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Post-Master Accountancy opleiding
Tilburg University
School of Economics and Management

ALGEMENE INFORMATIE COLLEGEJAAR 2020-2021

CONTACTGEGEVENS

Webpagina’s:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/professionallearning/registeraccountant
ook via de verkorte url: https://www.tilburguniversity.edu/pma

E-mailadres:

pma@uvt.nl

Telefoonnummer:

013-4663422

Locatie:

Gebouw Koopmans, kamer K211, Warandelaan 2, Tilburg

Programma-managers: mw. A.W.J.M. (Jeannette) Dekkers-Akkermans (pma@uvt.nl)
drs. R.C.W. (Rob) Eken RA (r.c.w.eken@uvt.nl)
Programma-directeur: prof. drs. J.C.E. (John) van Kollenburg RA (j.c.e.vkollenburg@uvt.nl)

START COLLEGEJAAR

De eerste collegedag van collegejaar 2020-2021 van de PMA is 4 september 2020.

COLLEGEGELD 2020-2021

Het tarief voor het collegegeld voor het collegejaar 2020-2021 van de Post-Master Accountancy
opleiding (PMA) van Tilburg University (TiU) bedraagt €4.300,-.

INSCHRIJVING

De nieuwe 1e jaars PMA-studenten hebben tot 1 november 2020 de tijd voor de afronding van
hun inschrijving. De inschrijving wordt geacht te zijn afgerond als de factuur voor het collegegeld
die PMA-studenten na hun toelating hebben ontvangen is betaald. De herinschrijving van 2 e jaars
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en ouderejaars studenten dient ook per 1 november 2020 te zijn afgerond. De facturen ten
behoeve van de herinschrijving van 2e jaars en ouderejaars studenten worden in de maand
september 2020 via TiU-mail verstuurd.

Deelname aan examens is niet mogelijk zolang de (her)inschrijving niet is afgerond.

N.B.: Met enkele accountantskantoren zijn specifieke afspraken gemaakt over de inschrijvingsen betalingsprocedure. De desbetreffende kantoren hebben dit met de studenten die dit aangaat
gecommuniceerd.

COMMUNICATIE

Zoals gebruikelijk binnen TiU, gebruikt de PMA het TiU-mailadres van haar studenten voor de
communicatie, zoals via Canvas verstuurde berichten en oproepen voor examens. Het is daarom
belangrijk dat je regelmatig je TiU-mailadres checkt. Geadviseerd wordt je TiU-mail automatisch
te laten doorsturen naar een mailadres dat je dagelijks leest. Verder verzoeken we je om binnen
de “Meldingen”-instellingen van je Canvas-account de nodige vinkjes aan te zetten zodat je zeker
weet dat de berichten van de PMA ook je TiU-mailbox bereiken. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om zodanige instellingen te kiezen dat je de nodige informatie tijdig kunt
ontvangen.

COVID19-MAATREGELEN

Gedurende het najaarssemester van collegejaar 2020-2021 zullen de colleges online, via ZOOM
plaatsvinden, evenals in het afgelopen voorjaarssemester. Voor een aantal specifieke colleges is
het de bedoeling dat die wel fysiek in een collegezaal plaatsvinden. Het gaat dan met name om
colleges waarbij rollenspel als onderwijsvorm wordt gebruikt, zoals in het kader van het
programma van Auditing & Assurance bij de werkcolleges Gedrag Ethiek en Besluitvorming en bij
het Integratiecollege. Nadere informatie hierover volgt. Er is nog geen besluit genomen over de
vraag of de colleges in het voorjaarssemester van collegejaar 2020-2021 ook online, via ZOOM
zullen plaatsvinden.

Voor wat betreft de schriftelijke en mondelinge examens van de PMA is het mogelijk noodzakelijk
om die “digitaal-op-afstand” af te nemen, zoals ook in het afgelopen voorjaarssemester. Nadere
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informatie hierover volgt.

DE PMA IN DE OSIRIS ONDERWIJSCATALOGUS

Het onderwijsprogramma van de PMA is ingevoerd in de Osiris Onderwijscatalogus. Informatie
over data, tijden en locaties van colleges van de PMA zijn daarin vermeld. Een link naar Osiris
Student vind je in de Studentenportal, onder het menu Tools
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten). Verder vind je het rooster met data en locaties in
My TimeTable via https://rooster.uvt.nl/schedule. Het programma-management van de PMA zorgt
er voor dat PMA-studenten in Osiris voor de juiste PMA-cursussen worden enrolled. Let op! Dit
geldt niet voor eventueel deficiënte bachelorcursussen. Daarvoor moet een student zelf tijdig via
de daarvoor geldende procedures aanmelden. Het is belangrijk dat PMA-studenten in de juiste
cursussen in Osiris zijn enrolled, in verband met de toegang tot de juiste informatie in de digitale
leeromgeving, het kunnen deelnemen aan examens en het vastleggen van de resultaten van die
examens.

DE DIGITALE LEEROMGEVING: CANVAS

Het systeem van de digitale leeromgeving van TiU heet “Canvas”. Een link naar Canvas vind je in
de Studentenportal, onder het menu Tools (https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten). Om
kennis te maken met Canvas zie bij de volgende link, onder “Canvas gebruiken en inrichten”:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/snelgids/instructies.

In Canvas zijn de hoofdvakken van de PMA terug te vinden, te weten:
-

1e en 2e jaar:
o

370820 Internal Control & Accounting Information Systems (ICAIS) en

o
-

2e

en
o

370998 Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht (EV&J)
3e

jaar:
370833 Auditing & Assurance (A&A)
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Verder zijn in Canvas cursussen van de PMA opgenomen die niet voor iedereen van toepassing
zijn, te weten:
-

-

Cursussen voor recidivisten:
o

370824 ICAIS repetitiecollege voor recidivisten van het landelijk examen ICAIS

o

370835 A&A repetitiecollege voor recidivisten van het landelijk examen Auditing

PMA-equivalenten van deficiëntievakken:
o

324928 PMA Advanced Financial Processes

o

370891 PMA Fiscale Aspecten van het Ondernemen

o

370895 PMA Ondernemingsrecht

Het programma-management van de PMA zorgt er voor dat PMA-studenten in Canvas voor de
juiste PMA-cursussen worden enrolled. Dit is gekoppeld aan de inschrijving in de Osiris
Onderwijscatalogus. Indien je op of na 1 september 2020 merkt dat je geen toegang hebt tot
Canvas voor een PMA-cursus die voor jou relevant is, word je bij dezen verzocht om hierover
contact op te nemen met het programma-management van de PMA (pma@uvt.nl).

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

De onderwijs- en examenregeling (OER) van de PMA kun je vinden op de website van de
opleiding, onder Downloads (https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/professionallearning/registeraccountant).

COMMISSIE EINDTERMEN ACCOUNTANTSOPLEIDING

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA; https://www.cea.nl/) is de instantie die
toezicht houdt op de opleidingen tot accountant (Accountant-Administratieconsulent (AA) en
Registeraccountant (RA)) in Nederland. De CEA stelt vast aan welke eindtermen een opleiding
tot accountant moet voldoen en wijst de opleidingen aan die aan die eindtermen voldoen. Een
kandidaat kan alleen worden ingeschreven in het accountantsregister van de NBA, als deze een
opleiding heeft afgerond die voldoet aan de eindtermen die zijn vastgesteld door CEA. De
eindtermen omvatten zowel de eindtermen voor de theoretische opleiding als de
praktijkopleiding. De eindtermen voor het theoretische deel van de accountantsopleidingen en
voor de praktijkstages (ofwel praktijkopleidingen) zijn afzonderlijk vastgesteld. De PMA van TiU is

4

Er zijn geen colleges op:
-

23 oktober (herfstvakantie)

-

2 april (Goede Vrijdag; TiU gesloten)

-

14 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag; TiU gesloten)

COLLEGEROOSTER

Het collegerooster van de PMA is opgenomen in de Osiris Onderwijscatalogus. Het
collegerooster binnen Osiris is relevant voor de details met betrekking tot de locaties op de
gegeven data en tijden. De algemene structuur van het programma is hieronder beschreven.
Voor de vakinhoudelijke programmering wordt verwezen naar de collegeroosters voor de
betreffende vakken (per jaargang) op Canvas, onder Course Information.
Voor 1e jaars studenten is het programma als volgt:
-

8:45u – 12:30u: werkcollege ICAIS (najaars- en voorjaarssemester)

-

13:15u – 16:00u:
o

Tijdens het najaarssemester:


van 4 september tot en met 2 oktober: werkcollege ICAIS



vanaf 9 oktober: hoorcolleges EV&J, waaronder hoorcolleges
Jaarrekeningrecht

o

Tijdens het voorjaarssemester: werkcolleges EV&J, met name werkcolleges Externe
Verslaggeving

-

Ten behoeve van de studenten die in het najaar niet zijn geslaagd voor het landelijk
schriftelijk examen ICAIS, wordt tijdens het voorjaarssemester een reeks repetitiecolleges ICAIS voor recidivisten aangeboden. Deze zijn geprogrammeerd op donderdagavond van 18:45 tot 21:30u. Deze colleges zijn niet wekelijks. Indien van toepassing
word je hiervoor enrolled in Canvas, langs welke weg verdere informatie volgt.
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Voor 2e jaars studenten is het programma als volgt:
-

Najaarssemester:
o

8:45u – 12:30u:


4 en 11 september: hoorcolleges EV&J (Financiële Instrumenten)



18 en 25 september en 2 oktober: hoorcolleges ICAIS



vanaf 9 oktober: hoorcolleges A&A – Grondslagen van het
accountantsberoep (GAB)

o

13:15u – 16:00u: werkcolleges EV&J, met name werkcolleges Externe
Verslaggeving

o

voor studenten die niet zijn geslaagd bij de eerste gelegenheid voor het
mondelinge examen ICAIS in oktober van het 2e jaar, worden twee
voorbereidingscolleges voor het mondelinge examen ICAIS aangeboden. Deze
zijn geprogrammeerd op woensdagavond van 18:45 tot 20:30u op 18 november
en 2 december. Geadviseerd wordt om beide voorbereidingscolleges bij te
wonen.

-

Voorjaarssemester:
o

8:45u – 12:00u: werkcolleges A&A

o

12:45u – 14:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

14:45u – 16:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

Voor 3e jaars studenten is het programma als volgt:
-

Najaarssemester:
o

8:45u – 12:00u: werkcolleges A&A

o

12:45u – 14:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

14:45u – 16:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

Op 16 oktober (tijd afhankelijk van groepsindeling) vindt voor 3e jaars studenten
in het kader van het vak A&A het zogenaamde Integratiecollege plaats
(rollenspel op basis van de Integratiecasus). Er is voor 3 e jaars studenten dan
geen verder programma.

o

Ter voorbereiding op de mondelinge examens A&A in december, worden twee
voorbereidingscolleges A&A aangeboden. Zie het collegerooster bij A&A voor de
data, tijden en locaties. Geadviseerd wordt om beide voorbereidingscolleges die
voor een mondeling examen worden aangeboden bij te wonen.
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Na het nominale programma
Aan studenten die het volledige nominale programma van de PMA hebben doorlopen, maar die
nog niet alle examens A&A hebben afgerond wordt het volgende aangeboden:
-

Ten behoeve van de landelijke examens Auditing:
o

Inzagecolleges voor de recente landelijke examens Auditing (van december,
respectievelijk juni) aan het begin van het daaropvolgende semester. Aanwezigheid
bij de Inzagecolleges is verplicht om daarna een individuele inzage van de eigen
examenuitwerkingen te kunnen aanvragen.

o

Daarna volgen Repetitiecolleges voor recidivisten ten behoeve van het landelijke
examen Auditing. Deze colleges zijn niet wekelijks (zie het collegerooster bij
370835 A&A Repetitiecollege).

-

Ten behoeve van de mondelinge examens A&A:
o

Ter voorbereiding op de mondelinge examens A&A in april, worden twee
voorbereidingscolleges Auditing aangeboden. Zie het collegerooster bij A&A voor
de data, tijden en locaties. Geadviseerd wordt om beide voorbereidingscolleges
die voor een mondeling examen worden aangeboden bij te wonen.

EXAMENS

In de examenkalender, die je op de website van de opleiding
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/professional-learning/registeraccountant; onder
Downloads) kunt terugvinden, zijn de data, tijden en locaties van examens van het PMAprogramma aangegeven. Tevens is aangegeven voor welke jaargroep de examens in principe
zijn bedoeld.

Aanmelding voor examens van het nominale programma van de PMA, of herkansingen daarvan,
is niet nodig. Het programma-management van de PMA zorgt voor toezending van oproepen
voor schriftelijke examens en roosters voor mondelinge examens aan personen die aan de
toelatingsvoorwaarden van deze examens voldoen. Wel dien je je tijdig af te melden indien dit
aan de orde is (zie ook de OER). Oproepen voor schriftelijke examens worden in principe vijf
werkdagen vóór het examen verstuurd. Roosters voor mondelinge examens worden in principe
twee weken vóór het examen toegestuurd.

Voor diverse examens gelden toelatingsvoorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden zijn
beschreven in de vakbeschrijvingen die met betrekking tot de betreffende vakken via Canvas
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worden gepubliceerd.

In het algemeen zijn voor 1e jaars studenten die zonder deficiënties tot de opleiding zijn
toegelaten, de volgende examens aan de orde:
-

-

Najaar:
o

Schriftelijk EV&J over het onderwerp Jaarrekeningrecht

o

Landelijk examen ICAIS

Voorjaar/zomer:
o

Proefexamen ICAIS theorie

o

Afronding van de praktijkcase ICAIS

o

De paper/presentatie-opdracht in het kader van de werkcolleges ICAIS

Het gewogen gemiddelde van de resultaten voor de praktijkcase ICAIS (75%) en de
paper/presentatie-opdracht voor ICAIS (25%), wordt genoteerd als het resultaat voor
het schriftelijk instellingsexamen ICAIS.

In het algemeen zijn voor 2e jaars studenten de volgende examens aan de orde:
-

-

Najaar:
o

Mondeling examen ICAIS

o

Mondeling examen EV&J

Voorjaar:
o

Deelexamen A&A 1 met thema GAB

o

Deelexamen A&A 2 met thema Internal & Operational Auditing (rollenspel)

o

Deelexamen A&A 3 met thema Toepassing van controlestandaarden, waaronder
Steekproeven

In het algemeen zijn voor 3e jaars studenten de volgende examens aan de orde:
-

Najaar:
o

Rollenspel Integratiecasus

o

Deelexamen A&A 4 met thema Overige Assurance

o

Het schriftelijk instellingsexamen A&A. De score hiervoor wordt gedurende het 2e
en het 3e collegejaar opgebouwd, en bestaat uit vijf componenten die elk voor
minstens een voldoende moeten zijn uitgewerkt:


Drie van de vier deelexamens A&A (ongeacht eventueel thema, met de
kanttekening dat voor het deelexamen A&A no. 2 met thema Internal &
Opertional Auditing een voldoende dient te worden behaald).
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De Integratiecasus en



De paper/presentatie-opdracht in het kader van de werkcolleges A&A

o

Schriftelijk landelijk examen Auditing

o

Mondeling examen A&A

GELDIGHEIDSTERMIJN VOOR EXAMENS

De geldigheidstermijn voor examenresultaten is in het algemeen beperkt tot 6 jaar, geteld vanaf
de datum van het examen. De geldigheidstermijn van resultaten voor onderdelen in het kader van
het schriftelijk instellingsexamen ICAIS, c.q. het schriftelijk instellingsexamen A&A is beperkt tot 2
jaar, totdat deze examens met een voldoende zijn afgerond (vanaf dan is de algemene termijn
van toepassing). Zie ook de OER. Indien de opleiding niet volledig is afgerond (inclusief
eventuele nog op te heffen deficiënties), op het moment dat de geldigheidstermijn van een
examenresultaat verstrijkt, dan dient het betreffende examen opnieuw, met minstens voldoende
resultaat te worden afgelegd.

PUBLICATIE VAN EXAMENRESULTATEN

De resultaten met betrekking tot exameneisen van de PMA (zoals het schriftelijk EV&J, het
mondeling EV&J, het instellingsexamen ICAIS, het landelijk examen ICAIS, het mondeling
examen ICAIS, het instellingsexamen A&A, het landelijk examen Auditing, het mondeling examen
A&A en eventuele deficiënties), worden vastgelegd door de Examenadministratie van TiU. Deze
examenresultaten zijn te zien in de studievoortgang in Osiris, via
https://osiris.uvt.nl/osiris student tiuprd.

Het Proefexamen ICAIS, de Praktijkcase ICAIS, de paperpresentatie voor ICAIS, Deelexamens
A&A (inclusief het Rollenspel Internal & Operational Auditing), de paperpresentatie voor A&A en
de Integratiecasus spelen een rol in de opleiding en zijn dus niet vrijblijvend (zie de OER). Maar
ze vormen op zichzelf geen afzonderlijke exameneisen. De resultaten met betrekking tot die
programma-onderdelen worden verwerkt in Canvas bij de betreffende cursus en jaargang.

Het is belangrijk dat studenten controleren dat alle resultaten met betrekking tot hun opleiding
worden verwerkt in Osiris, c.q. in Canvas:
-

zowel voor zover het betreft de exameneisen van de opleiding (inclusief deficiënties)
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-

alsook betreffende de resultaten met betrekking tot het Proefexamen ICAIS, de
Praktijkcase ICAIS, de paperpresentatie voor ICAIS, Deelexamens A&A (inclusief het
Rollenspel Internal & Operational Auditing), de paperpresentatie A&A en de
Integratiecasus.

