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verschillende momenten (toelating praktijkstage en inschrijving
accountantsregister) of uit de door de aanvrager overgelegde stukken blijkt dat het
theoretisch deel van de opleiding is voltooid.
Uit de samenhang van de artikelen 58 en 66 Wet RA blijkt dat de wetgever aan de
beroepsorganisaties de taak heeft gegeven om inhoudelijk vast te stellen dat de
theoretische opleiding met goed gevolg is voltooid. Eenduidige getuigschriften
waaruit blijkt of iemand de volledige theoretische opleiding tot RA heeft afgerond,
zijn een voorwaarde om deze taak adequaat uit te voeren.
Nu de Wet RA stelt dat voor inschrijving in het accountantsregister getuigschriften
worden overlegd, is het de verantwoordelijkheid van de opleidingen om eenduidige
getuigschriften voor de volledige theoretische opleiding tot RA te verstrekken. De
CEA verbindt daaraan tekstvoorschriften, waardoor de eenduidigheid gewaarborgd
is. Het feit dat een dergelijk getuigschrift wordt gegeven voor opleidingsonderdelen
waarvoor al een apart een getuigschrift (t.w. voor de initiële opleiding) is
verkregen, vormt geen belemmering. Voor de reeds afgeronde
opleidingsonderdelen kunnen in dat geval vrijstellingen worden verleend. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt ook dat de Whw opleidingsinstellingen de mogelijkheid biedt
om andere, niet in de wet geregelde getuigschriften af te geven.
CEA heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen op welke wijze CEA invulling geeft
aan haar bevoegdheid om aanwijzingen te verstrekken. Deze beleidsregels zijn in
de Staatscourant gepubliceerd op 6 september 2011 (nr. 17185). Als onderdeel van
de beleidsregels heeft CEA een toezichtkader vastgesteld met daarin de aspecten
en criteria die CEA hanteert bij de beoordeling van een aanvraag van een
aanwijzing.
Procedureverloop aanvraag

2

k. Advance country specific Law & taxation
10 ec
l. Country Specific Fin, AIS, Aud
9 ec
2. De opleiding participeert in het landelijk tentamen Financial Auditing zoals dat
door alle opleidingen met een RA opleiding wordt verzorgd en houdt zich aan de
bepalingen van het examenreglement dat van toepassing is op het betreffende
tentamen;
3. De aanwijzing is geldig tot uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van het besluit en
vervalt van rechtswege na die datum;
4. De aanwijzing wordt ingetrokken indien de opleiding een jaar na de datum van
de aanwijzing de opleiding niet verzorgd heeft dan wel de opleiding twee
achtereenvolgende studiejaren niet aangeboden en/of verzorgd heeft;
5. De opleiding neemt voldoende maatregelen om er voor te zorgen dat zij
gedurende de looptijd van de aanwijzing blijft voldoen aan de aspecten en
criteria van het toezichtkader;
6. De opleiding verleent alle medewerking aan CEA die nodig is om te controleren
of de aspecten en criteria zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregels en
de aan de aanwijzing verbonden voorwaarden en/of voorschriften worden
nageleefd. Deze medewerking omvat in ieder geval het op verzoek van CEA
verstrekken van alle relevante gegevens en bescheiden over de opleiding en het
periodiek meewerken aan een beleidsgesprek met CEA;
7. De opleiding maakt alle wijzigingen die relevant (kunnen) zijn voor de
verstrekte aanwijzing terstond aan CEA kenbaar, voorzien van alle informatie
die CEA nodig heeft om de gevolgen van de wijziging(en) te kunnen beoordelen;
8. De opleiding meldt incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van wezenlijke
invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of samenstelling van de opleiding
terstond bij CEA. De melding omvat in ieder geval een aanduiding van het
incident of de bijzondere gebeurtenis, de datum van het incident of de
bijzondere gebeurtenis, de maatregel(en) die de opleiding heeft getroffen of zal
gaan treffen, inclusief het tijdstip van de maatregel(en). Nadere informatie over
het melden van incidenten en bijzondere gebeurtenissen is uitgewerkt in de
Beleidsrichtlijn melden incidenten;
9. De opleiding houdt zich bij haar uitingen omtrent de verstrekte aanwijzing aan
de bepalingen van artikel 8 van de beleidsregels;
10. De opleiding verstrekt een getuigschrift voor de volledige theoretische opleiding
tot Registeraccountant als alle onderwijseenheden van de opleiding door een
kandidaat zijn behaald en vastgesteld is dat alle eindtermen van de opleiding
tot Registeraccountant zijn bereikt.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
aan een kandidaat wordt uitgereikt, vast te stellen dat aan de instroomeisen
van de opleiding is voldaan.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
wordt uitgereikt, vast te stellen dat de bachelor- en masteropleiding die vooraf
zijn gegaan aan de opleiding door de NVAO zijn geaccrediteerd overeenkomstig
artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
11. Voor de tekst van het getuigschrift hanteert de opleiding het tekstvoorschrift
zoals bijgevoegd;
12. De opleiding neemt op (deel)certificaten voor onderwijseenheden van de
opleiding geen verwijzing op, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er sprake
is van overeenstemming met de eindtermen, zoals bedoeld in artikel 56, eerste
lid, onder a van de Wet op de Accountants Administratieconsulenten of artikel
66, eerste lid, onder a van de Wet op de registeraccountants.

