
campus (zie ook de Nyenrode Code of Conduct) 
kan leiden tot het uitspreken van een sanctie door 
het College van Bestuur  Een onderdeel van de 
sanctie kan zijn het opleggen van een proeftijd of 
het (tijdelijk) ontzeggen van toegang tot het land-
goed, de campus en/of het onderwijs. 
Proeftijd: Als er sprake is van academisch of soci-
aal wangedrag kan het College van Bestuur een 
proeftijd opleggen. Tijdens een proeftijd kan de 
student worden uitgesloten van deelname aan acti-
viteiten binnen het curriculum (zoals deelname aan 
het uitwisselingsprogramma) en/of extracurriculaire 
activiteiten (zoals stages of competities) en/of de 
toegang tot het landgoed  De Programma-directeur 
en/of de Examencommissie adviseren het College 
van Bestuur met betrekking tot het opleggen van 
een proeftijd. 

 
  
Hoofdstuk 5: TOETSING 
 
11  Tentamenregeling 
11.1. Algemeen: De student is geslaagd voor de vakken 

behorend bij een studiefase of een opleiding indien 
voor alle desbetreffende vakken voldoendes zijn 
behaald dan wel vrijstellingen zijn verleend (zie ar-
tikel 17). De Examencommissie kan voorwaarden 
stellen inzake het minimum aantal te behalen stu-
diepunten dat in het kader van een studiefase of 
een opleiding moet worden behaald.  

11.2. Weging en toetsingscomponenten: Een vak kan 
individuele en groepscomponenten omvatten die 
tezamen bepalen of de student aan de eisen heeft 
voldaan. Het individuele deel vormt dan in het al-
gemeen een substantieel onderdeel van het cijfer 
voor het vak. Het overige percentage van het cijfer 
wordt gevormd door het samenstel van andere 
componenten, zoals teamopdrachten, presentaties 
en/of aanwezigheid tijdens colleges  

11.3. Aanpassing van cijfers: De Examencommissie 
behoudt zich het recht voor om, tot aan het mo-
ment van afgifte van het diploma aan de student, 
cijfers aan te passen  een en ander in overleg met 
de examinator en/of kerngroep. 

11 4  Vervangend tentamen: De Examencommissie is 
bevoegd een vervangend tentamen uit te schrijven. 

11 5  Tentamenvolgorde: De Examencommissie is 
bevoegd regels vast te stellen omtrent de volgorde 
van de af te leggen tentamens. De verdediging van 
de scriptie kan pas plaats vinden als alle andere 
vakken succesvol zijn afgesloten. 

11.6. Deelnamevoorwaarden: Studenten kunnen in de 
regel deelnemen aan de toetsing indien de onder-
delen van dat vak zijn gevolgd. Voor sommige vak-
ken kunnen echter aanvullende eisen worden 
gesteld met betrekking tot deelname aan de toet-
sing  Voor de specifieke tentamenregelingen wordt 
verwezen naar de betreffende vakbeschrijvingen. 

11 7  Tentamenfrequentie: Alle schriftelijke en monde-
linge tentamens worden minimaal twee keer per 
jaar afgenomen  

11.8. Scriptie: Regels en voorschriften betreffende 
scripties met betrekking tot het bachelor- en mas-
terprogramma zijn uiteengezet in onderwijspro-
gramma Bachelorscriptie respectievelijk het 
onderwijsprogramma Masterscriptie, uitgegeven 
door het Programma-management. Dit document 
vormt een addendum op deze Onderwijs  en Exa-
menregeling en heeft als zodanig juridisch binden-
de werking (zie artikel 7.3). 

11 9. Vervangende tentamens voor vakken die geen 
deel meer uitmaken van het curriculum en voor 
vakken die een wijziging hebben ondergaan: Bij 
verwijdering van een vak uit het programma, zon-
der alternatief vak, dient de student het betreffende 
vak alsnog te behalen indien dit vak behoorde tot 
het programma ten tijde van inschrijving. De oplei-
ding draagt er zorg voor dat de studenten hiertoe in 
redelijkheid de mogelijkheid hebben (zie de Leer-
omgeving voor de daarbij geldende overgangsre-
geling). Als de student er niet in slaagt om het vak 
succesvol af te ronden, dan kan de student de op-
leiding niet afronden en ontvangt hij/zij van het 
Programmamanagement op verzoek een overzicht 
van de behaalde resultaten. 
Als een vak geen deel meer uitmaakt van het pro-
gramma of een substantieel andere invulling ge-
kregen heeft, hebben de studenten die het 
tentamen nog moeten behalen, nog drie door 
Nyenrode aangeboden achtereenvolgende herkan-
singsmogelijkheden om dit succesvol af te sluiten. 
Indien de student deze tentamenkansen niet met 
goed gevolg af weet te ronden, dient het vak vol-
gens de nieuwe vakbeschrijving afgerond te wor-
den  Of een wijziging substantieel is, wordt bepaald 
door de kerngroep in overleg met het center van 
het betreffende vak en het Programmamanage-
ment. Bij wijzigingen die niet substantieel zijn, wor-
den studenten geacht bij een herkansing meteen 
de nieuwe stof te bestuderen. Het tentamen wordt 
dan afgenomen volgens de meest recente versie 
van de vakbeschrijving. Studenten hebben zelf de 
verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de 
meest recente vakbeschrijving. 