DEFICIËNTIES

Mogelijk ben je toegelaten tot de PMA terwijl je vooropleiding bij de start nog niet voldeed aan
alle uiteindelijk daaraan te stellen eisen. In dat geval vermeldt je toelatingsbrief die je bij de start
met de PMA hebt ontvangen een of meerdere “deficiënties”. Aangegeven is dan welke vakken uit
de bachelorfase in je vooropleiding ontbreken. In een uitzonderlijk geval kan een mastervak een
deficiëntie zijn. De in de toelatingsbrief vermelde deficiënties moeten worden opgeheven voordat
het diploma van de PMA in ontvangst kan worden genomen.
De deficiënties kunnen worden opgeheven via het tentamen van het betreffende bachelor- of
mastervak. Deze tentamens kunnen worden afgelegd onder de inschrijving voor de PMA, dus
zonder bijbetaling. Voor deze tentamens zal je jezelf tijdig via de bij TiU daarvoor gebruikelijke
procedure moeten aanmelden.

Voor enkele, wat vaker voorkomende deficiënties, zijn equivalente PMA-deficiëntievakken
gecreëerd. Die bieden dan jaarlijks een extra kans om de deficiëntie op te heffen. De opzet van
die vakken sluit ook wat beter aan bij de agenda van PMA-studenten, doordat bijvoorbeeld
gebruik wordt gemaakt van video lectures of andere vormen van e-learning. Voor de PMAdeficiëntievakken word je door het secretariaat van de PMA tijdig enrolled in Canvas.
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Tot de verplichte leerstof behoort tevens al wat tijdens de hoor- en werkcolleges voor het
betreffende vak is behandeld.

2e & 3e jaar van het programma:

Auditing & Assurance/Grondslagen van het accountantsberoep:
-

Majoor, G.C.M., R. Van Deun, K. Deinum, Elementaire Theorie Accountantscontrole;
Grondslagen van Auditing & Assurance, Noordhoff, 8e druk, 2020, ISBN 9789001903190.

-

Majoor, G.C.M., E. van Asselt, A. van den Berg, W.F. Merkus, Elementaire Theorie
Accountantscontrole; De praktijk van Auditing & Assurance, Noordhoff, 7e druk, 2016, ISBN
9789001867126.

-

Majoor, G.C.M., B.A. Heikoop, H.L. Verkleij, Elementaire Theorie Accountantscontrole;
Auditing & Assurance: Bijzondere opdrachten, Noordhoff, 2e druk, 2019, ISBN
9789001867065.

-

Elder, R.J., M.S. Beasley, C.E. Hogan, A.A. Arens, Auditing and Assurance Services (Global
Edition), Pearson, 17th edition, 2019, ISBN 9781292311982.

-

Praat, J. van, H. Suerink, Inleiding ict-auditing, Academic Service, 6e druk, 2013, ISBN
9789039527122.

-

Smits, G., Emotiemanagement, Reset Partner, 2017, zonder ISBN, verkrijgbaar via Reset
Partner, informatie via secretariaat PMA (pma@uvt.nl).

-

Wet op het accountantsberoep, december 2012 (https://www.nba.nl/Wet-enregelgeving/Regelgeving-beroepsorganisatie/Regelgeving-beroepsorganisatie/).

-

Wet tuchtrechtspraak accountants, juni 2008, http://wetten.overheid.nl/BWBR0024238/201701-01

-

Wet Toezicht Accountantsorganisaties, januari 2006,
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019468/2017-07-01

-

Besluit Toezicht Accountantsorganisaties, augustus 2006,
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020184/2017-06-17

-

Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), Editie 2020, Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants, ISBN 9789075103861.

-

Raad voor de jaarverslaggeving, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en
middelgrote rechtspersonen, Jaareditie 2020, Kluwer, ISBN nog niet bekend (verschijnt
najaar 2020). Mogelijk heb je de vorige editie van deze titel al aangeschaft in collegejaar
2019-2020, t.b.v. het vakgebied EV&J. Een recente RJ-bundel is toegestane literatuur bij het
landelijk examen Auditing.
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-

Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (opgenomen in de RJ-bundel: § 900.1), in het
bijzonder Afdelingen 7, 8, 9 en 10.

-

NBA Alerts (https://www.nba.nl/Vaktechniek/Tools/NBA-alerts/)

-

NBA-handreikingen zoals opgenomen op de website
(https://www.nba.nl/Vaktechniek/Tools/NBA-handreikingen/).

-

Nederlandse Corporate Governance Code 2016
(http://www.commissiecorporategovernance.nl/corporate-governance-code)

-

-

Actualiteiten:
o

http://www.nba.nl/

o

http://www.ifac.org/

o

http://www.ifrs.org/

o

https://www.isaca.org/Pages/default.aspx

o

http://www.journalofaccountancy.com/

De laatste twee jaargangen van de tijdschriften
o

Accountant (download de gratis app versie via www.accountant.nl/app; login:
info@tilburguniversity.edu; wachtwoord: 5037)

o

en MAB – Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (het MAB is een
“Open Acces” tijdschrift dat wordt aangeboden via https://mab-online.nl/)

voor zover de artikelen betrekking hebben op actuele ontwikkelingen met betrekking tot
onderwerpen op de literatuurlijst.
Tot de verplichte leerstof behoort tevens al wat tijdens de hoor- en werkcolleges voor het
betreffende vak is behandeld.
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Links naar studiegids en websites:
a. de Post-Master Accountancy opleiding (PMA) het Nederlandstalige programma in Tilburg, zie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/registeraccountant?utm source=sh
ort-url en in het bijzonder, onder downloads, het document “Algemene informatie PMA 2020-2021”
(toegevoegd aan het formulier als bijlage A2e). Verdere informatie wordt geboden via de digitale
leeromgeving voor PMA-studenten (onderdeel van het intranet van TiU).
b. het Engelstalige European Post-Master Accountancy program (EPMA), zie
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/european-pma?utm source=shorturl. Verdere informatie wordt geboden via de digitale leeromgeving voor EPMA-studenten (onderdeel
van het intranet van TiU).
c. en de International Post-Master Accountancy opleiding (IPMA) op Curaçao, zie
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/internationalpma?utm source=short-url. Verdere informatie wordt geboden via de digitale leeromgeving voor IPMAstudenten (onderdeel van het intranet van TiU).
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Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding, collegejaar 2020-2021
Artikel 1: Afbakening
1.1. Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg
University.
1.2.
De volgende definities zijn van toepassing:
a. Collegegeld: het bedrag dat jaarlijks aan de Student in rekening wordt gebracht voor
het volgen van onderwijs en afleggen van Examens in de Opleiding.
b. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA): dit is de commissie die in
Nederland de eindtermen vaststelt voor de opleidingen tot Registeraccountant en
Accountant-Administratieconsulent en die de opleidingen aanwijst die het
theoretisch deel van de accountantsopleiding verzorgen.
c. Het Curatorium: een orgaan dat er op toeziet dat het programma van de Opleiding
aansluit bij de behoeften van de accountantspraktijk en mede de kwaliteit van de
Opleiding bewaakt; het Curatorium bestaat uit tenminste acht vertegenwoordigers
van het beroepenveld. De Directie woont de vergaderingen van het Curatorium te
allen tijde bij.
d. Deficiëntiecursus: een cursus op Bachelor- of Masterniveau die met succes
moet zijn afgerond om de Opleiding met succes te kunnen voltooien.
e. Directie: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de PMA, bestaande uit de
opleidingsdirecteur en de programmamanagers.
f. Examen: een schriftelijke of mondelinge toets behorende tot de Opleiding.
g. Examencommissie: de commissie belast met het uitvoeren van deze regeling; deze
commissie bestaat uit de hoogleraren die verantwoordelijk zijn voor de vakken in de
Opleiding en een door het hoofd van het Departement Accountancy aangewezen
hoogleraar uit het Departement Accountancy die geen betrokkenheid heeft bij de
Opleiding. De Examencommissie staat onder voorzitterschap van de door het hoofd
van het Departement Accountancy aangewezen hoogleraar.
h. Fraude tijdens een examen: een handelen of nalaten daarvan door de Student
dat tot gevolg heeft dat het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht
en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt.
i. Kandidaat: hij of zij die toelating vraagt tot de Opleiding.
j. Opleiding: de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University in enge zin,
dat wil zeggen niet zijnde het European Post-Master Accountancy program of de
Internationale Post-Master Accountancy opleiding.
k. Opleidingscommissie: een adviesorgaan van de Opleiding belast met het bewaken
van de kwaliteit van de opleiding; deze commissie bestaat uit tenminste vijf
Studentvertegenwoordigers en tenminste één van de hoogleraren van de Opleiding
die tevens als voorzitter optreedt. De Directie woont de vergaderingen van de
Opleidingscommissie te allen tijde bij.
l. Praktijkstage: het praktische deel van de opleiding tot Registeraccountant.
m. Student: hij of zij die is ingeschreven als Student van de Opleiding.
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1.3.

1.4.
1.5.

De opleiding omvat de volgende cursussen:
a. Internal Control & Accounting Information Systems;
b. Externe Verslaggeving en Jaarrekeningrecht;
c. Auditing & Assurance;
d. Deficiëntiecursussen, indien bij instroom niet is voldaan aan de van toepassing
zijnde eisen van de CEA.
Daar waar in deze regeling wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt hieronder ook
informatie via email of anderszins via elektronische communicatiekanalen verstaan.
Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Directeur van de Opleiding. Het
collegegeld voor het jaar waarvoor deze regeling geldt is €4.300,- per volledig
collegejaar.

Artikel 2: Aanmelding voor de Opleiding
2.1. Aanmelding voor de Opleiding geschiedt via de website van de Opleiding, door het
invullen van alle verplichte velden en het bijvoegen van de benodigde documenten.
2.2. Een aanmelding voor toelating tot een bepaald collegejaar dient te zijn ontvangen vóór
de eerste dag van de maand waarin dat collegejaar begint.
Artikel 3: Toelating tot de Opleiding
3.1. Tot de Opleiding kunnen worden toegelaten:
a. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat deel van de CEA-eisen dat niet
door de Opleiding wordt afgedekt en mits zij de Nederlandse taal in woord en
geschrift beheersen.
b. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
buitenlandse universiteit dat kan worden gelijkgesteld aan een Master of Science of
Master of Arts diploma van een Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat
deel van de CEA-eisen dat niet door de Opleiding wordt afgedekt en mits zij de
Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
Het deel van de CEA-eisen dat niet door de Opleiding wordt afgedekt is opgenomen in
een Addendum bij deze regeling, onder de naam “Toelatingseisen Post-Master
Accountancy opleiding, Tilburg University”.
3.2. De Opleiding beoordeelt of en onder welke condities een Kandidaat toelaatbaar is en
vraagt eventueel andere relevante informatie op bij de Kandidaat.
3.3. Van een tot de Opleiding toegelaten Student wordt verwacht dat deze zich gedraagt
volgens de algemene gedragsregels voor studenten van Tilburg University en in het
bijzonder volgens de Omgangsregels van Tilburg University en de Regels voor
schriftelijke examens.
3.4. De kandidaat is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld, ongeacht of
hij dit zelf betaalt of een andere partij.
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Artikel 4: Examinering
4.1. Studenten mogen slechts deelnemen aan een Examen als ze hebben voldaan aan de
toelatingseisen van de Opleiding en als het collegegeld volledig is betaald.
4.2. Studenten worden geacht deel te nemen aan de eerstvolgende mogelijkheid om een
voor hen van toepassing zijnd Examen af te leggen. Zij behoeven zich daarvoor niet aan
te melden, tenzij het een Deficiëntiecursus uit de Bachelor Bedrijfseconomie van
Tilburg University betreft.
4.3. Afmelding voor deelname aan een Examen is mogelijk. Daartoe dient de Student een
Schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Dit verzoek moet uiterlijk op dag 15 van
de maand voorafgaand aan de maand van het Examen worden ingediend. De
Examencommissie bevestigt de afmelding binnen twee werkdagen.
4.4. Als een Student niet verschijnt op een Examen waarvoor hij zich niet heeft afgemeld via
de in Art. 4.3. genoemde procedure, wordt hem de deelname aan de eerstvolgende
mogelijkheid om het desbetreffende Examen af te leggen ontzegd. De
Examencommissie kan dit herroepen op een Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
Student.
4.5. Een Schriftelijk verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een Examen moet worden
ingediend bij de Examencommissie. Dit gemotiveerde verzoek moet uiterlijk 30
werkdagen voorafgaand aan het Examen worden ingediend. De Examencommissie kan
om additioneel bewijsmateriaal vragen. Zij neemt een gemotiveerde beslissing na het
inwinnen van advies bij de verantwoordelijke Hoogleraar en stelt de Student binnen 10
werkdagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis.
4.6. De Student dient zich tijdens een Examen te kunnen legitimeren met het bewijs van
inschrijving (de TiU kaart) of een ander geldig identiteitsbewijs.
4.7. Het mondeling Examen is in principe openbaar. Een Schriftelijk verzoek tot bijwoning
van het Examen dient uiterlijk 10 werkdagen vóór het Examen te worden gericht aan de
Examencommissie. Toestemming tot bijwoning wordt niet verleend indien de Student
die het Examen aflegt hiertegen bezwaar heeft.
4.8. Indien een Student is afgewezen voor een mondeling Examen en de behoefte bestaat
van één of meer van de examinatoren nadere toelichting te krijgen, dient de Student
een gesprek aan te vragen via een Schriftelijk verzoek aan de Examencommissie.
4.9. Indien een Student is afgewezen voor een schriftelijk Examen en de behoefte bestaat
aan een nadere inzage in het Examen, de correctiecommentaren en de
standaarduitwerking, dan biedt de Opleiding daartoe gelegenheid binnen een redelijke
termijn na het bekend maken van de uitslag en voor de volgende gelegenheid om het
Examen af te leggen. Bij de inzage zal een docent aanwezig zijn die eventuele vragen
naar aanleiding van de correcties kan beantwoorden. Per Student is 15 minuten voor
inzage beschikbaar. Geen inzage wordt geboden voor Deelexamens of voor
Proefexamens.
4.10. In geval van Fraude tijdens een Examen kan de Examencommissie de Student voor ten
hoogste één jaar uitsluiten van de Examens. De mededeling hieromtrent van de
Examencommissie wordt schriftelijk gedaan. Als er sprake is van recidive kan de
Examencommissie de Student de toegang tot de Opleiding ontzeggen. Er vindt alsdan
geen restitutie van collegegeld plaats.
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4.11. Eindcijfers en deelscores voor Examens en vraagstukken of opdrachten worden bepaald
in hele of halve cijfers, met dien verstande dat een eindcijfer van 5,5 altijd wordt
afgerond naar 6,0. Een Student is geslaagd voor een Examen als een eindcijfer van
tenminste 6,0 wordt behaald.
4.12. Direct na afloop van een mondeling Examen wordt het eindcijfer vastgesteld en aan de
Student bekend gemaakt, door twee examinatoren namens de Examencommissie. Met
betrekking tot schriftelijke Examens worden eindcijfers binnen 30 werkdagen, waarbij
de kalenderweken 29, 30 en 31 niet meetellen, vastgesteld door de voor het Examen
verantwoordelijke hoogleraar namens de Examencommissie. De eindcijfers van
mondelinge en schriftelijke Examens worden vastgelegd door de examenadministratie
van Tilburg University. Eindcijfers van schriftelijke Examens worden binnen 2 werkdagen
na vaststelling bekend gemaakt via het informatiesysteem van de examenadministratie
van Tilburg University.
4.13. De geldigheidstermijn van resultaten van Examens waarvoor een Student is geslaagd, is
6 jaar vanaf de datum waarop het examen werd afgelegd.
4.14. Bij een beoordeling met het eindcijfer 3,0 of lager bij een mondeling Examen, wordt de
Student de deelname aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende
mondeling Examen af te leggen ontzegd.
4.15. Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren staat beroep
open bij de Examencommissie. Het beroep moet altijd schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend binnen 10 werkdagen na de inzage in het examen. Als de
beroepstermijn wordt overschreden wordt het beroepschrift alleen in behandeling
genomen als de Student kan aantonen dat hij het beroep zo snel als redelijkerwijs
mogelijk was heeft ingediend.
4.16. Tegen beslissingen in beroep van de Examencommissie staat beroep open bij het
College van Beroep voor de Examens van de Universiteit. Het beroep moet altijd
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de
beslissing van de Examencommissie schriftelijk is meegedeeld.
4.17. De voorzitter van de Examencommissie wordt te allen tijde geacht te handelen namens
de Examencommissie, tenzij expliciet anderszins door hem aangegeven.
Artikel 5: Internal Control & Accounting Information Systems
5.1. Met betrekking tot de cursus Internal Control & Accounting Information Systems zijn
de volgende drie examens van toepassing:
a. Schriftelijk Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
b. Schriftelijk Instellingsexamen Internal Control & Accounting Information Systems.
c. Mondeling Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
5.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 5.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
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5.3.

5.4.

5.5.

Voor wat betreft de inhoud van de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems, de organisatie van de bij Art. 5.1. genoemde Examens en de bij Art. 5.2.
genoemde voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking
tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel
uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
Een Student is geslaagd voor de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems als bij elk van de drie in Art. 5.1. genoemde examens tenminste het eindcijfer
6,0 is behaald.
Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Internal
Control & Accounting Information Systems, vaststelt dat de Student in diens
uitwerking in belangrijke mate gebruik heeft gemaakt van uitwerkingen van anderen,
waaronder de officiële standaarduitwerking of uitwerkingen van collega Studenten, zal
de uitwerking van de Student niet meetellen in het kader van de inleververplichting.
Bovendien ontvangt de Student alsdan een schriftelijke waarschuwing namens de
Examencommissie, dat indien een 2e keer wordt vastgesteld dat de desbetreffende
Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke uitwerkingen, hij zal worden uitgesloten
van de eerstvolgende gelegenheid tot deelname aan het Schriftelijk Landelijk Examen
Internal Control & Accounting Information Systems.

