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Naar een theoretische RA-opleiding van 2,5 jaar (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 

Met ingang van 1 september 2019 wordt de Post-Master opleiding tot Registeraccountant  aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam verlengd van 2 naar 2,5 jaar  De reden daarvoor is het bijdragen aan 

een betere balans tussen werk, studie en privé van onze studenten. 

De 3-jarige praktijkopleiding loopt parallel aan de theorie-opleiding, waarbij in het laatste half jaar 

ruimte wordt ingebouwd voor de praktijkreferaten en de voorbereiding op het geïntegreerd 

slotexamen  We zijn in overleg met de accountantskantoren om dat optimaal mogelijk te maken: 

daartoe dient de praktijkopleiding te starten vanaf het moment waarop de studenten beginnen met 

de theorie-opleiding (bij de meeste kantoren start de praktijkopleiding op dit moment later)   

 

De theorie-opleiding van 2,5 jaar bestaat uit vijf blokken  De volgorde van de blokken wordt bepaald 

door het instroommoment. 

 

Voor studenten die beginnen in september is de volgorde: 

• Blok 1. Interne Beheersing APC 

• Blok 2. Interne Beheersing GMC 

• Blok 3. Externe Verslaggeving (EV) en Capita Selecta Recht (CSR) 

• Blok 4  Financial Auditing 1 (FA1) 

• Blok 5  Financial Auditing 2 (FA2) 

 

Voor studenten die beginnen in april is de volgorde: 

• Blok 1  Externe Verslaggeving (EV) en Capita Selecta Recht (CSR) 

• Blok 2  Interne Beheersing APC 

• Blok 3  Interne Beheersing GMC 

• Blok 4  Financial Auditing 1 (FA1) 

• Blok 5. Financial Auditing 2 (FA2) 

 

Zowel het najaarssemester (september – december) als het voorjaarssemester (april – juni) zal in 

beginsel bestaan uit maximaal 13 collegeweken. Aan de exacte invulling daarvan wordt nog gewerkt. 

Alle colleges worden op de vrijdag gegeven. De tentamens van het najaarssemester worden 

afgenomen in december, de tentamens van het voorjaarssemester begin juli.  

 

Uit het bovenstaande schema volgt dat de colleges EV, CSR, FA1 en FA2 in beide semesters worden 

gegeven. Dit was nu reeds het geval voor FA1 en FA2, en het is nieuw voor de vakken EV en CSR. Het 

vak APC wordt alleen gegeven in het najaarssemester, het vak GMC alleen in het voorjaarssemester.  

 

Studenten die voor 1 september 2019 zijn begonnen met de postmasterstudie worden nog in de 

gelegenheid gesteld hun opleiding binnen twee jaar af te ronden, volgens het ‘oude’ programma  
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Met vriendelijke groet, 
 

E @cea nl 
W www.cea.nl 
 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:03 
Aan: cea.nl> 
CC:  

 
Onderwerp: N.a.v. voortgangsgesprek TiU d.d. 17 maart jl. 
 
Beste 
 
We hebben vanuit Curaçao nog geen informatie over voorlopige resultaten met betrekking tot de NVAO-accreditatie 
van de University of Curaçao en vanuit de NVAO hebben we nog geen informatie over wanneer definitief bericht 
hieromtrent wordt verwacht   
 
We houden de vinger aan de pols en komen hierop terug zodra we meer weten  
 
Met vriendelijke groet, 
 

DISCLAIMER 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het CEA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit 

bericht  Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of 

tussenkomst van onbevoegde derden  Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te 

informeren  
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