11 10  Toestemming vierde tentamenpoging: Voor 
een aantal vakken in de Bachelor geldt dat studen-
ten die een tentamen na drie pogingen niet hebben 
behaald, toestemming nodig hebben van de Exa-
mencommissie voor het afleggen van een vierde 
tentamenpoging. Hiertoe dient een vragenlijst te 
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worden ingevuld, die tot doel heeft in kaart te bren-
gen waarom de eerdere pogingen niet succesvol 
zijn geweest. Op grond daarvan kan een zo goed 
mogelijke voorbereiding op de vierde tentamenpo-
ging worden vormgegeven. Dit geldt voor de vak-
ken Statistical Estimation & Testing, Management 
Accounting, Comptabele Aspecten Financial Ac-
counting 2 en Auditing Theory  De vragenlijst moet 
minimaal 6 weken voorafgaand aan de tentamen-
datum zijn ingeleverd bij de studiecoach  De Exa-
mencommissie of de door haar daartoe 
gemandateerde studiecoach stuurt een gemoti-
veerd besluit over het wel of niet mogen afleggen 
van het tentamen naar de student   

11.11. Bekendmaking tentamendata: Jaarlijks ver-
schijnt op het Leeromgeving een overzicht van alle 
tentamendata, de sluitingsdata voor inschrijving en 
de kosten van deelname. Bij uitgifte van een nieuw 
overzicht vervallen de gegevens uit het voorgaan-
de overzicht  

 
12. Mondelinge tentamens 
12 1  Mondelinge tentamens: Mondelinge tentamens 

worden in beginsel afgenomen door twee examina-
toren. Tenzij anders beslist door de Examencom-
missie kan per mondelinge zitting slechts één 
student tegelijk worden beoordeeld  Van het mon-
delinge tentamen wordt in beginsel geen opname 
gemaakt  Als slechts één examinator aanwezig is, 
is opname van het tentamen verplicht. Zonder op-
name is het tentamen in dat geval ongeldig  De 
gemaakte opname wordt in overeenstemming met 
de geldende Nederlandse wetgeving gearchiveerd  
De verdediging van de masterscriptie en de verde-
diging van het praktijkreferaat zijn mondelinge ten-
tamens; deze verdedigingen kunnen alleen 
doorgaan als er twee examinatoren aanwezig zijn. 

  
13. Bijzondere omstandigheden 
13.1. Speciale tentamenfaciliteiten: In uitzonderlijke 

omstandigheden (bijvoorbeeld een lichamelijke of 
zintuigelijke handicap of een chronische ziekte) kan 
de Examencommissie op verzoek van de betref-
fende student besluiten of deze het tentamen in/op 
een andere passende vorm of wijze mag afleggen. 
Zie hiervoor de regeling ‘Aanvullende richtlijnen 
aangepaste studievoorzieningen’ (bijlage C). Stu-
denten kunnen dergelijke verzoeken indienen via 
de studiecoach (voor de (Pre-/Post-)Master: stu-
diecoachesmaster@nyenrode.nl en voor de Bache-
lor: i.vliet@nyenrode.nl of l.kooij@nyenrode.nl).    

13 2  Extra tijd bij dyslexie, dyscalculie, ADD en 
ADHD: Aan studenten met dyslexie, dyscalculie, 
ADD of ADHD kan voor de hele duur van de studie 
aan Nyenrode Business Universiteit extra tijd wor-
den verleend voor schriftelijke toetsen of tenta-
mens. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet 
de student een originele verklaring van een erken-
de deskundige overleggen aan de Examencom-

missie. Voor dyslexie moet die gebaseerd zijn op 
de criteria die zijn geformuleerd door de Stichting 
Dyslexie Nederland – 
www.stichtingdyslexienederland.nl. Studenten krij-
gen extra tijd voor schriftelijke toetsen (: voor elk 
uur krijgt de student 10 minuten extra tijd, voor elk 
half uur, krijgt de student 5 minuten extra tijd.  Per 
tentamen geldt een maximum van 30 minuten extra 
tijd.                                                                                       
Zie hiervoor de regeling ‘Aanvullende richtlijnen 
aangepaste studievoorzieningen’ (bijlage C).                                                                                                                             
Studenten kunnen dergelijke verzoeken indienen 
via de studiecoach (voor de (Pre-/Post-)Master: 
studiecoachesmaster@nyenrode.nl en voor de Ba-
chelor: i.vliet@nyenrode.nl of l.kooij@nyenrode.nl). 