Artikel 6: Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht
6.1. Met betrekking tot de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht zijn de
volgende twee examens van toepassing:
a. Schriftelijk Examen Jaarrekeningrecht.
b. Mondeling Examen Externe Verslaggeving.
6.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 6.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
6.3. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht,
de organisatie van de bij Art. 6.1. genoemde Examens en de bij Art. 6.2. genoemde
voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze
cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel
onderdeel uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
6.4. Een Student is geslaagd voor de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht als
bij elk van de twee in Art. 6.1. genoemde Examens tenminste het eindcijfer 6,0 is
behaald.
Artikel 7: Auditing & Assurance
7.1. Met betrekking tot de cursus Auditing & Assurance zijn de volgende drie examens
van toepassing:
a. Schriftelijk Instellingsexamen Auditing.
b. Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
c. Mondeling Examen Auditing.
7.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 7.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Voor wat betreft de inhoud van de cursus Auditing & Assurance, de organisatie van de
bij Art. 7.1. genoemde Examens en de bij Art. 7.2. genoemde voorwaarden wordt
verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze cursus wordt
gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende jaargang van
Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel uit te maken
van deze Onderwijs- en Examenregeling.
Een Student is geslaagd voor de cursus Auditing & Assurance als bij elk van de drie in Art.
7.1. genoemde examens tenminste het eindcijfer 6,0 is behaald.
Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Auditing &
Assurance, vaststelt dat de Student in diens uitwerking in belangrijke mate gebruik heeft
gemaakt van uitwerkingen van anderen, waaronder de officiële standaarduitwerking of
uitwerkingen van collega Studenten, zal de uitwerking van de Student niet meetellen in
het kader van de inleververplichting. Bovendien ontvangt de Student alsdan een
schriftelijke waarschuwing namens de Examencommissie, dat indien een 2e keer wordt
vastgesteld dat de desbetreffende Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke
uitwerkingen, hij zal worden uitgesloten van de eerstvolgende gelegenheid tot
deelname aan het Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
In aanvulling op Art. 4.13 geldt voor de resultaten met betrekking tot de onderdelen van
het Schriftelijk Instellingsexamen Auditing een geldigheidstermijn van 2 jaar, tot het
moment dat de Student dit Examen volledig met succes heeft afgerond. Daarna geldt
met betrekking tot dit Examen de in Art. 4.13 genoemde termijn.

Artikel 8: Deficiëntiecursussen
8.1. Het is mogelijk te worden toegelaten tot de Opleiding met één of enkele
Deficiëntiecursussen uit de Bachelor (Economie en) Bedrijfseconomie van Tilburg
University. In dat geval dient de Student, in aanvulling op hetgeen is beschreven in Artt.
5, 6 en 7, te voldoen aan de exameneisen die gelden voor de betreffende
Deficiëntiecursussen, alvorens de Opleiding met succes kan worden afgerond.
8.2. Indien van toepassing kan een Student in het kader van diens Deficiëntiecursussen uit
de Bachelor (Economie en) Bedrijfseconomie, bij Tilburg University de betreffende
colleges volgen en examens afleggen. Daarbij dient de Student tijdig rekening te houden
met de daarvoor geldende procedures voor aanmelding voor het volgen van colleges en
voor aanmelding voor examens. Informatie over deze procedures wordt gepresenteerd
op de website van Tilburg University en wel in het bijzonder via de “Studenten Portal”.
8.3. Het volgen van colleges of het afleggen van examens uit de Bachelor (Economieen)
Bedrijfseconomie bij Tilburg University, door een Student in het kader van diens
Deficiëntiecursussen, is mogelijk onder diens inschrijving voor de Opleiding. Er wordt
hiervoor niet aanvullend collegegeld in rekening gebracht.
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8.4.

8.5.
8.6.

Voor een beperkt aantal Deficiëntiecursussen worden door de Opleiding colleges en
examens aangeboden die equivalent zijn aan die van de gelijknamige cursussen uit de
Bachelor (Economie en) Bedrijfseconomie van Tilburg University. De opzet daarvan kan
echter afwijken van die gelijknamige Bachelorcursussen. De inhoud van deze
equivalenten zal te allen tijde overeenstemmen met de inhoud van de gelijknamige
Bachelorcursussen. Informatie over deze equivalenten wordt gepresenteerd in het
document “Algemene Informatie PMA” dat vóór het begin van elk collegejaar wordt
gepubliceerd via de website van de Opleiding en meer in detail via de digitale
leeromgeving van de betreffende equivalenten, waarvoor Studenten die het betreft
door de Opleiding worden “enrolled”.
Als bij toelating tot de Opleiding Deficiënties zijn vastgesteld worden de desbetreffende
Deficiëntiecursussen geacht integraal onderdeel te zijn van de Opleiding.
Een Student is geslaagd voor een Deficiëntiecursus als voor de desbetreffende
cursus minstens het eindcijfer 6,0 is behaald.

Artikel 9: Beëindiging van de Opleiding
9.1. Een Student die alle Examens van de Opleiding, inclusief eventuele Deficiënties, met
succes heeft afgerond wordt geacht de Opleiding als geheel te hebben afgerond. Als
bewijs van afronding van de Opleiding wordt door de Examencommissie een diploma
uitgereikt, met als bijlage een cijferlijst waarop de behaalde eindcijfers voor de
Examens van de Opleiding zijn vermeld. De cijfers van eventuele Deficiëntiecursussen
worden vermeld in een afzonderlijke studieverklaring van de studentenadministratie.
9.2. Een Student die de Opleiding als geheel met succes heeft afgerond kan restitutie vragen
van het deel van het betaalde collegegeld dat betrekking heeft op het restant van het
collegejaar na de datum van het laatst behaalde Examen, naar beneden op hele
maanden afgerond, met dien verstande dat het collegejaar wordt geacht uit 10
maanden te bestaan waarbij juli en augustus buiten beschouwing worden gelaten.
9.3. Een Student die de opleiding tussentijds zonder het behalen van alle Examens beëindigt,
kan géén restitutie van collegegeld krijgen. Hij kan bij de “Student Desk” van Tilburg
University een studieverklaring aanvragen, waarin de eindcijfers van de Examens van de
Opleiding worden vermeld die hij met succes heeft afgerond.
Artikel 10: Praktijkstage
10.1. De Opleiding behelst de theoretische opleiding tot Registeraccountant. Om de titel
Registeraccountant te mogen voeren moet de Student tevens de Praktijkstage hebben
afgerond. De Praktijkstage is geregeld in de Verordening op de praktijkstage en de
Nadere Voorschriften op de praktijkstage zoals vastgesteld door de NBA (Koninklijke
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).
10.2. De Praktijkstage maakt geen onderdeel uit van de Opleiding en van deze regeling. Voor
informatie over de inhoud van de Praktijkstage en over de wijze waarop aan de daaraan
gestelde eisen kan worden voldaan, wordt verwezen naar de NBA.
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Artikel 11: Bekendmaking en wijziging van deze regeling en onvoorziene gevallen
11.1. De Examencommissie draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling en van
wijzigingen hierop, zo die later mochten worden vastgesteld. In elk geval wordt deze
regeling gepubliceerd via de website van de Opleiding.
11.2. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Geen
wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende collegejaar, tenzij de
belangen van Studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
11.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Examencommissie.
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Addendum bij Artikel 3.1 van de Onderwijs en Examenregeling
van de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University

Toelatingseisen Post-Master Accountancy opleiding (PMA), Tilburg University:

1

Een Master of Science, dan wel Master of Arts-titel

2

Een vooropleiding waarin onderstaande cursussen worden afgedekt:
Progr

Semester

Financial Accounting en Boekhouden
Financial Accounting (324064)
Inleiding Boekhouden (324065)
*Voortgezet Boekhouden (324923)
*Intermediate Financial Accounting (324038) dringend advies
Advanced Financial Accounting (324028)
Financial Accounting & Reporting (324059) voorheen CFR
Empirical Research in Accounting (324062) voorheen FAT

B
B
B
B
M
M
M

najaar
najaar
najaar
najaar
voorjaar
voorjaar
najaar

Internal Control & Accounting Information Systems
*Auditing & AIS (320060) dringend advies
Information Systems & Data Analytics (323101)

B
M

najaar
najaar

Auditing & Assurance
Advanced Auditing (324054)

M

najaar

Management Accounting & Control
Management Accounting (324066)
*Intermediate Management Accounting (324223) dringend advies
Management Accounting & Control (324039) voorheen MCS
Integrated Reporting & Behavior (323102) dringend advies

B
B
M
M

voorjaar
najaar
najaar
voorjaar

Financiering
Investeren & Beleggen (323078)
Ondernemingsfinanciering & Vermogensmarkten (323622)
Financial Statement Analysis & Valuation (323059) voorheen FSA

B
B
M

voorjaar
voorjaar
voorjaar

Strategie, Leiderschap & Organisatie
Organisatie & Strategie (325007)
Operations Management voor BE (325072)

B
B

najaar
najaar

Overige vakgebieden
*Ondernemingsrecht voor BE (381023)
*Fiscale Economie (380001)
*Fiscale Aspecten van het Ondernemen (695323)
*Bedrijfsethiek (360036)
Grondslagen Macro-economie (330013)
Grondslagen Micro-economie (330012)
Inleiding Data-Analyse (350818)
Data-analyse (323624)

B
B
B
B
B
B
B
B

voorjaar
voorjaar
najaar
voorjaar
voorjaar
najaar
voorjaar
najaar

B = uit het TiU-programma Bachelor (Economie en) Bedrijfseconomie
M = uit het TiU-programma Master Accountancy
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Addendum bij Artikel 3.1 van de Onderwijs en Examenregeling
van de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University
De vermelde toelatingsvoorwaarden zijn geformuleerd in termen van cursussen van de programma’s
Bachelor (Economie en) Bedrijfseconomie en Master Accountancy van Tilburg University Voor de
genoemde cursussen bestaan equivalenten bij andere onderwijsinstellingen en voor diverse
cursussen ook binnen Tilburg University
De genoemde vakken hebben een studielast van elk 6 ects 1 ects staat voor 28 studie-uren
Door middel van doorhalingen wordt aangegeven in welke mate de vooropleiding die
reeds is voltooid, c.q die vóór de start met het programma van de Post-Master
Accountancy opleiding volgens opgave van de student nog zal worden voltooid, de
voorwaarden voor toelating tot de PMA afdekt.
Deficiënties dienen te zijn opgeheven alvorens met het programma van de PMA kan
worden begonnen, met uitzondering van de gebieden gemarkeerd met *.

Drs. R.C.W. Eken RA
Coördinator en studieadviseur
Post-Master Accountancy opleiding
Tilburg University
School of Economics and Management
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Kamer K211, gebouw Koopmans
Tel.: 013-4663404/3422
http://www.tilburguniversity.edu/pma
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Onderwijs- en Examenregeling International Post-Master Accountancy opleiding, collegejaar
2020
Artikel 1: Afbakening
1.1. Deze regeling is van toepassing op de International Post-Master Accountancy opleiding
van Tilburg University, welke gegeven wordt in Willemstad Curaçao (hierna IPMA). De
IPMA maakt deel uit van de Accountancy Opleiding aan de Tilburg University (hierna
AO).
1.2. De volgende definities zijn van toepassing:
a. Afstudeerdatum: de datum van het afsluitende schriftelijke of mondeling examen
dat de Student heeft behaald om de Opleiding af te ronden
b. Collegegeld: het bedrag in Euro dat jaarlijks aan de Student in rekening wordt
gebracht voor het volgen van onderwijs en het afleggen van Examens in de
Opleiding (inclusief Examens zoals bepaald in Art. 4.19 en literatuur maar exclusief
referaatbegeleiding en het CPA-programma).
c. Collegejaar: voor het programma IPMA geldt dat het collegejaar gelijk is aan de
periode oktober tot en met september.
d. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA): dit is de commissie die in
Nederland de eindtermen vaststelt voor de opleidingen tot Registeraccountant en
Accountant-Administratieconsulent en die de opleidingen aanwijst die het
theoretisch deel van de accountantsopleiding verzorgen.
e. Het Curatorium: een orgaan dat erop toeziet dat het programma van de Opleiding
aansluit bij de behoeften van de accountantspraktijk en mede de kwaliteit van de
Opleiding bewaakt; het Curatorium bestaat uit tenminste acht vertegenwoordigers
van het beroepenveld. De Directie AO woont de vergaderingen van het Curatorium
te allen tijde bij.
f. Deficiëntievak: een vak op Bachelor- of Masterniveau dat met succes moet zijn
afgerond om de Opleiding met succes te kunnen voltooien.
g. Directie IPMA: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de IPMA, bestaande
uit de opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator en de programmamanager.
h. Directie AO: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de Accountancy
Opleiding, bestaande uit de opleidingsdirecteur PMA en de programmamanagers
van de PMA, EPMA en IPMA.
i. Eerder verworven competenties: het relevante onderwijs dat een student of
aankomende student heeft ontvangen als vereiste om zich in te schrijven voor de
Opleiding.
j. Examen: een schriftelijke of mondelinge toets (of een andere summatieve opdracht)
behorende tot de Opleiding.
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k.

1.3.

1.4.
1.5.

Examencommissie: de commissie belast met het uitvoeren van deze regeling; deze
commissie bestaat uit de hoogleraren die verantwoordelijk zijn voor de vakken in de
Opleiding en een door het hoofd van het Departement Accountancy van de Tilburg
University aangewezen hoogleraar uit het Departement Accountancy die geen
betrokkenheid heeft bij de Opleiding. De Examencommissie staat onder
voorzitterschap van de door het hoofd van het Departement Accountancy
aangewezen hoogleraar.
l. Fraude tijdens een examen: het tijdens een Examen gebruiken van ongeoorloofde
materialen, elektronische datacommunicatieverbindingen of werk van andere
kandidaten die hetzelfde Examen zijn aan het maken.
l. Kandidaat: hij of zij die toelating vraagt tot de Opleiding.
m. Opleiding: de Accountancy Opleiding van de Tilburg University (AO) zoals die is
aangewezen door de CEA en die bestaat uit de International Post-Master
Accountancy (IPMA), het European Post-Master Accountancy program (EPMA) en
de Post-Master Accountancy (PMA).
n. Opleidingscommissie: een adviesorgaan van de Opleiding belast met het bewaken
van de kwaliteit van de opleiding; deze commissie bestaat uit tenminste vijf
Studentvertegenwoordigers en tenminste één van de hoogleraren van de Opleiding
die tevens als voorzitter optreedt. De Directie AO woont de vergaderingen van de
Opleidingscommissie te allen tijde bij.
o. Praktijkopleiding: het praktische deel van de opleiding tot Registeraccountant.
p. Referaat: essay dat de Trainee schrijft binnen de Praktijkopleiding.
q. Secretariaat IPMA: de ondersteunende afdeling van de IPMA dat tenminste bestaat
uit een Programmamanager.
r. Student: hij of zij die is ingeschreven als Student van het programma van de IPMA,
op regelmatige basis colleges volgt en/of examens aflegt, en wiens Collegegeld
voldaan zijn conform deze Regeling.
De IPMA omvat de volgende vakken:
a. Internal Control & Accounting Information Systems (21 ECTS);
b. Externe Verslaggeving en Jaarrekeningrecht (19 ECTS);
c. Auditing & Assurance (24 ECTS);
d. Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (6 ECTS);
e. Dutch Company Law (8 ECTS);
f. Dutch Tax Law (12 ECTS);
g. Deficiëntievakken, indien bij instroom niet is voldaan aan de van toepassing zijnde
eisen van de CEA en vakken specifiek van toepassing op het Caribisch gebied.
Het vak Gedrag, Ethiek en Besluitvorming is ingebed in het vak Auditing & Assurance en
Internal Control & Accounting Information Systems.
Daar waar in deze regeling wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt hieronder ook
informatie via email of anderszins via elektronische communicatiekanalen verstaan.
De IPMA wordt nominaal gegeven in 3 collegejaren en bestaat uit colleges die worden
gegeven tijdens seminars van ieder twee weken in de maanden oktober, april en juni .
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Artikel 2: Aanmelding voor de IPMA en Collegegeld
2.1. Aanmelding voor de IPMA geschiedt via de website van de Opleiding, door het invullen
van alle verplichte velden en het bijvoegen van de benodigde documenten.
2.2. Reguliere inschrijving vindt plaats voor de start van het seminar in oktober. Bij wijze van
uitzondering is het mogelijk om op een ander moment in te schrijven. In het laatste
geval wordt de student beschouwd als onderdeel van het reguliere inschrijvingscohort
en is hij/zij onderworpen aan de voorschriften voor dat cohort. De student moet dan
ook het reguliere inschrijvingscohort inhalen met betrekking tot de lessen die in de
voorgaande maanden zijn gegeven voor het reguliere inschrijvingscohort en die werden
gemist door de laat-ingeschreven student. Dit houdt in dat de programmadirecteur
bepaalt welke literatuur bestudeerd moet worden en/of case moeten worden gemaakt
en/of examens moeten worden afgelegd.
2.3. Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Directeur van de Opleiding. Het
collegegeld voor het jaar waarvoor deze regeling geldt, is € 4.800,- per collegejaar.
2.4. Het collegegeld is inclusief de literatuur, de examens en 2 herexamens voor de
landelijke examens Auditing & Assurance en ICAIS. Voor iedere examenpoging voor de
landelijke examens die na de genoemde 3 keer wordt afgelegd, wordt een vergoeding
van € 250,- in rekening gebracht.
2.5. Als een student afstudeert aan de IPMA binnen 3 collegejaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart, wordt geen extra collegegeld gefactureerd.
Als een student afstudeert aan de IPMA na meer dan 3 college jaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart, wordt zolang hij/zij aan de IPMA is
ingeschreven per jaar het volledige collegegeld gefactureerd.
Als een student afstudeert aan de IPMA na meer dan 3 collegejaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart en dit plaats vindt voor 1 maart wordt 50%
van het gefactureerde collegegeld van dat jaar gerestitueerd.
Als een student zijn/haar studie stopt zonder te zijn afgestudeerd vindt geen restitutie
van collegegeld plaats.
De opleidingsdirecteur is bevoegd om van dit artikel af te wijken zolang het in het
voordeel is van de student.
2.6. Als een Student niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 7.3b met betrekking
tot het aantal in te leveren cases, zal de Student de mogelijkheid krijgen om extra
huiswerk in te leveren. Indien het extra huiswerk buiten het correctorenschema van het
eigen cohort of dat van een ander cohort valt, zullen afspraken gemaakt worden
omtrent de beoordeling en de dekking van de administratieve kosten.
2.7. De Student is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld, ongeacht wie of
welke organisatie deze betalingen verricht.

3

Artikel 3: Toelating tot de IPMA
3.1. Tot de IPMA kunnen worden toegelaten:
a. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat deel van de CEA-eisen dat niet
door het programma van de IPMA wordt afgedekt en mits zij de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift beheersen.
b. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
buitenlandse universiteit dat kan worden gelijkgesteld aan een Master of Science of
Master of Arts diploma van een Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat
deel van de CEA-eisen dat niet door het programma van de IPMA wordt afgedekt en
mits zij de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift beheersen.
3.2. De IPMA beoordeelt of en onder welke condities een Kandidaat toelaatbaar is en vraagt
eventueel andere relevante informatie op bij de Kandidaat. Het resultaat van een
dergelijke evaluatie kan zijn dat de Kandidaat deficiënties heeft in zijn / haar eerder
verworven competenties.
3.3. Van een tot het programma van de IPMA toegelaten Student wordt verwacht dat
deze zich gedraagt volgens de algemene gedragsregels voor studenten van
Tilburg University en in het bijzonder volgens de Omgangsregels van Tilburg
University en de Regels voor schriftelijke examens.
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Artikel 4: Examinering
4.1.

Studenten mogen slechts deelnemen aan een Examen als ze hebben voldaan aan de
toelatingseisen van de IPMA en als het collegegeld volledig is betaald.
4.2. Studenten worden geacht deel te nemen aan de eerstvolgende mogelijkheid om een
voor hen van toepassing zijnde Examen af te leggen. Zij behoeven zich daarvoor zelf niet
aan te melden dat wordt gedaan door het secretariaat IPMA.
4.3. Als een Student niet wenst deel te nemen aan een examen, moet hij/zij dit uiterlijk 14
werkdagen vóór het examen aan het secretariaat van de IPMA melden.
4.4. Als een Student niet verschijnt op een Examen waarvoor hij/zij zich niet van tevoren
heeft afgemeld via de in Art. 4.3. genoemde procedure, wordt hem/haar de deelname
aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende Examen af te leggen ontzegd.
De Examencommissie kan dit herroepen op een Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van
de Student.
4.5. Een Schriftelijk verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een Examen wordt door de
programma coördinator in overleg met de verantwoordelijke Hoogleraar afgestemd.
4.6. De Student dient zich tijdens een Examen te kunnen legitimeren met het bewijs van
inschrijving (de UvT-kaart) of een ander geldig identiteitsbewijs.
4.7. Het mondeling Examen is in principe openbaar. Een Schriftelijk verzoek tot bijwoning
van het Examen dient uiterlijk 10 werkdagen vóór het Examen te worden gericht aan de
Examencommissie. Toestemming tot bijwoning wordt niet verleend indien de Student
die het Examen aflegt hiertegen bezwaar heeft.
4.8. Indien een Student is afgewezen voor een mondeling Examen en de behoefte bestaat
van één of meer van de examinatoren nadere toelichting te krijgen, dient de Student
een gesprek aan te vragen via een Schriftelijk verzoek aan de Examencommissie.
4.9. Indien een Student is afgewezen voor een schriftelijk Examen en de behoefte bestaat
aan een nadere inzage in het Examen, de correctiecommentaren en de
standaarduitwerking, dan biedt de IPMA daartoe gelegenheid binnen een redelijke
termijn na het Examen en voor de volgende gelegenheid om het Examen af te leggen.
Bij de inzage zal een docent aanwezig zijn die eventuele vragen naar aanleiding van de
correcties kan beantwoorden. Per Student is 15 minuten voor inzage beschikbaar. Geen
inzage wordt geboden voor Deelexamens of voor Proefexamens.
4.10. In geval van Fraude tijdens een Examen kan de Examencommissie de Student voor ten
hoogste één jaar uitsluiten van de Examens. De mededeling hieromtrent van de
Examencommissie wordt schriftelijk gedaan. Als er sprake is van recidive kan de
Examencommissie de Student de toegang tot de Opleiding ontzeggen. Er vindt alsdan
geen restitutie van collegegeld plaats.
4.11. Eindcijfers en deelscores voor Examens en vraagstukken of opdrachten worden bepaald
in hele of halve cijfers, met dien verstande dat een eindcijfer van 5,5 altijd wordt
afgerond naar 6,0. Een Student is geslaagd voor een Examen als een eindcijfer van
tenminste 6,0 wordt behaald.
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4.12. Direct na afloop van een mondeling Examen wordt het eindcijfer vastgesteld en aan de
Student bekend gemaakt, door twee examinatoren namens de Examencommissie. De
examinators vullen een standaardbeoordelingsformulier in dat een samenvatting bevat
van de gestelde vragen, het toegewezen cijfer en de namen van de examinatoren en de
Student.
4.13. Met betrekking tot schriftelijke Examens worden eindcijfers binnen 30 werkdagen,
waarbij de kalenderweken 29, 30 en 31 niet meetellen, vastgesteld door de voor het
Examen verantwoordelijke hoogleraar namens de Examencommissie.
De eindcijfers van mondelinge en schriftelijke Examens worden vastgelegd door de
examenadministratie van Tilburg University. Eindcijfers van schriftelijke Examens
worden binnen 2 werkdagen na vaststelling bekend gemaakt via het informatiesysteem
van de examenadministratie van Tilburg University.
4.14. De geldigheidstermijn van resultaten van Examens waarvoor een Student is geslaagd, is
6 jaar vanaf de datum waarop het examen werd afgelegd.
4.15. Bij een beoordeling met het eindcijfer 3,0 of lager bij een mondeling Examen, wordt de
Student de deelname aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende
mondeling Examen af te leggen ontzegd.
4.16. Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren staat beroep
open bij de Examencommissie. Het beroep moet altijd schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend binnen 10 werkdagen na de inzage in het examen. Als de
beroepstermijn wordt overschreden wordt het beroepschrift alleen in behandeling
genomen als de Student kan aantonen dat hij/zij het beroep zo snel als redelijkerwijs
mogelijk was heeft ingediend.
4.17. Tegen beslissingen van de Examencommissie staat beroep open bij het College van
Beroep voor de Examens van de Tilburg University. Het beroep moet altijd schriftelijk en
gemotiveerd worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beslissing van
de betrokken Examencommissie schriftelijk is meegedeeld.
4.18. De voorzitter van de Examencommissie wordt te allen tijde geacht te handelen namens
de Examencommissie, tenzij expliciet anderszins door hem aangegeven.
4.20 Op verzoek worden opgaven van landelijke examens zowel in het Nederlands als in het
Engels verstrekt, maar alleen dan als die standaard voorhanden zijn. Er worden niet
speciaal Engelse opgaven gemaakt. Ook voor het in het Engels uitwerken van examens
geldt dat dit alleen mogelijk is, indien dit vooraf wordt aangevraagd en indien de
programmamanager een corrector heeft kunnen vinden die de Engelstalige uitwerking
wilt en kan beoordelen.
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Artikel 5: Internal Control & Accounting Information Systems
5.1. Met betrekking tot het vak Internal Control & Accounting Information Systems (ICAIS)
zijn de volgende drie examens van toepassing:
a. Schriftelijk Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
b. Schriftelijk Instellingsexamen Internal Control & Accounting Information Systems in
de vorm van een praktijk casus.
c. Mondelinge Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
Alle afzonderlijke examens moeten worden behaald om het vak af te ronden.
5.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Artikel 5.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
5.3. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems, de organisatie van de bij Art. 5.1. genoemde Examens en de bij Art. 5.2.
genoemde voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking
tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel
uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
5.4. a. Het Schriftelijk Landelijk Examen ICAIS bestaat uit twee cases die worden
voorbereid door een nationale commissie in het Nederlands.
b. De Student mag deelnemen aan het Schriftelijk landelijk Examen ICAIS als
aan de vereisten uit de cursusbeschrijving, ten aanzien van onder meer het aantal in
te leveren cases, en van artikel 4.1 is voldaan en hij/zij heeft deelgenomen aan
tenminste 75% van de colleges over ICAIS die de studenten voorbereiden op het
Schriftelijk Landelijk Examen ICAIS.
c. Voor het vak wordt één gemiddeld cijfer gegeven. Om het Schriftelijk Landelijk
Examen ICAIS te behalen moet de student een cijfer van 6,0 of hoger behalen.
5.5. a. De praktijk casus ICAIS komt uit de eigen praktijk van de Student of betreft een
ander relevant praktijk probleem waar de student toegang toe heeft in
overeenstemming met de richtlijnen voor de praktijkcase.
b. Eén cijfer wordt gegeven voor de schriftelijke praktijkcase. Om de praktijkcase ICAIS
te halen, moet de student een cijfer van 6,0 of hoger halen.
5.6. a. Toelating tot het mondeling examen is alleen mogelijk indien de praktijkcase door
de begeleider van de student met een voldoende wordt beoordeeld. Het mondeling
examen ICAIS bestaat uit de volgende twee componenten:
1. De verdediging van de praktijkcase ICAIS.
2. Vragen over de ICAIS-literatuur die is besproken tijdens de ICAIS-colleges.
b. Eén cijfer wordt gegeven voor de verdediging van de praktijkcase en de vragen over
de literatuur. Om het mondeling examen ICAIS te behalen dient de Student een 6,0
of hoger te halen.
5.7. De verdediging van de praktijkcase ICAIS vindt uitsluitend plaats tijdens de eerste maal
dat het mondeling examen ICAIS wordt afgenomen. Een herkansingsexamen van een
ICAIS-examen zal zich richten op de vragen over de ICAIS-literatuur.
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5.8.

Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Internal
Control & Accounting Information Systems, vaststelt dat de Student in diens uitwerking
in belangrijke mate gebruik heeft gemaakt van uitwerkingen van anderen, waaronder de
officiële standaarduitwerking of uitwerkingen van collega Studenten, zal de uitwerking
van de Student niet meetellen in het kader van de inleververplichting. Bovendien
ontvangt de Student alsdan een schriftelijke waarschuwing namens de
verantwoordelijke hoogleraar, dat indien een 2e keer wordt vastgesteld dat de
desbetreffende Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke uitwerkingen, hij zal
worden uitgesloten van de eerstvolgende gelegenheid tot deelname aan het Schriftelijk
Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.

Artikel 6: Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht
6.1. Met betrekking tot het vak Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht zijn de volgende
twee examens van toepassing:
a. Schriftelijk Examen Jaarrekeningrecht.
b. Mondeling Examen Externe Verslaggeving.
6.2. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht, de
organisatie van de bij Art. 6.1. genoemde Examens en de bij Art. 6.3. genoemde
voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze
cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende jaargang
van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel uit te
maken van deze Onderwijs en Examenregeling.
6.3. De Student kan deelnemen aan de schriftelijke examens Jaarrekeningrecht als aan de
vereisten van artikel 4.1 en uit de cursusbeschrijving is voldaan en de Student heeft
deelgenomen aan 75% van de colleges Jaarrekeningrecht.
6.4. Een Student is geslaagd voor het vak Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht als bij
elk van de twee in Art. 6.1. genoemde examenonderdelen een cijfer niet lager dan een
6,0 is gehaald.
6.5. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 6.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7: Auditing & Assurance
7.1.
Met betrekking tot het vak Auditing & Assurance zijn de volgende drie examens van
toepassing:
1. Schriftelijk Instellingsexamen Auditing.
2. Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
3. Mondeling Examen Auditing.
Om het vak Auditing & Assurance af te ronden dient de Student alle drie de
onderdelen te behalen.
7.2.
Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 7.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
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7.3.

7.4

Voor wat betreft de inhoud van de cursus Auditing & Assurance, de organisatie van
de bij Art. 7.1. genoemde Examens en de bij Art. 7.2. genoemde voorwaarden en de
toelatingsvoorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met
betrekking tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor
de betreffende jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in
haar geheel onderdeel uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
In aanvulling op Art. 4.14 geldt voor de resultaten met betrekking tot de onderdelen
van het Schriftelijk Instellingsexamen Auditing een geldigheidstermijn van 2 jaar, tot
het moment dat de Student dit Examen volledig met succes heeft afgerond. Daarna
geldt met betrekking tot dit Examen de in Art. 4.14 genoemde termijn.

Artikel 8: Dutch Company Law
8.1. Het examen Dutch Company Law betreft een mondeling examen over Corporate
Governance en een mondeling examen over Corporate Law. Voor elk onderdeel wordt
een cijfer gegeven. Voor beide onderdelen dient minimaal een 5 te worden gehaald en
het gemiddelde van die twee cijfers, dat het eindcijfer voor dit vak vormt, moet een 6 of
hoger zijn.
8.2. De student kan deelnemen aan het examen Dutch Company Law als aan de vereisten
van artikel 4.1 is voldaan en de student heeft deelgenomen aan tenminste 75% van de
colleges van dit vak.
8.3. Elke herkansing is in hetzelfde formaat als de eerste examenmogelijkheid.

Artikel 9: Dutch Tax Law
9.1. Het examen Dutch Tax Law omvat een individueel schriftelijk examen.
9.2. De student kan deelnemen aan het schriftelijk examen Dutch Tax Law als aan de
vereisten van artikel 4.1 is voldaan en de student heeft deelgenomen aan tenminste
75% van de colleges van dit vak.
9.3. Elke herkansing is in hetzelfde formaat als de eerste examenmogelijkheid.

Artikel 10: Deficiënties
10.1. Als bij toelating tot het programma van de IPMA Deficiënties zijn vastgesteld worden de
desbetreffende Deficiëntiecursussen geacht integraal onderdeel te zijn van de Examens van
het programma.
10.2. Een Student is geslaagd voor een Deficiëntie op het moment dat de af te leggen toets met
een voldoende wordt beoordeeld.
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Artikel 11: Beëindiging van de IPMA
11.1. Een Student die alle Examens van de IPMA, inclusief eventuele Deficiënties, met succes
heeft afgerond wordt geacht de Opleiding als geheel te hebben afgerond. Als bewijs van
afronding van de Opleiding wordt door de Examencommissie een diploma uitgereikt,
met als bijlage een cijferlijst waarop de behaalde eindcijfers voor de Examens van de
Opleiding zijn vermeld.
11.2. Een Student die de opleiding tussentijds zonder het behalen van alle Examens beëindigt,
kan bij de “Student Desk” van Tilburg University een studieverklaring aanvragen, waarin
de eindcijfers van de Examens van de IPMA worden vermeld die hij met succes heeft
afgerond.

Artikel 12: Praktijkopleiding
12.1. De IPMA behelst de theoretische opleiding tot Registeraccountant. Om de titel
Registeraccountant te mogen voeren moet de Student tevens de Praktijkopleiding
hebben afgerond. De Praktijkopleiding is geregeld in de Verordening op de
praktijkopleidingen AA/RA en de Nadere Voorschriften op de praktijkopleidingen zoals
vastgesteld door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).
12.2. De Praktijkopleiding maakt geen onderdeel uit van het programma van de IPMA en van
deze regeling. Voor informatie over de inhoud van de Praktijkopleiding en over de wijze
waarop aan de daaraan gestelde eisen kan worden voldaan, wordt verwezen naar het
Bureau Praktijkopleidingen Caribbean, het stagebureau van Tilburg University op
Curaçao of naar de NBA.

Artikel 13: Bekendmaking en wijziging van deze regeling en onvoorziene gevallen
13.1. De Examencommissie draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling en van
wijzigingen hierop, zo die later mochten worden vastgesteld. In elk geval wordt deze
regeling gepubliceerd via de digitale leeromgeving van de IPMA.
13.2. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Geen
wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende collegejaar, tenzij de
belangen van Studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
13.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Examencommissie.