 
14. Bekendmaking resultaten 
14.1. Resultaten mondelinge tentamens: Bij monde-

linge tentamens zal de betrokken examinator de 
student niet later dan vijf werkdagen na het tenta-
men het resultaat meedelen. 

14.2. Resultaten schriftelijke tentamens en overige 
toetscomponenten: Resultaten van schriftelijke 
tentamens en andere componenten die gezamen-
lijk het eindcijfer bepalen, zullen worden bekend-
gemaakt binnen 15 werkdagen na de afronding van 
het laatste onderdeel van het vak. Wanneer hier-
van wordt afgeweken, zal het Programmama-
nagement hierover expliciet communiceren  

14.3. Resultaat scriptieverdediging: De uitslag van de 
verdediging van de masterscriptie wordt uiterlijk 
één werkdag na de verdediging bekendgemaakt. 
De uitslag van de verdediging van het praktijkrefe-
raat wordt uiterlijk één werkdag na de laatste ver-
dediging van de groep bekend gemaakt  

 
15. Tentameninzage 
15.1. Tentameninzage: Studenten hebben de mogelijk-

heid om alle onderdelen die gezamenlijk het totaal-
cijfer van een vak bepalen (cases, tentamens etc.) 
in te zien. In geval van een tentameninzage op de 
Universiteit, stelt het Programma-management de 
inzagedatum, tijd en locatie vast. In geval van een 
digitale inzage zijn de bepalingen van artikel 15.1 1 
van toepassing. Het Programma-management stelt 
voorwaarden op voor het aanvragen van een indi-
viduele tentamenbespreking met de examinator. 
Ten behoeve van de tentameninzage zal een stan-
daard antwoorduitwerking beschikbaar worden ge-
steld  In geval van bijzondere omstandigheden kan 
de inzagetermijn door de Examencommissie wor-
den gewijzigd  Bezwaren tegen de tentamenuitslag 
kunnen alleen worden ingediend bij de Examen-
commissie volgens de bezwaarprocedure.  

15.1.1. Regeling tentameninzage: Na bekendmaking 
van de cijfers krijgen studenten digitaal inzicht in de 
tentamenopgave, hun tentamenuitwerking en de 
standaard antwoorduitwerking. Mocht dit digitaal 
niet mogelijk blijken, dan worden studenten hiervan 
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via e-mail voorzien. Het Programma-management 
stelt studenten tot 5 werkdagen na bekendmaking 
van de cijfers via een link in staat om digitaal vra-
gen te kunnen stellen aan examinatoren over on-
duidelijkheden in het tentamen en/of in de 
standaarduitwerking. 

 
16. Maximale inschrijvingsduur, verlenging in-

schrijvingsduur, geldigheid cijfers en door-
stroomregels 

16.1. Vastgestelde inschrijvingsduur: Voor de onder-
staande programma’s geldt een maximale inschrij-
vingsduur. Het studieprogramma moet met goed 
gevolg worden voltooid binnen deze vastgestelde 
inschrijvingsduur. Voor de Propedeuse geldt een 
inschrijvingsduur van maximaal drie jaar en voor de 
hoofdfase Bachelor geldt een inschrijvingsduur van 
maximaal zes jaar. Voor de Pre-Master AC geldt 
een inschrijvingsduur van maximaal 18 maanden. 
Voor de Pre-Master F&C en het pre-
masterprogramma na een wo-bachelor vooroplei-
ding geldt een inschrijvingsduur van maximaal 21 
maanden                                             
Voor de Master geldt een inschrijvingsduur van 
maximaal 6 jaar  De startdatum van de inschrij
vingsduur is de startdatum van het eerste vak dat 
de student in het betreffende programma volgt  
Voor de post-masteropleiding geldt geen beperking 
met betrekking tot de inschrijvingsduur  Wel geldt 
voor afzonderlijke tentamens en vrijstellingen bin-
nen de post-masteropleiding een maximale geldig-
heidsduur van zes jaar. Bij een vervallen 
geldigheidsduur dient het tentamen opnieuw te 
worden behaald alvorens de student een getuig-
schrift kan behalen voor de desbetreffende oplei-
ding. Het is niet mogelijk de geldigheidsduur van 
tentamens en vrijstellingen te verlengen. Tegen 
een te vervallen geldigheidsduur van een post-
mastertentamen kan wel tot uiterlijk 15 werkdagen 
voor het vervallen van de geldigheidsduur een ver-
zoek tot hersteltoets worden ingediend bij de Exa-
mencommissie. Voor een toelichting bij de 
procedure wordt verwezen naar Bijlage F.  