Tilburg, 1 oktober 2020
Opleidingsdirecteur: prof.drs. J.C.E. van Kollenburg RA
Opleidingscoördinator: dr. R.H.Y. Wieriks RA
Programmamanager: M.C.D. Croezen-Appeldoorn
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ALGEMENE INFORMATIE COLLEGEJAAR 2021-2022

CONTACTGEGEVENS

Webpagina’s:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/registeraccountant
ook via de verkorte url: https://www.tilburguniversity.edu/pma

Locatie:

Gebouw Koopmans, kamer K211, Warandelaan 2, Tilburg

Programma-managers: mw. A.W.J.M. (Jeannette) Dekkers-Akkermans
(pma@tilburguniversity.edu; telefoon: 013 4663422)
drs. R.C.W. (Rob) Eken RA (r.c.w.eken@tilburguniversity.edu; telefoon:
013 4663404)
Programma-directeur: prof. drs. J.C.E. (John) van Kollenburg RA
(j.c.e.vkollenburg@tilburguniversity.edu)

START COLLEGEJAAR

De eerste collegedag van collegejaar 2021-2022 van de PMA is 3 september 2021.

COLLEGEGELD 2021-2022

Het tarief voor het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022 van de Post-Master Accountancy
opleiding (PMA) van Tilburg University (TiU) bedraagt €4.500,-.

1

INSCHRIJVING

De nieuwe 1e jaars PMA-studenten hebben tot 1 december 2021 de tijd voor de afronding van
hun inschrijving. De inschrijving wordt geacht te zijn afgerond als de factuur voor het collegegeld
die PMA-studenten na hun toelating hebben ontvangen is betaald. De herinschrijving van 2e jaars
en ouderejaars studenten dient ook per 1 december 2021 te zijn afgerond. De facturen ten
behoeve van de herinschrijving van 2e jaars en ouderejaars studenten worden in de maand
oktober 2021 via TiU-mail verstuurd.

Het niet tijdig afronden van de (her)inschrijving kan uitsluiting van deelname aan examens tot
gevolg hebben.

N.B.: Met enkele accountantskantoren zijn specifieke afspraken gemaakt over de inschrijvingsen betalingsprocedure. De desbetreffende kantoren hebben dit met de studenten die dit aangaat
gecommuniceerd.

COMMUNICATIE

Zoals gewoonlijk binnen TiU, gebruikt de PMA het TiU-mailadres van haar studenten voor de
communicatie, zoals via Canvas verstuurde berichten en oproepen voor examens. Het is daarom
belangrijk dat je regelmatig je TiU-mailadres checkt. Geadviseerd wordt je TiU-mail automatisch
te laten doorsturen naar een mailadres dat je dagelijks leest. Verder verzoeken we je om binnen
de “Meldingen”-instellingen van je Canvas-account de nodige vinkjes aan te zetten zodat je zeker
weet dat de berichten van de PMA ook je TiU-mailbox bereiken. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om zodanige instellingen te kiezen dat je de nodige informatie tijdig kunt
ontvangen.

COVID19-MAATREGELEN

Gedurende het najaarssemester van collegejaar 2021-2022 zullen de colleges vooralsnog online,
via ZOOM plaatsvinden, zoals in het afgelopen collegejaar. Voor een aantal specifieke colleges is
het de bedoeling dat die wel fysiek in een collegezaal plaatsvinden. Het gaat dan met name om
colleges waarbij rollenspel als onderwijsvorm wordt gebruikt, zoals in het kader van het
programma van Auditing & Assurance bij de werkcolleges Gedrag Ethiek en Besluitvorming en bij
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het Integratiecollege. Nadere informatie hierover volgt. Er is nog geen besluit genomen over de
vraag of de colleges in het voorjaarssemester van collegejaar 2021-2022 ook online, via ZOOM
zullen plaatsvinden.

Voor wat betreft de schriftelijke en mondelinge examens van de PMA is het mogelijk noodzakelijk
om die “digitaal-op-afstand” af te nemen, zoals ook in het afgelopen collegejaar. Nadere
informatie hierover volgt.

DE PMA IN DE OSIRIS ONDERWIJSCATALOGUS

Het onderwijsprogramma van de PMA is ingevoerd in de Osiris Onderwijscatalogus. Tijdens het
najaarssemester ontvang je via je docent of via het programma-management tijdig voor het begin
van een college(reeks) via je TiU-mailadres een uitnodiging voor de Zoom-meeting(s). Wanneer
fysieke colleges plaatsvinden is informatie over data, tijden en locaties van colleges van de PMA
in de Osiris Onderwijscatalogus vermeld. Een link naar Osiris Student vind je in de
Studentenportal, onder het menu Tools (https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten). Verder
vind je het rooster met data en locaties van fysieke colleges in My TimeTable via
https://rooster.uvt.nl/ of in de betreffende cursus op Canvas.

Het programma-management van de PMA zorgt er voor dat PMA-studenten in Osiris voor de
juiste PMA-cursussen worden enrolled.

Let op! Dit geldt niet voor eventueel deficiënte bachelorcursussen. Daarvoor moet een student
zelf tijdig via de daarvoor geldende procedures aanmelden. Het is belangrijk dat PMA-studenten
in de juiste cursussen in Osiris zijn enrolled, in verband met de toegang tot de juiste informatie in
de digitale leeromgeving, het kunnen deelnemen aan examens en het vastleggen van de
resultaten van die examens.

DE DIGITALE LEEROMGEVING: CANVAS

Het systeem van de digitale leeromgeving van TiU heet “Canvas”. Een link naar Canvas vind je in
de Studentenportal, onder het menu Tools (https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten). Om
kennis te maken met Canvas zie bij de volgende link, onder “Canvas gebruiken en inrichten”:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/snelgids/instructies.
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In Canvas zijn de hoofdvakken van de PMA terug te vinden, te weten:
-

-

1e en 2e jaar:
o

370820-p-0 Internal Control & Accounting Information Systems (ICAIS) en

o

370998-p-0 Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht (EV&J)

2e en 3e jaar:
o

370833-p-0 Auditing & Assurance (A&A)

Verder zijn in Canvas cursussen van de PMA opgenomen die niet voor iedereen van toepassing
zijn, te weten:
-

-

Cursussen voor recidivisten:
o

370824 ICAIS repetitiecollege voor recidivisten van het landelijk examen ICAIS

o

370835 A&A repetitiecollege voor recidivisten van het landelijk examen Auditing

PMA-equivalent van deficiëntievak:
o

370891 PMA Fiscale Aspecten van het Ondernemen

Het programma-management van de PMA zorgt er voor dat PMA-studenten in Canvas voor de
juiste PMA-cursussen worden enrolled. Dit is gekoppeld aan de inschrijving in de Osiris
Onderwijscatalogus. Indien je merkt dat je geen toegang hebt tot Canvas voor een PMA-cursus
die voor jou relevant is, word je verzocht om hierover contact op te nemen met het programmamanagement van de PMA (Jeannette Dekkers; pma@tilburguniversity.edu).

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

De onderwijs- en examenregeling (OER) van de PMA kun je vinden op de website van de
opleiding, onder Downloads
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/registeraccountant).
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COLLEGEWEKEN

Het 1e semester (najaar) loopt van 3 september tot en met 22 december 2021.
Het 2e semester (voorjaar) loopt van 25 maart tot en met 28 juni 2022.

De colleges binnen het nominale programma van de PMA vinden wekelijks plaats op vrijdag.

Er zijn geen colleges op:
-

29 oktober (herfstvakantie)

-

15 april (Goede Vrijdag; TiU gesloten)

-

6 mei (vrijdag na Bevrijdingsdag; TiU gesloten)

-

27 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag; TiU gesloten)

COLLEGEROOSTER

De algemene structuur van het programma is hieronder beschreven. Voor de vakinhoudelijke
programmering wordt verwezen naar de collegeroosters voor de betreffende vakken (per
jaargang) op Canvas, onder Course Information.

Voor 1e jaars studenten is het nominale programma als volgt:
-

8:45u – 12:30u: werkcollege ICAIS (najaars- en voorjaarssemester)

-

13:15u – 16:00u:
o

Tijdens het najaarssemester:
▪

van 3 september tot en met 1 oktober: werkcollege ICAIS

▪

vanaf 8 oktober: hoorcolleges EV&J, waaronder hoorcolleges
Jaarrekeningrecht

o

Tijdens het voorjaarssemester: werkcolleges EV&J, met name werkcolleges Externe
Verslaggeving

-

Ten behoeve van de studenten die in het najaar niet zijn geslaagd voor het landelijk
schriftelijk examen ICAIS, wordt tijdens het voorjaarssemester een reeks repetitiecolleges ICAIS voor recidivisten aangeboden. Deze zijn geprogrammeerd op donderdagavond van 18:45 tot 21:30u. Deze colleges zijn niet wekelijks. Indien van toepassing
word je hiervoor enrolled in Canvas, langs welke weg verdere informatie volgt.
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Voor 2e jaars studenten is het nominale programma als volgt:
-

Najaarssemester:
o

8:45u – 12:30u:
▪

3, 10, 17 en 24 september: hoorcolleges EV&J (Financiële Instrumenten
en Verslaggeving door Overheidsorganisaties)

▪

vanaf 1 oktober: hoorcolleges A&A – Grondslagen van het
accountantsberoep (GAB)

o

13:15u – 16:00u: werkcolleges EV&J, met name werkcolleges Externe
Verslaggeving

o

Ter voorbereiding op de mondelinge examens ICAIS in oktober en december van
het 2e jaar, worden steeds twee voorbereidingscolleges voor het mondelinge
examen ICAIS aangeboden. Deze zijn geprogrammeerd op woensdagavond van
18:45 tot 20:30u. Zie het collegerooster ICAIS voor de data, tijden en locaties.
Geadviseerd wordt om voor elk examen beide voorbereidingscolleges bij te wonen.

-

Voorjaarssemester:
o

8:45u – 12:00u: werkcolleges A&A

o

12:45u – 14:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

14:45u – 16:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

Voor 3e jaars studenten is het nominale programma als volgt:
-

Najaarssemester:
o

8:45u – 12:00u: werkcolleges A&A

o

12:45u – 14:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

14:45u – 16:30u: hoorcolleges A&A – diverse thema’s

o

In oktober (tijd afhankelijk van groepsindeling, zie de examenkalender voor de
exacte datum) vindt voor 3e jaars studenten in het kader van het vak A&A het
zogenaamde Integratiecollege plaats (rollenspel op basis van de
Integratiecasus). Er is voor 3e jaars studenten dan geen verder programma.

o

Ter voorbereiding op de mondelinge examens A&A in december, worden twee
voorbereidingscolleges A&A aangeboden. Zie het collegerooster bij A&A voor de
data, tijden en locaties. Geadviseerd wordt om beide voorbereidingscolleges die
voor een mondeling examen worden aangeboden bij te wonen.

7

Na het nominale programma
Aan studenten die het volledige nominale programma van de PMA hebben doorlopen, maar die
nog niet alle examens A&A hebben afgerond wordt het volgende aangeboden:
-

Ten behoeve van de landelijke examens Auditing:
o

Inzagecolleges voor de recente landelijke examens Auditing (van december,
respectievelijk juni) aan het begin van het daaropvolgende semester. Aanwezigheid
bij de Inzagecolleges is verplicht om daarna een individuele inzage van de eigen
examenuitwerkingen te kunnen aanvragen.

o

Daarna volgen Repetitiecolleges voor recidivisten ten behoeve van het landelijke
examen Auditing. Deze colleges zijn niet wekelijks (zie het collegerooster bij
370835 A&A Repetitiecollege).

-

Ten behoeve van de mondelinge examens A&A:
o

Ter voorbereiding op de mondelinge examens A&A in april, worden twee
voorbereidingscolleges Auditing aangeboden. Zie het collegerooster bij A&A voor
de data, tijden en locaties. Geadviseerd wordt om beide voorbereidingscolleges
die voor een mondeling examen worden aangeboden bij te wonen.

EXAMENS

In de examenkalender, die je op de website van de opleiding
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/registeraccountant; onder
Downloads) kunt terugvinden, zijn de data en tijden van examens van het PMA-programma
aangegeven. Tevens is aangegeven voor welke jaargroep de examens in principe zijn bedoeld.

Aanmelding voor examens van het nominale programma van de PMA, of herkansingen daarvan,
is niet nodig. Het programma-management van de PMA zorgt voor toezending van oproepen
voor schriftelijke examens en roosters voor mondelinge examens aan personen die aan de
toelatingsvoorwaarden van deze examens voldoen. Wel dien je je tijdig af te melden indien dit
aan de orde is (zie ook de OER). Oproepen voor schriftelijke examens worden in principe vijf
werkdagen vóór het examen verstuurd. Roosters voor mondelinge examens worden in principe
twee weken vóór het examen toegestuurd.

Voor diverse examens gelden toelatingsvoorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden zijn
beschreven in de vakbeschrijvingen die met betrekking tot de betreffende vakken via Canvas
worden gepubliceerd.
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In het algemeen zijn voor 1e jaars studenten die zonder deficiënties tot de opleiding zijn
toegelaten, de volgende examens aan de orde:
-

-

Najaar:
o

Schriftelijk EV&J over het onderwerp Jaarrekeningrecht

o

Landelijk examen ICAIS

o

De paper/presentatie-opdracht in het kader van de werkcolleges ICAIS

Voorjaar/zomer:
o

Theorie-examen ICAIS

o

Afronding van de praktijkcase ICAIS

In het algemeen zijn voor 2e jaars studenten de volgende examens aan de orde:
-

-

Najaar:
o

Mondeling examen ICAIS

o

Mondeling examen EV&J

Voorjaar:
o

Deelexamen A&A 1 met thema Grondslagen van het Accountantsberoep

o

Deelexamen A&A 2 met thema Internal & Operational Auditing (rollenspel)

o

Deelexamen A&A 3 met thema Toepassing van controlestandaarden, waaronder
Steekproeven

In het algemeen zijn voor 3e jaars studenten de volgende examens aan de orde:
-

Najaar:
o

Rollenspel Integratiecasus

o

Deelexamen A&A 4 met thema Overige Assurance

o

Het schriftelijk instellingsexamen A&A. De score hiervoor wordt gedurende het 2e
en het 3e collegejaar opgebouwd en bestaat uit vijf componenten:
▪

Drie van de vier deelexamens A&A (ongeacht eventueel thema, met de
kanttekening dat voor het deelexamen A&A no. 2 met thema Internal &
Operational Auditing een voldoende dient te worden behaald).

▪

De Integratiecasus en

▪

De paper/presentatie-opdracht in het kader van de werkcolleges A&A

Zie in dit verband ook de vereisten die in de vakbeschrijving voor A&A zijn
vermeld.
o

Schriftelijk landelijk examen Auditing

o

Mondeling examen A&A
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GELDIGHEIDSTERMIJN VOOR EXAMENS

De geldigheidstermijn voor examenresultaten is in het algemeen beperkt tot 6 jaar, geteld vanaf
de datum van het examen. De geldigheidstermijn van resultaten voor onderdelen in het kader van
het schriftelijk instellingsexamen ICAIS, c.q. het schriftelijk instellingsexamen A&A is beperkt tot 2
jaar, totdat deze examens met een voldoende zijn afgerond (vanaf dan is de algemene termijn
van toepassing). Zie ook de OER. Indien de opleiding niet volledig is afgerond (inclusief
eventuele nog op te heffen deficiënties), op het moment dat de geldigheidstermijn van een
examenresultaat verstrijkt, dan dient het betreffende examen opnieuw, met minstens voldoende
resultaat te worden afgelegd.

PUBLICATIE VAN EXAMENRESULTATEN

De resultaten met betrekking tot exameneisen van de PMA (zoals het schriftelijk EV&J, het
mondeling EV&J, het instellingsexamen ICAIS, het landelijk examen ICAIS, het mondeling
examen ICAIS, het instellingsexamen A&A, het landelijk examen Auditing, het mondeling examen
A&A en eventuele deficiënties), worden geregistreerd door de Examenadministratie van TiU in
Osiris, https://osiris.uvt.nl/osiris student tiuprd.

Het Theorie-examen ICAIS, de Praktijkcase ICAIS, de paperpresentatie voor ICAIS,
Deelexamens A&A (inclusief het Rollenspel Internal & Operational Auditing), de paperpresentatie
voor A&A en de Integratiecasus spelen een rol in de opleiding en zijn dus niet vrijblijvend (zie de
OER). Maar ze vormen op zichzelf geen afzonderlijke exameneisen die in Osiris worden
geregistreerd.

Het is belangrijk dat studenten controleren dat alle resultaten met betrekking tot hun opleiding
worden verwerkt in Osiris, c.q. in Canvas:
-

zowel voor zover het betreft de exameneisen van de opleiding (inclusief deficiënties)

-

alsook betreffende de resultaten met betrekking tot het Theorie-examen ICAIS, de
Praktijkcase ICAIS, de paperpresentatie voor ICAIS, Deelexamens A&A (inclusief het
Rollenspel Internal & Operational Auditing), de paperpresentatie A&A en de
Integratiecasus.
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Tot de verplichte leerstof behoort tevens al wat tijdens de hoor- en werkcolleges voor het
betreffende vak is behandeld.

2e & 3e jaar van het programma:

Auditing & Assurance/Grondslagen van het accountantsberoep:
-

Majoor, G.C.M., R. Van Deun, K. Deinum, Elementaire Theorie Accountantscontrole;
Grondslagen van Auditing & Assurance, Noordhoff, 8e druk, 2020, ISBN 9789001903190.

-

Majoor, G.C.M., E. van Asselt, A. van den Berg, W.F. Merkus, Elementaire Theorie
Accountantscontrole; De praktijk van Auditing & Assurance, Noordhoff, 7e druk, 2016, ISBN
9789001867126.

-

Majoor, G.C.M., B.A. Heikoop, H.L. Verkleij, Elementaire Theorie Accountantscontrole;
Auditing & Assurance: Bijzondere opdrachten, Noordhoff, 2e druk, 2019, ISBN
9789001867065.

-

Hayes, R., P. Wallage, P. Eimers, Principles of International Auditing and Assurance,
Amsterdam University Press, 4th edition, 2021, ISBN 9789463720069. – Studenten die in
collegejaar 2021-2022 nominaal aan het 3e jaar van het programma van de PMA beginnen,
gaan verder met het boek van Arens e.a. dat in het voorjaarssemester van collegejaar 20202021 is gebruikt.

-

Praat, J. van, H. Suerink, Inleiding ict-auditing, Academic Service, 6e druk, 2013, ISBN
9789039527122.

-

Smits, G., Emotiemanagement, Reset Partner, 2017, zonder ISBN, verkrijgbaar via de
website van Reset Partner, http://www.resetpartner.nl/boek-emotiemanagement/

-

Wet op het accountantsberoep, december 2012, https://www.nba.nl/over-denba/regelgeving-beroepsorganisatie/

-

Wet tuchtrechtspraak accountants, juni 2008,
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024238/2017-01-01

-

Wet Toezicht Accountantsorganisaties, januari 2006,
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019468/2017-07-01

-

Besluit Toezicht Accountantsorganisaties, augustus 2006,
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020184/2017-06-17

-

Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), Editie 2021, Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants, ISBN 9789075103878, https://www.nba.nl/tools/hra-2021/

-

Raad voor de jaarverslaggeving, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en
middelgrote rechtspersonen, Jaareditie 2021, Wolters Kluwer, ISBN nog niet bekend
(verschijnt najaar 2021). Mogelijk heb je de vorige editie van deze titel al aangeschaft in
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collegejaar 2020-2021, t.b.v. het vakgebied EV&J. Een recente RJ-bundel is toegestane
literatuur bij het landelijk examen Auditing.
-

Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (opgenomen in de RJ-bundel: § 900.1), in het
bijzonder Afdelingen 7, 8, 9 en 10.

-

NBA Alerts, https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-alerts/

-

NBA-handreikingen zoals opgenomen op de website, https://www.nba.nl/wet-enregelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-handreikingen/

-

Nederlandse Corporate Governance Code 2016, https://www.mccg.nl/de-code

-

Actualiteiten:

-

o

https://www.nba.nl

o

https://www.ifac.org

o

https://www.ifrs.org

o

https://www.isaca.org

o

https://www.journalofaccountancy.com/

De laatste twee jaargangen van de tijdschriften
o

Accountant https://www.accountant.nl en https://www.accountant.nl/magazines/

o

en MAB – Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (het MAB is een
“Open Acces” tijdschrift dat wordt aangeboden via https://mab-online.nl)

voor zover de artikelen betrekking hebben op actuele ontwikkelingen met betrekking tot
onderwerpen op de literatuurlijst.
Tot de verplichte leerstof behoort tevens al wat tijdens de hoor- en werkcolleges voor het
betreffende vak is behandeld.
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Links naar studiegids en websites:
a. de Post-Master Accountancy opleiding (PMA) het Nederlandstalige programma in Tilburg, zie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/registeraccountant en in
het bijzonder, onder downloads, het document “Algemene informatie PMA 2021-2022”
(toegevoegd aan het formulier als bijlage A2e). Verdere informatie wordt geboden via de
digitale leeromgeving voor PMA-studenten (onderdeel van het intranet van TiU).
b. het Engelstalige European Post-Master Accountancy program (EPMA), zie
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/european-pma. Verdere
informatie wordt geboden via de digitale leeromgeving voor EPMA-studenten (onderdeel van
het intranet van TiU).
c. en de Internationale Post-Master Accountancy opleiding (IPMA) op Curaçao, zie
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/international-pma. Verdere
informatie wordt geboden via de digitale leeromgeving voor IPMA-studenten (onderdeel van
het intranet van TiU).
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Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding, collegejaar 2021-2022
Artikel 1: Afbakening
1.1. Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg
University.
1.2.
De volgende definities zijn van toepassing:
a. Collegegeld: het bedrag dat jaarlijks aan de Student in rekening wordt gebracht voor
het volgen van onderwijs en afleggen van Examens in de Opleiding.
b. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA): dit is de commissie die in
Nederland de eindtermen vaststelt voor de opleidingen tot Registeraccountant en
Accountant-Administratieconsulent en die de opleidingen aanwijst die het
theoretisch deel van de accountantsopleiding verzorgen.
c. Het Curatorium: een orgaan dat er op toeziet dat het programma van de Opleiding
aansluit bij de behoeften van de accountantspraktijk en mede de kwaliteit van de
Opleiding bewaakt; het Curatorium bestaat uit tenminste acht vertegenwoordigers
van het beroepenveld. De Directie woont de vergaderingen van het Curatorium te
allen tijde bij.
d. Deficiëntiecursus: een cursus op Bachelor- of Masterniveau die met succes
moet zijn afgerond om de Opleiding met succes te kunnen voltooien.
e. Directie: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de PMA, bestaande uit de
opleidingsdirecteur en de programmamanagers.
f. Examen: een schriftelijke of mondelinge toets behorende tot de Opleiding.
g. Examencommissie: de commissie belast met het uitvoeren van deze regeling; deze
commissie bestaat uit de hoogleraren die verantwoordelijk zijn voor de vakken in de
Opleiding en een door het hoofd van het Departement Accountancy aangewezen
hoogleraar uit het Departement Accountancy die geen betrokkenheid heeft bij de
Opleiding. De Examencommissie staat onder voorzitterschap van de door het hoofd
van het Departement Accountancy aangewezen hoogleraar.
h. Fraude tijdens een examen: een handelen of nalaten daarvan door de Student
dat tot gevolg heeft dat het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht
en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt.
i. Kandidaat: hij of zij die toelating vraagt tot de Opleiding.
j. Opleiding: de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University in enge zin,
dat wil zeggen niet zijnde het European Post-Master Accountancy program of de
Internationale Post-Master Accountancy opleiding.
k. Opleidingscommissie: een adviesorgaan van de Opleiding belast met het bewaken
van de kwaliteit van de opleiding; deze commissie bestaat uit tenminste vijf
Studentvertegenwoordigers en tenminste één van de hoogleraren van de Opleiding
die tevens als voorzitter optreedt. De Directie woont de vergaderingen van de
Opleidingscommissie te allen tijde bij.
l. Praktijkopleiding Assurance: het praktische deel van de opleiding tot
Registeraccountant.
m. Student: hij of zij die is ingeschreven als Student van de Opleiding.
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1.3.

1.4.
1.5.

De Opleiding omvat de volgende cursussen:
a. Internal Control & Accounting Information Systems;
b. Externe Verslaggeving en Jaarrekeningrecht;
c. Auditing & Assurance;
d. Deficiëntiecursussen, indien bij instroom niet is voldaan aan de van toepassing
zijnde eisen van de CEA.
Daar waar in deze regeling wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt hieronder ook
informatie via email of anderszins via elektronische communicatiekanalen verstaan.
Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Directeur van de Opleiding. Het
collegegeld voor het jaar waarvoor deze regeling geldt is €4.500,- per volledig
collegejaar.

Artikel 2: Aanmelding voor de Opleiding
2.1. Aanmelding voor de Opleiding geschiedt via de website van de Opleiding, volgens
de aldaar aangegeven procedure en het bijvoegen van de benodigde documenten.
2.2. Een aanmelding voor toelating tot een bepaald collegejaar dient te zijn ontvangen vóór
de eerste dag van de maand waarin dat collegejaar begint.
Artikel 3: Toelating tot de Opleiding
3.1. Tot de Opleiding kunnen worden toegelaten:
a. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat deel van de CEA-eisen dat niet
door de Opleiding wordt afgedekt en mits zij de Nederlandse taal in woord en
geschrift in voldoende mate beheersen.
b. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
buitenlandse universiteit dat kan worden gelijkgesteld aan een Master of Science of
Master of Arts diploma van een Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat
deel van de CEA-eisen dat niet door de Opleiding wordt afgedekt en mits zij de
Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen.
Het deel van de CEA-eisen dat niet door de Opleiding wordt afgedekt is opgenomen in
een Addendum bij deze regeling, onder de naam “Toelatingsvoorwaarden PMA 20212022”.
3.2. Namens de Examencommissie beoordeelt haar secretaris of en onder welke
condities een Kandidaat toelaatbaar is, waarbij eventueel andere relevante
informatie wordt opgevraagd bij de Kandidaat.
3.3. Van een tot de Opleiding toegelaten Student wordt verwacht dat deze zich gedraagt
volgens de ”Gedragsregels op de campus” voor studenten van Tilburg University en
de Regels voor schriftelijke tentamens.
3.4. De kandidaat is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld, ongeacht of
hij of zij dit zelf betaalt of een andere partij.
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Artikel 4: Examinering
4.1. Studenten mogen slechts deelnemen aan een Examen als ze hebben voldaan aan de
toelatingsvoorwaarden van de Opleiding en als het collegegeld volledig is betaald.
4.2. Studenten worden geacht deel te nemen aan de eerstvolgende mogelijkheid om een
voor hen van toepassing zijnd Examen af te leggen. Zij behoeven zich daarvoor niet aan
te melden, tenzij het een Deficiëntiecursus uit een Bachelor- of Master-programma
van Tilburg University betreft. Aanmelding voor een door de Opleiding zelf
aangeboden Examen geschiedt namens de Directie, via het programmamanagement.
4.3. Afmelding voor deelname aan een Examen is mogelijk. Daartoe dient de Student een
Schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Dit verzoek moet uiterlijk op dag 15 van
de maand voorafgaand aan de maand van het Examen worden ingediend. De
Examencommissie bevestigt de afmelding binnen twee werkdagen.
4.4. Als een Student niet verschijnt op een Examen waarvoor hij of zij zich niet heeft
afgemeld via de in Art. 4.3. genoemde procedure, wordt hem de deelname aan de
eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende Examen af te leggen ontzegd. De
Examencommissie kan dit herroepen op een Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
Student.
4.5. Een Schriftelijk verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een Examen moet worden
ingediend bij de Examencommissie. Dit gemotiveerde verzoek moet uiterlijk 30
werkdagen voorafgaand aan het Examen worden ingediend. De Examencommissie kan
om additioneel bewijsmateriaal vragen. Zij neemt een gemotiveerde beslissing na het
inwinnen van advies bij de verantwoordelijke Hoogleraar en stelt de Student binnen 10
werkdagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis.
4.6. De Student dient zich tijdens een Examen te kunnen legitimeren met het bewijs van
inschrijving (de TiU-kaart) of een ander geldig identiteitsbewijs.
4.7. Een mondeling Examen is in principe openbaar. Een Schriftelijk verzoek tot bijwoning
van het Examen dient uiterlijk 10 werkdagen vóór het Examen te worden gericht aan de
Examencommissie. Toestemming tot bijwoning wordt niet verleend indien de Student
die het Examen aflegt hiertegen bezwaar heeft.
4.8. Indien een Student is afgewezen voor een mondeling Examen en de behoefte bestaat
van één of meer van de examinatoren nadere toelichting te krijgen, dient de Student
een gesprek aan te vragen via een Schriftelijk verzoek aan de Examencommissie.
4.9. Indien een Student is afgewezen voor een schriftelijk Examen en de behoefte bestaat
aan een nadere inzage in het Examen, de correctiecommentaren en de
standaarduitwerking, dan biedt de Opleiding daartoe gelegenheid binnen een redelijke
termijn na het bekend maken van de uitslag en voor de volgende gelegenheid om het
Examen af te leggen. Per Student is 15 minuten voor inzage beschikbaar. Een Student
kan eventueel, naar aanleiding van de inzage, schriftelijk vragen stellen aan de
verantwoordelijke docent. Geen inzage wordt geboden voor Deelexamens Auditing &
Assurance of voor schriftelijke theorie-examens Internal Control & Accounting
Information Systems.
4.10. In geval van Fraude tijdens een Examen kan de Examencommissie de Student voor ten
hoogste één jaar uitsluiten van de Examens. De mededeling hieromtrent van de
Examencommissie wordt schriftelijk gedaan. Als er sprake is van recidive kan de
Examencommissie de Student de toegang tot de Opleiding ontzeggen. Er vindt alsdan
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4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

geen restitutie van collegegeld plaats.
Eindcijfers en deelscores voor Examens en vraagstukken of opdrachten worden bepaald
in hele of halve cijfers, met dien verstande dat een eindcijfer van 5,5 altijd wordt
afgerond naar 6,0. Een Student is geslaagd voor een Examen als een eindcijfer van
tenminste 6,0 wordt behaald.
Direct na afloop van een mondeling Examen wordt het eindcijfer vastgesteld en aan de
Student bekend gemaakt, door twee examinatoren namens de Examencommissie. Met
betrekking tot schriftelijke Examens worden eindcijfers binnen 30 werkdagen, waarbij
de kalenderweken 29, 30 en 31 niet meetellen, vastgesteld door de voor het Examen
verantwoordelijke hoogleraar namens de Examencommissie. De eindcijfers van
mondelinge en schriftelijke Examens worden vastgelegd door de examenadministratie
van Tilburg University. Eindcijfers van schriftelijke Examens worden binnen 2 werkdagen
na vaststelling bekend gemaakt via het informatiesysteem van de examenadministratie
van Tilburg University.
De geldigheidstermijn van resultaten van Examens waarvoor een Student is geslaagd, is
6 jaar vanaf de datum waarop het examen werd afgelegd.
Bij een beoordeling met het eindcijfer 3,0 of lager bij een mondeling Examen, wordt de
Student de deelname aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende
mondeling Examen af te leggen ontzegd.
Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren staat beroep
open bij de Examencommissie. Het beroep moet altijd schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend binnen 10 werkdagen na de inzage in het examen. Als de
beroepstermijn wordt overschreden wordt het beroepschrift alleen in behandeling
genomen als de Student kan aantonen dat hij of zij het beroep zo snel als
redelijkerwijs mogelijk was heeft ingediend.
Tegen beslissingen in beroep van de Examencommissie staat beroep open bij het
College van Beroep voor de Examens van de Universiteit. Het beroep moet altijd
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de
beslissing van de Examencommissie schriftelijk is meegedeeld.
De voorzitter van de Examencommissie wordt te allen tijde geacht te handelen namens
de Examencommissie, tenzij expliciet anderszins door hem aangegeven.
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Artikel 5: Internal Control & Accounting Information Systems
5.1. Met betrekking tot de cursus Internal Control & Accounting Information Systems zijn
de volgende drie examens van toepassing:
a. Schriftelijk Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
b. Schriftelijk Instellingsexamen Internal Control & Accounting Information Systems.
c. Mondeling Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
5.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 5.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
5.3. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems, de organisatie van de bij Art. 5.1. genoemde Examens en de bij Art. 5.2.
genoemde voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking
tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel
uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
5.4. Een Student is geslaagd voor de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems als bij elk van de drie in Art. 5.1. genoemde examens tenminste het eindcijfer
6,0 is behaald.
5.5. Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Internal
Control & Accounting Information Systems, vaststelt dat de Student in diens
uitwerking in belangrijke mate gebruik heeft gemaakt van uitwerkingen van anderen,
waaronder de officiële standaarduitwerking of uitwerkingen van collega Studenten, zal
de uitwerking van de Student niet meetellen in het kader van de inleververplichting.
Bovendien ontvangt de Student alsdan een schriftelijke waarschuwing namens de
Examencommissie, dat indien een 2e keer wordt vastgesteld dat de desbetreffende
Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke uitwerkingen, hij of zij zal worden
uitgesloten van de eerstvolgende gelegenheid tot deelname aan het Schriftelijk
Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
Artikel 6: Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht
6.1. Met betrekking tot de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht zijn de
volgende twee examens van toepassing:
a. Schriftelijk Examen Jaarrekeningrecht.
b. Mondeling Examen Externe Verslaggeving.
6.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 6.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
6.3. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht,
de organisatie van de bij Art. 6.1. genoemde Examens en de bij Art. 6.2. genoemde
voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze
cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel
onderdeel uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
6.4. Een Student is geslaagd voor de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht als
bij elk van de twee in Art. 6.1. genoemde Examens tenminste het eindcijfer 6,0 is
behaald.
5

Artikel 7: Auditing & Assurance
7.1. Met betrekking tot de cursus Auditing & Assurance zijn de volgende drie examens
van toepassing:
a. Schriftelijk Instellingsexamen Auditing & Assurance.
b. Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
c. Mondeling Examen Auditing & Assurance.
7.2. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 7.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
7.3. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Auditing & Assurance, de organisatie van de
bij Art. 7.1. genoemde Examens en de bij Art. 7.2. genoemde voorwaarden wordt
verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze cursus wordt
gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende jaargang van
Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel uit te maken
van deze Onderwijs- en Examenregeling.
7.4. Een Student is geslaagd voor de cursus Auditing & Assurance als bij elk van de drie in Art.
7.1. genoemde examens tenminste het eindcijfer 6,0 is behaald.
7.5. Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Auditing &
Assurance, vaststelt dat de Student in diens uitwerking in belangrijke mate gebruik heeft
gemaakt van uitwerkingen van anderen, waaronder de officiële standaarduitwerking of
uitwerkingen van collega Studenten, zal de uitwerking van de Student niet meetellen in
het kader van de inleververplichting. Bovendien ontvangt de Student alsdan een
schriftelijke waarschuwing namens de Examencommissie, dat indien een 2e keer wordt
vastgesteld dat de desbetreffende Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke
uitwerkingen, hij of zij zal worden uitgesloten van de eerstvolgende gelegenheid tot
deelname aan het Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
7.6. In aanvulling op Art. 4.13 geldt voor de resultaten met betrekking tot de onderdelen van
het Schriftelijk Instellingsexamen Auditing & Assurance een geldigheidstermijn van 2
jaar, tot het moment dat de Student dit Examen volledig met succes heeft afgerond.
Daarna geldt met betrekking tot dit Examen de in Art. 4.13 genoemde termijn.
Artikel 8: Deficiëntiecursussen
8.1. Het is mogelijk te worden toegelaten tot de Opleiding met één of enkele
Deficiëntiecursussen uit de Bachelor-fase van een van de programma’s van Tilburg
University. In dat geval dient de Student, in aanvulling op hetgeen is beschreven in Artt.
5, 6 en 7, te voldoen aan de exameneisen die gelden voor de betreffende
Deficiëntiecursussen, alvorens de Opleiding met succes kan worden afgerond.
8.2. Indien van toepassing kan een Student in het kader van diens Deficiëntiecursussen uit
de Bachelor-fase, bij Tilburg University de betreffende colleges volgen en examens
afleggen. Daarbij dient de Student tijdig rekening te houden met de daarvoor geldende
procedures voor aanmelding voor het volgen van colleges en voor aanmelding voor
examens. Informatie over deze procedures wordt gepresenteerd op de website van
Tilburg University en wel in het bijzonder via de “Studenten Portal”.
8.3. Het volgen van colleges of het afleggen van examens uit de Bachelor-fase bij Tilburg
University, door een Student in het kader van diens Deficiëntiecursussen, is mogelijk
onder diens inschrijving voor de Opleiding. Er wordt hiervoor niet aanvullend
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8.4.