16 2  Beëindiging en verlenging inschrijvingsduur: 
Als de studie niet binnen de vastgestelde inschrij-
vingsduur is afgerond, wordt de inschrijving van de 
student beëindigd. Tegen een dreigende beëindi-
ging van de inschrijvingsduur kan tot uiterlijk 15 
werkdagen voor het vervallen van de inschrijvings-
duur een verzoek tot verlenging inschrijvingsduur 
worden ingediend bij de Examencommissie. Voor 
een toelichting bij de procedure wordt verwezen 
naar Bijlage F.  
Als het verzoek tot verlenging van de inschrijvings-
duur wordt toegewezen, moeten aanvullende col-
legegelden worden betaald  Details betreffende 
deze aanvullende collegegelden kunnen worden 
geraadpleegd via het Programma-management. 

Indien het verzoek wordt afgewezen, wordt de stu-
dent uitgeschreven. De student mag zich in dat ge-
val nooit meer inschrijven voor de opleiding waar 
hij voor uitgeschreven is. 
Indien een student zich op eigen initiatief tussen-
tijds uitschrijft en zich na verloop van tijd weer in-
schrijft bij de opleiding, dan blijft de reeds 
opgebouwde termijn (duur van vorige inschrijvin-
gen)  onverminderd van kracht. 

16.3. Geldigheid cijfers bij overschrijding vastgestel-
de inschrijvingsduur: Als een student niet in staat 
is om het programma binnen de vastgestelde in-
schrijvingsduur te voltooien, en de Examencom-
missie de inschrijvingsduur heeft verlengd op grond 
van een toegewezen verzoek daartoe, zal de gel-
digheid van de door hem/haar voltooide vakken en 
behaalde cijfers nader worden bezien. De Exa-
mencommissie wint hiervoor inlichtingen in bij de 
verantwoordelijke kerngroepvoorzitters. In gevallen 
waarin kan worden aangetoond dat in het verleden 
opgedane kennis niet meer voldoende is om aan 
de huidige eisen (leerdoelen) te voldoen, zal de 
Examencommissie beslissen of er aanvullende 
toetsing nodig is en zo ja, dan zal het Programma-
management zorgdragen voor de uitvoering van de 
aanvullende toetsing (bijvoorbeeld door middel van 
een hersteltoets)  

16.4. Instroom op grond van voor de instroom te 
volgen (pre-master)vakken: De Programma-
directeur bepaalt op grond van de vooropleiding 
van een student welke vakken een student moet 
volgen voor instroom in de masterfase. (Vaak zul-
len deze vakken onderdeel zijn van een pre
masterprogramma.) Voor de Master Accountancy 
gelden daarbij de volgende regels: 

16.4.1. a) Universele vakken en vakken in de pre-
masterfase die studenten voorbereiden op het 
academisch niveau van de MSc, moeten allemaal 
succesvol zijn afgerond voordat aan de masterfase 
begonnen mag worden. 
b) Vakken in de pre-masterfase met een corres-

ponderend vak in de masterfase moeten suc-
cesvol zijn afgerond voordat het 
corresponderende vak in de masterfase ge-
volgd mag worden. 

c) Overige vakken (verbredingsvakken zonder 
corresponderend vak in de masterfase) moe-
ten succesvol zijn afgerond voordat de mas
terscriptie verdedigd mag worden. 

d) Een student kan in de masterfase instromen 
met maximaal 6 ECTS aan nog niet succes-
vol afgeronde vakken uit de genoemde cate-
gorieën b en c zoals hierboven genoemd.  

Details betreffende indeling van de (pre-
master)vakken in bovengenoemde categorieën a 
tot en met c kunnen worden geraadpleegd in de 
studiegids. Deze informatie is goedgekeurd door 
de Examencommissie. 
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16.5. Uitschrijving: Een student die niet meer kan vol-
doen aan de academische eisen van het program-
ma, de opleiding niet binnen de inschrijvingsduur 
heeft afgerond of zelf een verzoek tot uitschrijving 
indient, wordt uitgeschreven door het College van 
Bestuur  Het College van Bestuur kan dit mandate-
ren aan het Programma-management. Indien de 
student wordt uitgeschreven op grond van acade-
misch en/of sociaal wangedrag, dan gebeurt dit al-
tijd door het College van Bestuur; deze 
bevoegdheid kan niet gemandateerd worden. 

 
17. Diploma’s en verklaringen 
17 1  Diploma en cijferlijst: Ten bewijze dat het pro-

gramma met goed gevolg is voltooid, wordt door de 
Examencommissie een diploma of certificaat uitge-
reikt. De vakken die voor het behalen van de graad 
zijn gevolgd, worden samen met de behaalde cij-
fers vermeld op een cijferlijst. Voor het verkrijgen 
van het diploma en de cijferlijst dient de student al-
le toetsen in het programma te hebben behaald en 
alle financiële en andere verplichtingen jegens 
Nyenrode Business Universiteit te hebben voldaan. 