8.5.
8.6.

collegegeld in rekening gebracht.
Voor een beperkt aantal Deficiëntiecursussen worden door de Opleiding colleges en
examens aangeboden die equivalent zijn aan die van de gelijknamige cursussen uit de
Bachelor-fase bij Tilburg University. De opzet daarvan kan echter afwijken van die
gelijknamige Bachelor-cursussen. De inhoud van deze equivalenten zal te allen tijde
overeenstemmen met de inhoud van de gelijknamige Bachelor-cursussen. Informatie
over deze equivalenten wordt gepresenteerd in het document “Algemene Informatie
PMA” dat vóór het begin van elk collegejaar wordt gepubliceerd via de website van de
Opleiding en meer in detail via de digitale leeromgeving van de betreffende
equivalenten, waarvoor Studenten die het betreft door de Opleiding worden “enrolled”.
Als bij toelating tot de Opleiding Deficiënties zijn vastgesteld worden de desbetreffende
Deficiëntiecursussen geacht integraal onderdeel te zijn van de Opleiding.
Een Student is geslaagd voor een Deficiëntiecursus als voor de desbetreffende
cursus minstens het eindcijfer 6,0 is behaald.

Artikel 9: Beëindiging van de Opleiding
9.1. Een Student die alle Examens van de Opleiding, inclusief eventuele Deficiënties, met
succes heeft afgerond wordt geacht de Opleiding als geheel te hebben afgerond. Als
bewijs van afronding van de Opleiding wordt door de Examencommissie een diploma
uitgereikt, met als bijlage een cijferlijst waarop de behaalde eindcijfers voor de
Examens van de Opleiding zijn vermeld. De cijfers van eventuele Deficiëntiecursussen
worden vermeld in een afzonderlijke studieverklaring van de studentenadministratie.
9.2. Een Student die de Opleiding als geheel met succes heeft afgerond kan restitutie vragen
van het deel van het betaalde collegegeld dat betrekking heeft op het restant van het
collegejaar na de datum van het laatst behaalde Examen, naar beneden op hele
maanden afgerond, met dien verstande dat het collegejaar wordt geacht uit 10
maanden te bestaan waarbij juli en augustus buiten beschouwing worden gelaten.
9.3. Een Student die de opleiding tussentijds zonder het behalen van alle Examens beëindigt,
kan géén restitutie van collegegeld krijgen. Hij of zij kan bij de “Student Desk” van
Tilburg University een studieverklaring aanvragen, waarin de eindcijfers van de Examens
van de Opleiding worden vermeld die hij of zij met succes heeft afgerond.
Artikel 10: Praktijkopleiding
10.1. De Opleiding behelst de theoretische opleiding tot Registeraccountant. Om de titel
Registeraccountant te mogen voeren moet de Student tevens de Praktijkopleiding
Assurance en het geïntegreerd slotexamen met succes hebben afgerond. De
Praktijkopleiding Assurance is gebaseerd op de Verordening op de beroepsprofielen
2015 van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en
de CEA-eindtermen 2016.
10.2. De Praktijkopleiding Assurance en het geïntegreerd slotexamen maken geen onderdeel
uit van de Opleiding en van deze regeling. Voor informatie over de inhoud van de
Praktijkopleiding Assurance en het geïntegreerd slotexamen en over de wijze waarop aan
de daaraan gestelde eisen kan worden voldaan, wordt verwezen naar de NBA.

7

Artikel 11: Bekendmaking en wijziging van deze regeling en onvoorziene gevallen
11.1. De Examencommissie draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling en van
wijzigingen hierop, zo die later mochten worden vastgesteld. In elk geval wordt deze
regeling gepubliceerd via de website van de Opleiding.
11.2. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Geen
wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende collegejaar, tenzij de
belangen van Studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
11.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Examencommissie.
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136
Addendum bij Artikel 3.1 van de Onderwijs- en Examenregeling
van de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University

Toelatingsvoorwaarden Post-Master Accountancy opleiding (PMA), Tilburg University:

1. Een Master of Science, dan wel Master of Arts-titel
2

Een vooropleiding waarin onderstaande cursussen worden afgedekt:
Progr.
Financial Accounting en Boekhouden
Financial Accounting (324064)
B
Inleiding Boekhouden (324065)
B
*Voortgezet Boekhouden (324923)
B
*Intermediate Financial Accounting (324038) dringend advies
B
Advanced Financial Accounting (324028) – verplichte keuze voor PMA M
Financial Accounting & Reporting (324059)
M
Empirical Research in Accounting (324062)
M

Semester
najaar
najaar
voorjaar
najaar
voorjaar (B4)
voorjaar (B3)
najaar (B2)

Internal Control & Accounting Information Systems
*Auditing & AIS (320060) dringend advies
Information Systems & Data Analytics (323101)

B
M

najaar
najaar (B1)

Auditing & Assurance
Advanced Auditing (324054) – verplichte keuze voor PMA

M

najaar (B2)

Management Accounting & Control
Management Accounting (324066)
*Intermediate Management Accounting (324223)
Management Accounting & Control (324039)

B
B
M

voorjaar
najaar
najaar (B1)

Financiering
Investeren & Beleggen (323078)
Ondernemingsfinanciering & Vermogensmarkten (323622)
Financial Statement Analysis & Valuation (323059)

B
B
M

voorjaar
voorjaar
voorjaar (B3)

Strategie, Leiderschap & Organisatie
Organisatie & Strategie (325007)
Operations Management voor BE (325072)

B
B

najaar
najaar

Overige vakgebieden
*Ondernemingsrecht voor BE (381023)
*Fiscale Economie (380001)
*Fiscale Aspecten van het Ondernemen (695323)
*Bedrijfsethiek (360036)
Grondslagen Macro-economie (330013)
Grondslagen Micro-economie (330012)
Inleiding Data-Analyse (350818)
Data-analyse (323624)

B
B
B
B
B
B
B
B

voorjaar
voorjaar
najaar
voorjaar
voorjaar
najaar
voorjaar
najaar

B = uit Bachelor-programma’s van Tilburg University
M = uit het Master Accountancy programma van Tilburg University
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Addendum bij Artikel 3.1 van de Onderwijs- en Examenregeling
van de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University

De vermelde toelatingsvoorwaarden zijn in beginsel geformuleerd in termen van cursussen van
de programma’s Bachelor Bedrijfseconomie en Master Accountancy van Tilburg University Voor
de genoemde cursussen bestaan equivalenten bij andere onderwijsinstellingen en voor diverse
cursussen ook binnen Tilburg University.
De genoemde vakken hebben op een enkele uitzondering na een studielast van elk 6 ects,
waarbij 1 ects staat voor 28 studie-uren. Door middel van doorhalingen wordt aangegeven in
welke mate de vooropleiding die reeds is voltooid, c q die vóór de start met het programma van
de Post Master Accountancy opleiding volgens opgave van de student nog zal worden voltooid,
de voorwaarden voor toelating tot de PMA afdekt
Deficiënties dienen te zijn opgeheven alvorens met het programma van de PMA kan
worden begonnen, met uitzondering van de cursussen gemarkeerd met * De
cursussen gemarkeerd met * kunnen indien nodig ook nog tijdens de PMA worden
geadresseerd. Maar omdat de combinatie van het programma van de PMA met een
baan in accountancy zeer intensief is, wordt dringend geadviseerd met zo weinig
mogelijk, liefst geen deficiënties te starten met de PMA.
Voor verdere vragen over de voorwaarden voor toelating tot de PMA kunt u informeren bij
Drs. R.C.W. Eken RA
Secretaris van de Examencommissie van de
Post-Master Accountancy opleidingen
Kamer K211, gebouw Koopmans
Tel.: 013-4663404
r.c.w.eken@tilburguniversity.edu
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Onderwijs- en Examenregeling International Post-Master Accountancy opleiding, collegejaar
2020-2021
Artikel 1: Afbakening
1.1. Deze regeling is van toepassing op de International Post-Master Accountancy opleiding
van Tilburg University, welke gegeven wordt in Willemstad Curaçao (hierna IPMA). De
IPMA maakt deel uit van de Accountancy Opleiding aan de Tilburg University (hierna
AO).
1.2. De volgende definities zijn van toepassing:
a. Afstudeerdatum: de datum van het afsluitende schriftelijke of mondeling examen
dat de Student heeft behaald om de Opleiding af te ronden
b. Collegegeld: het bedrag in Euro dat jaarlijks aan de Student in rekening wordt
gebracht voor het volgen van onderwijs en het afleggen van Examens in de
Opleiding (inclusief Examens zoals bepaald in Art. 4.19 en literatuur maar exclusief
referaatbegeleiding en het CPA-programma).
c. Collegejaar: voor het programma IPMA geldt dat het collegejaar gelijk is aan de
periode oktober tot en met september.
d. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA): dit is de commissie die in
Nederland de eindtermen vaststelt voor de opleidingen tot Registeraccountant en
Accountant-Administratieconsulent en die de opleidingen aanwijst die het
theoretisch deel van de accountantsopleiding verzorgen.
e. Het Curatorium: een orgaan dat erop toeziet dat het programma van de Opleiding
aansluit bij de behoeften van de accountantspraktijk en mede de kwaliteit van de
Opleiding bewaakt; het Curatorium bestaat uit tenminste acht vertegenwoordigers
van het beroepenveld. De Directie AO woont de vergaderingen van het Curatorium
te allen tijde bij.
f. Deficiëntievak: een vak op Bachelor- of Masterniveau dat met succes moet zijn
afgerond om de Opleiding met succes te kunnen voltooien.
g. Directie IPMA: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de IPMA, bestaande
uit de opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator en de programmamanager.
h. Directie AO: het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de Accountancy
Opleiding, bestaande uit de opleidingsdirecteur PMA en de programmamanagers
van de PMA, EPMA en IPMA.
i. Eerder verworven competenties: het relevante onderwijs dat een student of
aankomende student heeft ontvangen als vereiste om zich in te schrijven voor de
Opleiding.
j. Examen: een schriftelijke of mondelinge toets (of een andere summatieve opdracht)
behorende tot de Opleiding.
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k.

1.3.

1.4.
1.5.

Examencommissie: de commissie belast met het uitvoeren van deze regeling; deze
commissie bestaat uit de hoogleraren die verantwoordelijk zijn voor de vakken in de
Opleiding en een door het hoofd van het Departement Accountancy van de Tilburg
University aangewezen hoogleraar uit het Departement Accountancy die geen
betrokkenheid heeft bij de Opleiding. De Examencommissie staat onder
voorzitterschap van de door het hoofd van het Departement Accountancy
aangewezen hoogleraar.
l. Fraude tijdens een examen: het tijdens een Examen gebruiken van ongeoorloofde
materialen, elektronische datacommunicatieverbindingen of werk van andere
kandidaten die hetzelfde Examen zijn aan het maken.
l. Kandidaat: hij of zij die toelating vraagt tot de Opleiding.
m. Opleiding: de Accountancy Opleiding van de Tilburg University (AO) zoals die is
aangewezen door de CEA en die bestaat uit de International Post-Master
Accountancy (IPMA), het European Post-Master Accountancy program (EPMA) en
de Post-Master Accountancy (PMA).
n. Opleidingscommissie: een adviesorgaan van de Opleiding belast met het bewaken
van de kwaliteit van de opleiding; deze commissie bestaat uit tenminste vijf
Studentvertegenwoordigers en tenminste één van de hoogleraren van de Opleiding
die tevens als voorzitter optreedt. De Directie AO woont de vergaderingen van de
Opleidingscommissie te allen tijde bij.
o. Praktijkopleiding: het praktische deel van de opleiding tot Registeraccountant.
p. Referaat: essay dat de Trainee schrijft binnen de Praktijkopleiding.
q. Secretariaat IPMA: de ondersteunende afdeling van de IPMA dat tenminste bestaat
uit een Programmamanager.
r. Student: hij of zij die is ingeschreven als Student van het programma van de IPMA,
op regelmatige basis colleges volgt en/of examens aflegt, en wiens Collegegeld
voldaan zijn conform deze Regeling.
De IPMA omvat de volgende vakken:
a. Internal Control & Accounting Information Systems (21 ECTS);
b. Externe Verslaggeving en Jaarrekeningrecht (19 ECTS);
c. Auditing & Assurance (24 ECTS);
d. Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (6 ECTS);
e. Dutch Company Law (8 ECTS);
f. Dutch Tax Law (12 ECTS);
g. Deficiëntievakken, indien bij instroom niet is voldaan aan de van toepassing zijnde
eisen van de CEA en vakken specifiek van toepassing op het Caribisch gebied.
Het vak Gedrag, Ethiek en Besluitvorming is ingebed in het vak Auditing & Assurance en
Internal Control & Accounting Information Systems.
Daar waar in deze regeling wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt hieronder ook
informatie via email of anderszins via elektronische communicatiekanalen verstaan.
De IPMA wordt nominaal gegeven in 3 collegejaren en bestaat uit colleges die worden
gegeven tijdens seminars van ieder twee weken in de maanden oktober, april en juni.
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Artikel 2: Aanmelding voor de IPMA en Collegegeld
2.1. Aanmelding voor de IPMA geschiedt via de website van de Opleiding, door het invullen
van alle verplichte velden en het bijvoegen van de benodigde documenten.
2.2. Reguliere inschrijving vindt plaats voor de start van het seminar in oktober. Bij wijze van
uitzondering is het mogelijk om op een ander moment in te schrijven. In het laatste
geval wordt de student beschouwd als onderdeel van het reguliere inschrijvingscohort
en is hij/zij onderworpen aan de voorschriften voor dat cohort. De student moet dan
ook het reguliere inschrijvingscohort inhalen met betrekking tot de lessen die in de
voorgaande maanden zijn gegeven voor het reguliere inschrijvingscohort en die werden
gemist door de laat-ingeschreven student. Dit houdt in dat de programmadirecteur
bepaalt welke literatuur bestudeerd moet worden en/of case moeten worden gemaakt
en/of examens moeten worden afgelegd.
2.3. Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Directeur van de Opleiding. Het
collegegeld voor het jaar waarvoor deze regeling geldt, is € 4.800,- per collegejaar.
2.4. Het collegegeld is inclusief de literatuur, de examens en 2 herexamens voor de
landelijke examens Auditing & Assurance en ICAIS. Voor iedere examenpoging voor de
landelijke examens die na de genoemde 3 keer wordt afgelegd, wordt een vergoeding
van € 250,- in rekening gebracht vanaf het 4e collegejaar en uitsluitend indien men
alleen nog college volgt omdat men het landelijk examen of mondeling examen van het
vak Auditing & Assurance of ICAIS nog niet heeft gehaald.
2.5. Als een student afstudeert aan de IPMA binnen 3 collegejaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart, wordt geen extra collegegeld gefactureerd.
Als een student afstudeert aan de IPMA na meer dan 3 college jaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart, wordt zolang hij/zij aan de IPMA is
ingeschreven per jaar het volledige collegegeld gefactureerd.
Als een student afstudeert aan de IPMA na meer dan 3 collegejaren gerekend vanaf het
moment waarop hij/zij de studie is gestart en dit plaats vindt voor 1 april wordt 50% van
het gefactureerde collegegeld van dat jaar gerestitueerd.
Als een student zijn/haar studie stopt zonder te zijn afgestudeerd vindt geen restitutie
van collegegeld plaats.
De opleidingsdirecteur is bevoegd om van dit artikel af te wijken zolang het in het
voordeel is van de student.
2.6. Voor zij die alleen nog college volgen omdat zij het landelijk examen of mondeling
examen van het vak Auditing & Assurance of ICAIS niet hebben gehaald, brengen we
voortaan een gereduceerd bedrag qua collegegeld per semester in rekening, ingaand in
het 4e collegejaar. Dit betreft een bedrag van € 750,- per semester en is exclusief het
examengeld dat ze verschuldigd zijn. Via dit gereduceerd tarief heeft men toegang tot
de repetitiecolleges voor het mondeling en het schriftelijk examen. Deelname aan de
repetitiecolleges, die over het algemeen uitsluitend voor het vak Auditing & Assurance
worden georganiseerd, is niet verplicht, maar wordt uiteraard wel aanbevolen.
Indien gewenst, mag men voor het gereduceerde bedrag ook deelnemen aan de
colleges van het nog af te ronden vak van latere cohorten. Dit dient wel tijdig met de
programmamanager te worden overlegd.
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2.7.

2.8.

Als een Student niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 7.3b met betrekking
tot het aantal in te leveren cases, zal de Student de mogelijkheid krijgen om extra
huiswerk in te leveren. Indien het extra huiswerk buiten het correctorenschema van het
eigen cohort of dat van een ander cohort valt, zullen afspraken gemaakt worden
omtrent de beoordeling en de dekking van de administratieve kosten.
De Student is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld, ongeacht wie of
welke organisatie deze betalingen verricht.

Artikel 3: Toelating tot de IPMA
3.1. Tot de IPMA kunnen worden toegelaten:
a. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat deel van de CEA-eisen dat niet
door het programma van de IPMA wordt afgedekt en mits zij de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift beheersen.
b. Kandidaten met een Master of Science of Master of Arts diploma van een
buitenlandse universiteit dat kan worden gelijkgesteld aan een Master of Science of
Master of Arts diploma van een Nederlandse universiteit, mits is voldaan aan dat
deel van de CEA-eisen dat niet door het programma van de IPMA wordt afgedekt en
mits zij de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift beheersen.
3.2. De IPMA beoordeelt of en onder welke condities een Kandidaat toelaatbaar is en vraagt
eventueel andere relevante informatie op bij de Kandidaat. Het resultaat van een
dergelijke evaluatie kan zijn dat de Kandidaat deficiënties heeft in zijn / haar eerder
verworven competenties.
3.3. Van een tot het programma van de IPMA toegelaten Student wordt verwacht dat
deze zich gedraagt volgens de algemene gedragsregels voor studenten van
Tilburg University en in het bijzonder volgens de Omgangsregels van Tilburg
University en de Regels voor schriftelijke examens.

Artikel 4: Examinering
4.1.
4.2.

4.3.

Studenten mogen slechts deelnemen aan een Examen als ze hebben voldaan aan de
toelatingseisen van de IPMA en als het collegegeld volledig is betaald.
Studenten worden geacht deel te nemen aan de eerstvolgende mogelijkheid om een
voor hen van toepassing zijnde Examen af te leggen. Zij behoeven zich daarvoor zelf niet
aan te melden dat wordt gedaan door het secretariaat IPMA.
Als een Student niet wenst deel te nemen aan een examen, moet hij/zij dit uiterlijk 14
werkdagen vóór het examen aan het secretariaat van de IPMA melden.
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4.4.

Als een Student niet verschijnt op een Examen waarvoor hij/zij zich niet van tevoren
heeft afgemeld via de in Art. 4.3. genoemde procedure, wordt hem/haar de deelname
aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende Examen af te leggen ontzegd.
De Examencommissie kan dit herroepen op een Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van
de Student.
4.5. Een Schriftelijk verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een Examen wordt door de
programma coördinator in overleg met de verantwoordelijke Hoogleraar afgestemd.
4.6. De Student dient zich tijdens een Examen te kunnen legitimeren met het bewijs van
inschrijving (de UvT-kaart) of een ander geldig identiteitsbewijs.
4.7. Het mondeling Examen is in principe openbaar. Een Schriftelijk verzoek tot bijwoning
van het Examen dient uiterlijk 10 werkdagen vóór het Examen te worden gericht aan de
Examencommissie. Toestemming tot bijwoning wordt niet verleend indien de Student
die het Examen aflegt hiertegen bezwaar heeft.
4.8. Indien een Student is afgewezen voor een mondeling Examen en de behoefte bestaat
van één of meer van de examinatoren nadere toelichting te krijgen, dient de Student
een gesprek aan te vragen via een Schriftelijk verzoek aan de Examencommissie.
4.9. Indien een Student is afgewezen voor een schriftelijk Examen en de behoefte bestaat
aan een nadere inzage in het Examen, de correctiecommentaren en de
standaarduitwerking, dan biedt de IPMA daartoe gelegenheid binnen een redelijke
termijn na het Examen en voor de volgende gelegenheid om het Examen af te leggen.
Bij de inzage zal een docent aanwezig zijn die eventuele vragen naar aanleiding van de
correcties kan beantwoorden. Per Student is 15 minuten voor inzage beschikbaar. Geen
inzage wordt geboden voor Deelexamens of voor Proefexamens.
4.10. In geval van Fraude tijdens een Examen kan de Examencommissie de Student voor ten
hoogste één jaar uitsluiten van de Examens. De mededeling hieromtrent van de
Examencommissie wordt schriftelijk gedaan. Als er sprake is van recidive kan de
Examencommissie de Student de toegang tot de Opleiding ontzeggen. Er vindt alsdan
geen restitutie van collegegeld plaats.
4.11. Eindcijfers en deelscores voor Examens en vraagstukken of opdrachten worden bepaald
in hele of halve cijfers, met dien verstande dat een eindcijfer van 5,5 altijd wordt
afgerond naar 6,0. Een Student is geslaagd voor een Examen als een eindcijfer van
tenminste 6,0 wordt behaald.
4.12. Direct na afloop van een mondeling Examen wordt het eindcijfer vastgesteld en aan de
Student bekend gemaakt, door twee examinatoren namens de Examencommissie. De
examinators vullen een standaardbeoordelingsformulier in dat een samenvatting bevat
van de gestelde vragen, het toegewezen cijfer en de namen van de examinatoren en de
Student.
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4.13. Met betrekking tot schriftelijke Examens worden eindcijfers binnen 30 werkdagen,
waarbij de kalenderweken 29, 30 en 31 niet meetellen, vastgesteld door de voor het
Examen verantwoordelijke hoogleraar namens de Examencommissie.
De eindcijfers van mondelinge en schriftelijke Examens worden vastgelegd door de
examenadministratie van Tilburg University. Eindcijfers van schriftelijke Examens
worden binnen 2 werkdagen na vaststelling bekend gemaakt via het informatiesysteem
van de examenadministratie van Tilburg University.
4.14. De geldigheidstermijn van resultaten van Examens waarvoor een Student is geslaagd, is
6 jaar vanaf de datum waarop het examen werd afgelegd.
4.15. Bij een beoordeling met het eindcijfer 3,0 of lager bij een mondeling Examen, wordt de
Student de deelname aan de eerstvolgende mogelijkheid om het desbetreffende
mondeling Examen af te leggen ontzegd.
4.16. Tegen beslissingen van de Examencommissie dan wel van examinatoren staat beroep
open bij de Examencommissie. Het beroep moet altijd schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend binnen 10 werkdagen na de inzage in het examen. Als de
beroepstermijn wordt overschreden wordt het beroepschrift alleen in behandeling
genomen als de Student kan aantonen dat hij/zij het beroep zo snel als redelijkerwijs
mogelijk was heeft ingediend.
4.17. Tegen beslissingen van de Examencommissie staat beroep open bij het College van
Beroep voor de Examens van de Tilburg University. Het beroep moet altijd schriftelijk en
gemotiveerd worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beslissing van
de betrokken Examencommissie schriftelijk is meegedeeld.
4.18. De voorzitter van de Examencommissie wordt te allen tijde geacht te handelen namens
de Examencommissie, tenzij expliciet anderszins door hem aangegeven.
4.20 Op verzoek worden opgaven van landelijke examens zowel in het Nederlands als in het
Engels verstrekt, maar alleen dan als die standaard voorhanden zijn. Er worden niet
speciaal Engelse opgaven gemaakt. Ook voor het in het Engels uitwerken van examens
geldt dat dit alleen mogelijk is, indien dit vooraf wordt aangevraagd en indien de
programmamanager een corrector heeft kunnen vinden die de Engelstalige uitwerking
wilt en kan beoordelen.

Artikel 5: Internal Control & Accounting Information Systems
5.1. Met betrekking tot het vak Internal Control & Accounting Information Systems (ICAIS)
zijn de volgende drie examens van toepassing:
a. Schriftelijk Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
b. Schriftelijk Instellingsexamen Internal Control & Accounting Information Systems in
de vorm van een praktijk casus.
c. Mondelinge Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
Alle afzonderlijke examens moeten worden behaald om het vak af te ronden.
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Aan de toelating van een Student tot de bij Artikel 5.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
Voor wat betreft de inhoud van de cursus Internal Control & Accounting Information
Systems, de organisatie van de bij Art. 5.1. genoemde Examens en de bij Art. 5.2.
genoemde voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking
tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende
jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel
uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
a. Het Schriftelijk Landelijk Examen ICAIS bestaat uit twee cases die worden
voorbereid door een nationale commissie in het Nederlands.
b. De Student mag deelnemen aan het Schriftelijk landelijk Examen ICAIS als
aan de vereisten uit de cursusbeschrijving, ten aanzien van onder meer het aantal in
te leveren cases, en van artikel 4.1 is voldaan en hij/zij heeft deelgenomen aan
tenminste 75% van de colleges over ICAIS die de studenten voorbereiden op het
Schriftelijk Landelijk Examen ICAIS.
c. Voor het vak wordt één gemiddeld cijfer gegeven. Om het Schriftelijk Landelijk
Examen ICAIS te behalen moet de student een cijfer van 6,0 of hoger behalen.
a. De praktijk casus ICAIS komt uit de eigen praktijk van de Student of betreft een
ander relevant praktijk probleem waar de student toegang toe heeft in
overeenstemming met de richtlijnen voor de praktijkcase.
b. Eén cijfer wordt gegeven voor de schriftelijke praktijkcase. Om de praktijkcase ICAIS
te halen, moet de student een cijfer van 6,0 of hoger halen.
a. Toelating tot het mondeling examen is alleen mogelijk indien de praktijkcase door
de begeleider van de student met een voldoende wordt beoordeeld. Het mondeling
examen ICAIS bestaat uit de volgende twee componenten:
1. De verdediging van de praktijkcase ICAIS.
2. Vragen over de ICAIS-literatuur die is besproken tijdens de ICAIS-colleges.
b. Eén cijfer wordt gegeven voor de verdediging van de praktijkcase en de vragen over
de literatuur. Om het mondeling examen ICAIS te behalen dient de Student een 6,0
of hoger te halen.
De verdediging van de praktijkcase ICAIS vindt uitsluitend plaats tijdens de eerste maal
dat het mondeling examen ICAIS wordt afgenomen. Een herkansingsexamen van een
ICAIS-examen zal zich richten op de vragen over de ICAIS-literatuur.
Indien de corrector van een oefenopgave, die onderdeel is van de cursus Internal
Control & Accounting Information Systems, vaststelt dat de Student in diens uitwerking
in belangrijke mate gebruik heeft gemaakt van uitwerkingen van anderen, waaronder de
officiële standaarduitwerking of uitwerkingen van collega Studenten, zal de uitwerking
van de Student niet meetellen in het kader van de inleververplichting. Bovendien
ontvangt de Student alsdan een schriftelijke waarschuwing namens de
verantwoordelijke hoogleraar, dat indien een 2e keer wordt vastgesteld dat de
desbetreffende Student gebruik heeft gemaakt van dergelijke uitwerkingen, hij zal
worden uitgesloten van de eerstvolgende gelegenheid tot deelname aan het Schriftelijk
Landelijk Examen Internal Control & Accounting Information Systems.
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Artikel 6: Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht
6.1. Met betrekking tot het vak Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht zijn de volgende
twee examens van toepassing:
a. Schriftelijk Examen Jaarrekeningrecht.
b. Mondeling Examen Externe Verslaggeving.
6.2. Voor wat betreft de inhoud van de cursus Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht, de
organisatie van de bij Art. 6.1. genoemde Examens en de bij Art. 6.3. genoemde
voorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met betrekking tot deze
cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor de betreffende jaargang
van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in haar geheel onderdeel uit te
maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
6.3. De Student kan deelnemen aan de schriftelijke examens Jaarrekeningrecht als aan de
vereisten van artikel 4.1 en uit de cursusbeschrijving is voldaan en de Student heeft
deelgenomen aan 75% van de colleges Jaarrekeningrecht.
6.4. Een Student is geslaagd voor het vak Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht als bij
elk van de twee in Art. 6.1. genoemde examenonderdelen een cijfer niet lager dan een
6,0 is gehaald.
6.5. Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 6.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7: Auditing & Assurance
7.1.
Met betrekking tot het vak Auditing & Assurance zijn de volgende drie examens van
toepassing:
1. Schriftelijk Instellingsexamen Auditing.
2. Schriftelijk Landelijk Examen Auditing.
3. Mondeling Examen Auditing.
Om het vak Auditing & Assurance af te ronden dient de Student alle drie de
onderdelen te behalen.
7.2.
Aan de toelating van een Student tot de bij Art. 7.1. genoemde Examens kunnen
voorwaarden worden gesteld.
7.3.

7.4

Voor wat betreft de inhoud van de cursus Auditing & Assurance, de organisatie van
de bij Art. 7.1. genoemde Examens en de bij Art. 7.2. genoemde voorwaarden en de
toelatingsvoorwaarden wordt verwezen naar de cursusbeschrijving die met
betrekking tot deze cursus wordt gepresenteerd via de digitale leeromgeving voor
de betreffende jaargang van Studenten. Deze cursusbeschrijving wordt geacht in
haar geheel onderdeel uit te maken van deze Onderwijs- en Examenregeling.
In aanvulling op Art. 4.14 geldt voor de resultaten met betrekking tot de onderdelen
van het Schriftelijk Instellingsexamen Auditing een geldigheidstermijn van 2 jaar, tot
het moment dat de Student dit Examen volledig met succes heeft afgerond. Daarna
geldt met betrekking tot dit Examen de in Art. 4.14 genoemde termijn.
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Artikel 8: Dutch Company Law
8.1. Het examen Dutch Company Law betreft een mondeling examen over Corporate
Governance en een mondeling examen over Corporate Law. Voor elk onderdeel wordt
een cijfer gegeven. Voor beide onderdelen dient minimaal een 5 te worden gehaald en
het gemiddelde van die twee cijfers, dat het eindcijfer voor dit vak vormt, moet een 6 of
hoger zijn.
8.2. De student kan deelnemen aan het examen Dutch Company Law als aan de vereisten
van artikel 4.1 is voldaan en de student heeft deelgenomen aan tenminste 75% van de
colleges van dit vak.
8.3. Elke herkansing is in hetzelfde formaat als de eerste examenmogelijkheid.

Artikel 9: Dutch Tax Law
9.1. Het examen Dutch Tax Law omvat een individueel schriftelijk examen.
9.2. De student kan deelnemen aan het schriftelijk examen Dutch Tax Law als aan de
vereisten van artikel 4.1 is voldaan en de student heeft deelgenomen aan tenminste
75% van de colleges van dit vak.
9.3. Elke herkansing is in hetzelfde formaat als de eerste examenmogelijkheid.

Artikel 10: Deficiënties
10.1. Als bij toelating tot het programma van de IPMA Deficiënties zijn vastgesteld worden de
desbetreffende Deficiëntiecursussen geacht integraal onderdeel te zijn van de Examens van
het programma.
10.2. Een Student is geslaagd voor een Deficiëntie op het moment dat de af te leggen toets met
een voldoende wordt beoordeeld.

Artikel 11: Beëindiging van de IPMA
11.1. Een Student die alle Examens van de IPMA, inclusief eventuele Deficiënties, met succes
heeft afgerond wordt geacht de Opleiding als geheel te hebben afgerond. Als bewijs van
afronding van de Opleiding wordt door de Examencommissie een diploma uitgereikt,
met als bijlage een cijferlijst waarop de behaalde eindcijfers voor de Examens van de
Opleiding zijn vermeld.
11.2. Een Student die de opleiding tussentijds zonder het behalen van alle Examens beëindigt,
kan bij de “Student Desk” van Tilburg University een studieverklaring aanvragen, waarin
de eindcijfers van de Examens van de IPMA worden vermeld die hij met succes heeft
afgerond.
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Artikel 12: Praktijkopleiding
12.1. De IPMA behelst de theoretische opleiding tot Registeraccountant. Om de titel
Registeraccountant te mogen voeren moet de Student tevens de Praktijkopleiding
hebben afgerond. De Praktijkopleiding is geregeld in de Verordening op de
praktijkopleidingen AA/RA en de Nadere Voorschriften op de praktijkopleidingen zoals
vastgesteld door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).
12.2. De Praktijkopleiding maakt geen onderdeel uit van het programma van de IPMA en van
deze regeling. Voor informatie over de inhoud van de Praktijkopleiding en over de wijze
waarop aan de daaraan gestelde eisen kan worden voldaan, wordt verwezen naar het
Bureau Praktijkopleidingen Caribbean, het stagebureau van Tilburg University op
Curaçao of naar de NBA.

Artikel 13: Bekendmaking en wijziging van deze regeling en onvoorziene gevallen
13.1. De Examencommissie draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling en van
wijzigingen hierop, zo die later mochten worden vastgesteld. In elk geval wordt deze
regeling gepubliceerd via de digitale leeromgeving van de IPMA.
13.2. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Geen
wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende collegejaar, tenzij de
belangen van Studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
13.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Examencommissie.

Tilburg, 1 oktober 2020
Opleidingsdirecteur: prof.drs. J.C.E. van Kollenburg RA
Opleidingscoördinator: dr. R.H.Y. Wieriks RA
Programmamanager: M.C.D. Croezen-Appeldoorn
Deze versie vervangt de Onderwijs en Examenregeling International Post Master Accountancy
opleiding, collegejaar 2020 d.d. 31 maart 2020
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