17.1.1. Propedeuse bacheloropleiding Accountan-
cy: Studenten die alle tentamens van de Prope-
deuse (het propedeutisch examen) van de 
bacheloropleiding hebben behaald, ontvangen 
daarvan een getuigschrift. Voor studenten die op 
grond van hun vooropleiding één of meer vrijstel-
lingen voor tentamens van de Propedeuse hebben 
gekregen, geldt dat tenminste 45 van de 60 ECTS 
aan Nyenrode Business Universiteit moeten zijn 
behaald om in aanmerking te kunnen komen voor 
de verklaring. Studenten ontvangen de verklaring 
in de maanden maart/april of september/oktober   

17.1.2. Bachelor of Science in Accountancy:  Stu-
denten die alle tentamens van de bachelorfase 
hebben behaald, komen in aanmerking voor het 
getuigschrift Bachelor of Science in Accountancy. 
Voor studenten die instromen met een behaald Ba-
chelor getuigschrift van een andere onderwijsinstel-
ling geldt dat tenminste 45 van de 60 ECTS van de 
Propedeuse en 90 van de 120 ECTS van de hoofd-
fase Bachelor aan de Nyenrode Business Universi-
teit behaald moeten zijn om in aanmerking te 
kunnen komen voor een getuigschrift Bachelor of 
Science in Accountancy. Voor nadere informatie 
kan contact worden opgenomen met bachelorac-
countancy@nyenrode.nl. Op grond van het getuig-
schrift Bachelor of Science in Accountancy mag de 
graad Bachelor of Science in Accountancy (BSc) 
worden gevoerd. 

17.1.3. Master of Science in Accountancy: Studen-
ten die met goed gevolg het afsluitende tentamen 
van de opleiding Master of Science in Accountancy 
hebben afgelegd, in casu aan alle gestelde eisen 
met betrekking tot de tentamens en overige beoor-
delingen hebben voldaan, worden in het bezit ge-
steld van een getuigschrift op grond waarvan de 

graad Master of Science in Accountancy (MSc) 
mag worden gevoerd.  

17.1.4. Post-Master RA: Degene die, na met goed 
gevolg de programma-onderdelen van de Post-
Master-RA-opleiding te hebben afgelegd, aan alle 
eisen voor het theoretische gedeelte van het ac-
countantsexamen heeft voldaan, wordt in het bezit 
gesteld van een getuigschrift waaruit blijkt dat het 
theoretische gedeelte van het accountantsexamen 
met goed gevolg is afgelegd  

17.1.5. Praktijkopleiding Assurance: Voor de be-
haalde onderdelen van de Praktijkopleiding Assu-
rance wordt een bewijs van behalen verstrekt. 

17 2  Verklaring: Degene die één of meer vakken van 
de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd maar 
aan wie geen diploma kan worden uitgereikt, ont-
vangt desgevraagd een verklaring waarin in elk ge-
val de tentamens zijn vermeld die door hem/haar 
met goed gevolg zijn afgelegd, met de behaalde 
cijfers. 

17 3. Cum laude: Om ‘met onderscheiding’ (cum laude) 
af te studeren, dient de student aan alle criteria te 
voldoen waarbij de Examencommissie alle ‘cum 
laude’-judicia beoordeelt. De criteria voor Cum 
Laude afstuderen: 

17.3.1. voltooiing met een 7,00 of hoger vóór afronding 
van het cijfer van alle vakken bij de eerste poging 
daartoe; 

17 3.2  een eindcijfer voor de scriptie van ten minste 
8,00 vóór afronding van het cijfer; 

17 3.3. de scriptie is afgerond binnen de gestelde tijd 
(zonder verlenging), en 

17 3.4. de scriptie is niet eerst afgekeurd; 
17.3.5. een gewogen gemiddeld totaalcijfer van ten 

minste 8,00 vóór afronding voor alle vakken van 
het programma. Resultaten die niet met een cijfer 
worden gehonoreerd, worden niet meegenomen in 
de bepaling van het gewogen gemiddelde. 

17.3.6. Indien er tijdens deze of een andere opleiding 
bij Nyenrode is geconstateerd dat een student ern-
stig academisch wangedrag heeft begaan, dan 
komt deze student niet in aanmerking voor de on-
derscheiding ‘cum laude’. 

17 4. Afstuderen: De aan het programma verbonden 
graad wordt behaald op de datum waarop de stu-
dent het laatst benodigde tentamen met goed ge-
volg heeft afgelegd. Het diploma dat bij de 
behaalde graad hoort, wordt overhandigd tijdens 
de afstudeerceremonie (diploma-uitreiking). Als de 
student op de dag van de afstudeerceremonie niet 
alle eisen heeft vervuld, wordt de graad toegekend 
zodra dat wel het geval is en bepaalt het Pro-
grammamanagement hoe het diploma wordt over-
handigd  Een student kan alleen een diploma in 
ontvangst nemen als aan alle financiële verplich-
tingen betreffende de opleiding is voldaan. 
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Hoofdstuk 6 BEGELEIDING TIJDENS DE STUDIE 
 
18. Studiebegeleiding en studievoortgang 
18 1  Het Programma-management draagt zorg voor 

studiebegeleiding van de individuele student. Het is 
de eigen verantwoordelijkheid van de student om 
het Programma-management tijdig op de hoogte te 
stellen van omstandigheden die mogelijk tot vertra-
ging of andere studieproblemen hebben geleid of 
zouden kunnen leiden  Studenten kunnen op ver-
zoek begeleiding van een studiecoach ontvangen. 

 
Hoofdstuk 7 BEZWAAR EN BEROEP (zie ook het 

Algemeen Statuut) 
 
19. Algemeen 
Een student kan bezwaar maken tegen een beslissing 
van de Examencommissie (c.q. een examinator), het 
Klachtenloket of tegen beslissingen van het College van 
Bestuur of de Programma-directeur (zie artikelen 20 en 
21)   
Een student kan in beroep gaan tegen een beslissing 
van de Examencommissie (c.q  een examinator), het 
Klachtenloket of tegen beslissingen door het College van 
Bestuur of de Programma-directeur bij de Commissie van 
Beroep, nadat een gemaakt bezwaar is afgewezen (zie 
artikel 22)   
Als een student binnen de bezwaar- of beroepstermijn 
nog niet over alle benodigde informatie kan beschikken, 
kan hij/zij een pro-forma bezwaar/beroep indienen. 
Daarbij worden dan afspraken gemaakt over een aange-
paste termijn van indienen. 
 
20. Een bezwaar indienen bij de Examencommissie 
20 1  Tegen beslissingen betreffende academische toet-

sing kan binnen 15 werkdagen na het beschikbaar 
komen van het toetsresultaat via Osiris Zaak be-
zwaar worden aangetekend bij de Examencom-
missie. De Examencommissie kan het bezwaar 
niet-ontvankelijk verklaren wegens het overschrij-
den van de termijn voor indiening of een ontbre-
kende of ontoereikende motivering  

20.2. Tegen beslissingen van de Examencommissie c.q. 
de examinator kan binnen 15 werkdagen na be-
kendmaking ervan schriftelijk bezwaar worden 
aangetekend bij de Examencommissie  De Exa-
mencommissie kan het bezwaar niet-ontvankelijk 
verklaren wegens het overschrijden van de termijn 
voor indiening of een ontbrekende of ontoereiken-
de motivering  

20.3. Een bezwaar dient volgens de vastgestelde proce-
dure te worden ingediend bij de Examencommis-
sie. Deze procedure is tevens beschikbaar via de 
Nyenrode website  Een bezwaar dient de volgende 
informatie te omvatten: 

20 3 1  naam en adres (inclusief postcode, plaats en 
land) van de verzoeker; 

20.3.2. naam van de commissie of de functionaris die 
verantwoordelijk is voor de beslissing waartegen 
bezwaar wordt aangetekend; 

20.3.3. een duidelijke omschrijving van de beslissing 
of, naar gelang het geval, de behandeling waarte-
gen bezwaar wordt aangetekend  Indien mogelijk 
dient een afschrift van de betrokken beslissing te 
worden bijgevoegd. Indien het bezwaar betrekking 
heeft op een weigering om een beslissing uit te 
voeren, dient een duidelijke beschrijving te worden 
gegeven van de beslissing die volgens de student 
had moeten worden genomen; 

20.3.4. de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd. 
20.4. Alle met het bezwaar verband houdende documen-

ten dienen te worden geadresseerd aan de secre-
taris van de relevante Examencommissie. 
Bezwaren tegen toetsresultaten dienen te worden 
ingediend via Osiris Zaak  Indien de Examencom-
missie van mening is dat een bezwaar onvoldoen-
de gemotiveerd is voor een redelijke kans op een 
gegrondverklaring van het bezwaar, wordt dit niet-
ontvankelijk verklaard. Indien de Examencommis-
sie het bezwaar in behandeling neemt, gebeurt dit 
via de daartoe door de Examencommissie vastge-
stelde procedure. Indien er een tweede onafhanke-
lijke examinator wordt aangewezen om het 
tentamen opnieuw te beoordelen, dan wordt het 
gehele tentamen opnieuw beoordeeld. 

20.5. De Examencommissie beslist over het bezwaar 
binnen de in het reglement van de Examencom-
missie vastgestelde termijn. Voor een toelichting bij 
de bezwaarprocedure wordt verwezen naar bijlage 
F   

20.6. Tegen beslissingen van de Examencommissie 
inzake een bezwaar kan schriftelijk beroep worden 
aangetekend bij de Commissie van Beroep. 

20.7. De student kan op eigen risico en binnen de voor 
het onderwijs geldende voorwaarden, zoals het 
voldoen aan voorbereidingseisen en de betaling 
van de voor het onderwijs geldende kosten, het 
onderwijs blijven volgen terwijl het bezwaar wordt 
behandeld  Hierbij gemaakte kosten kunnen niet 
door de student worden teruggevorderd in het ge-
val dat het bezwaar wordt afgewezen. De student 
dient aan het Programma-management vooraf 
kenbaar te maken dat hij/zij tijdens de looptijd van 
de bezwaarprocedure het onderwijs op eigen risico 
wil volgen  

20.8  De kosten voor het indienen van een bezwaar 
tegen de uitslag van een afgenomen tentamen of 
beoordeling van een participatiecomponent bedra-
gen € 100  Voor het voldoen van dit bedrag wordt 
automatisch een factuur aangemaakt en per e-mail 
toegezonden naar het My.Nyenrode e-mailadres. 
Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht als de 
Examencommissie in het voordeel van de verzoe-
ker beslist. 
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21. Een klacht  indienen bij het Klachtenloket 
21 1  Tegen beslissingen over andere zaken dan aca-

demische toetsing of inschrijvingsduur kan binnen 
15 werkdagen nadat de beslissing is genomen, 
schriftelijk een klacht worden aangetekend bij het 
Klachtenloket  

21.2. Een klacht  dient de volgende informatie te omvat-
ten: 

21.2.1. naam en adres (inclusief postcode, plaats en 
land) van de verzoeker; 

21.2.2. naam van het orgaan of de functionaris die 
verantwoordelijk is voor de beslissing waartegen   
de klacht wordt aangetekend; 

21 2 3. een duidelijke omschrijving van de beslissing 
of, naar gelang het geval, de behandeling waarte-
gen de klacht wordt aangetekend. Indien mogelijk 
dient een afschrift van de betrokken beslissing te 
worden bijgevoegd. Indien de klacht betrekking 
heeft op een weigering om een beslissing uit te 
voeren, dient een duidelijke beschrijving te worden 
gegeven van de beslissing die volgens de verzoe-
ker had moeten worden genomen; 

21 2 4. de gronden waarop de klacht is gebaseerd. 
21.3. Alle met de klacht verband houdende documenten 

dienen te worden geadresseerd aan het Klachten-
loket (complaintdesk@nyenrode.nl). 

21 4  Het Klachtenloket streeft ernaar om binnen 15 
werkdagen uitspraak te doen of de klacht te verwij-
zen naar het desbetreffende orgaan dat het man-
daat heeft om de klacht in behandeling te nemen. 

 
22. Beroep instellen bij de Commissie van Beroep 
22 1  Binnen 15 werkdagen na de bekendmaking van 

een beslissing kan schriftelijk beroep worden inge-
steld bij de Commissie van Beroep. Dit kan tegen: 

22.1.1. Een beslissing van de Examencommissie op 
een bezwaar. Tegen een eerste beslissing dient 
eerst een bezwaar te worden ingediend bij de 
Examencommissie; 

22.1.2. Een beslissing van Nyenrode en haar verte-
genwoordigers; 

22 1 3. Een beslissing van het Klachtenloket   
22.2. In alle gevallen dient het beroep binnen 15 werk-

dagen na bekendmaking van de betreffende be-
slissing te worden ingesteld, in de vorm van een 
met redenen omklede schriftelijke verklaring. Indien 
deze periode wordt overschreden als gevolg van 
omstandigheden waarover de betrokken persoon 
geen controle heeft, zal de Commissie van Beroep 
dit niet meewegen bij het al dan niet ontvankelijk 
verklaren van het beroep. 

22 3  Het beroep dient de volgende informatie te omvat-
ten: 

22 3 1  naam en adres (inclusief postcode, plaats en 
land) van de appellant; 

22 3 2  naam van het orgaan of de functionaris die 
verantwoordelijk is voor de beslissing waartegen 
beroep wordt ingesteld; 

22.3.3. een duidelijke omschrijving van de beslissing 
of, naar gelang het geval, de behandeling waarte-
gen beroep wordt ingesteld. Indien mogelijk dient 
een afschrift van de betrokken beslissing te worden 
bijgevoegd. Indien het beroep betrekking heeft op 
een weigering om een beslissing uit te voeren, 
dient een duidelijke beschrijving te worden gege-
ven van de beslissing die volgens de appellant had 
moeten worden genomen; 

22 3.4. de gronden waarop het beroep is gebaseerd  
22.4. Alle met het beroep verband houdende documen-

ten dienen te worden geadresseerd aan de secre-
taris van de Commissie van Beroep aan het adres 
van Nyenrode  (beroep-accountancy@nyenrode nl) 

22.5. De kosten voor het indienen van een beroep be-
dragen € 100. Dit bedrag wordt in rekening ge-
bracht als de Commissie van Beroep in het nadeel 
van de appellant beslist. 

22.6. De voorzitter van de Commissie van Beroep infor-
meert appellant over mogelijke onvolkomenheden 
in de zaak van laatstgenoemde en geeft hem/haar 
de mogelijkheid deze te corrigeren of op te lossen 
binnen een door de voorzitter vastgestelde periode. 
Als appellant hieraan geen gevolg geeft, kan het 
beroep op grond daarvan niet-ontvankelijk worden 
verklaard. 

22 7  De Commissie van Beroep beslist binnen 18 we-
ken. De voorzitter van de Commissie van Beroep 
kan een voorlopige voorziening treffen als zich in 
verband met deze tijdsspanne problemen zouden 
voordoen  

22.8. De student kan op eigen risico en binnen de voor 
het onderwijs geldende voorwaarden, zoals het 
voldoen aan voorbereidingseisen en de betaling 
van de voor het onderwijs geldende kosten, het 
onderwijs blijven volgen terwijl het beroep wordt 
behandeld. Hierbij gemaakte kosten kunnen niet 
door de student worden teruggevorderd in het ge-
val dat het beroep wordt afgewezen. De student 
dient aan het Programmamanagement vooraf ken-
baar te maken dat hij/zij tijdens de looptijd van de 
beroepsprocedure het onderwijs op eigen risico wil 
volgen. 

 
Hoofdstuk 7 SLOTVOORWAARDEN EN -

BEPALINGEN 
 
23. Slotvoorwaarden 
23.1. Indien noodzakelijk stelt het College van Bestuur 

wijzigingen vast in deze Onderwijs- en Examenre-
geling en wel na overleg met het Programma-
management en, met betrekking tot toetsingsaan-
gelegenheden, met de Examencommissie. 

23.2  Wijzigingen die gevolgen hebben voor reeds inge-
schreven studenten, mogen uitsluitend worden uit-
gevoerd als in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat de belangen van die studenten 
daar niet door worden geschaad. 
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23.3. Een afschrift van deze Onderwijs- en Examenrege-
ling, samen met eventuele wijzigingen aangebracht 
door de Examencommissie of het Programma-
management, is beschikbaar voor alle studenten 
en kan worden verkregen via de Leeromgeving of 
bij het Programma-management  

 
24. Onvoorziene omstandigheden 
24.1. In alle gevallen betreffende toetsingsaangelegen-

heden waarin deze Onderwijs- en Examenregeling 
niet voorziet, heeft de Examencommissie in over-
leg met de Associate Dean of Degree Programs 
(en/of de Rector Magnificus) en de Programma-
directeur de bevoegdheid om een definitieve be-
slissing te nemen. 

24.2. In alle gevallen betreffende onderwijsaangelegen-
heden waarin deze Onderwijs- en Examenregeling 
niet voorziet, heeft de Associate Dean of Degree 
Programs (en/of de Rector Magnificus), waar nodig 
in overleg met de Examencommissie, de bevoegd-
heid om een definitieve beslissing te nemen  

 
25. Hardheidsclausule 
25.1. Wanneer het besluitvormende orgaan (zoals de 

Examencommissie of het College van Bestuur) van 
mening is dat tenuitvoerlegging van een beslissing 
(of voorgestelde beslissing) niet gepast zou zijn, 
kan het een andere beslissing nemen. Opgemerkt 
wordt dat het hier een discretionaire bevoegdheid 
van het betreffende orgaan betreft; het kan onder 
geen beding tot een andere beslissing worden ge-
dwongen. Het besluitvormende orgaan kan aanvul-
lende voorwaarden verbinden aan de nieuwe of 
aangepaste beslissing. Ongeacht de beslissing in 
kwestie, dient deze te passen binnen de strekking 
van de oorspronkelijke beslissing (of voorgestelde 
beslissing). Het creëren van precedenten moet 
worden voorkomen. 

 
26. Geldigheid 
Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing 
op studenten van de Bachelor of Science in Accountan
cy, Master of Science in Accountancy en Post-Master-RA 
van de Nyenrode Business Universiteit inclusief de in-
stroomprogramma’s van deze opleidingen en de door 
Nyenrode aangeboden onderdelen van de praktijkoplei
ding Assurance gedurende het academisch jaar 2021-
2022  
 
In deze vorm vastgesteld door het College van Bestuur 
van Universiteit Nyenrode B.V. op 01-06-2021. 
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