5

Slotopmerkingen
Zekerheidshalve wijst CEA u er op dat de aanwijzing van de opleiding tijdelijk,
voorwaardelijk of geheel kan worden ingetrokken, indien CEA van mening is dat de
opleiding op onderdelen niet meer voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 6
van de beleidsregels dan wel niet meer voldoet aan de voorwaarden en
voorschriften zoals genoemd in deze beschikking.
De aanwijzing is (ook) niet overdraagbaar aan een andere onderwijsinstelling,
organisatie en/of opleiding.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Bovengenoemd besluit is een Beschikking in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking
op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar maken bij de Commissie Eindtermen
Accountantsopleiding, postbus 7984, 1008 AD Amsterdam.
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Aan het management van de opleiding
International Executive Master of Auditing
Postbus 616
6200 MD Maastricht

Datum

Onderwerp

10 september
2014

Besluit verlenging
aanwijzing

Referentie

Bijlagen

Doorkiesnummer

2

Met deze brief informeren wij u over de verlenging van de aanwijzing van de
International Executive Master of Auditing gedateerd 19 juni 2012.
Besluit verlenging aanwijzing
De International Executive Master of Auditing is op 19 juni 2012 door de Commissie
Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) aangewezen voor de duur van drie jaar.
Het betreft een eerste aanwijzing van uw opleiding met de maximaal toegekende
geldigheidsduur. Dit betekent dat de aanwijzing voor uw opleiding per 19 juni 2015
verloopt.
De CEA heeft in haar vergadering van 10 september 2014 ambtshalve een besluit
tot verlenging van de huidige aanwijzing genomen tot uiterlijk 1 januari 2018. De
aanwijzing van de International Executive Master of Auditing loopt hiermee parallel
met de aanwijzing van de Nederlandse RA-opleidingen. De verlenging van het
aanwijzingsbesluit is gebaseerd op

Het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit van 19 juni 2012 blijft van kracht en is als
bijlage bij deze brief opgenomen. De aan de aanwijzing verbonden voorwaarden en
voorschriften gelden onverminderd. Voorts willen wij u mededelen dat het wettelijk
kader en de beleidsregels van de CEA zijn geactualiseerd. CEA is op grond van
artikel 49, tweede lid, onderdeel b van de Wet op het Accountantsberoep (Wab)
bevoegd opleidingen aan te wijzen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de door
CEA vastgestelde eindtermen voor de theoretische opleiding tot Register
Accountant (RA), voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd
overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). CEA heeft beleidsregels vastgesteld die
bepalen op welke wijze CEA invulling geeft aan haar bevoegdheid om aanwijzingen
te verstrekken aan Nederlandse opleidingen. De beleidsregels zijn gepubliceerd in
de Staatscourant op 17 april 2013 (nr. 10074), liggen ter inzage bij het secretariaat
van CEA en zijn beschikbaar via de website van de CEA www.ceaweb.nl.

1

Op grond van bovenstaande heeft CEA op 10 september 2014 besloten tot
verlenging van uw aanwijzing van de International Executive Master of Auditing tot
1 januari 2018. Dit betekent dat u voor deze datum opnieuw een aanwijzing bij CEA
moet aanvragen. Wij zullen u tijdig informeren over de start en het verloop van de
procedure.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Voor deze,

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit bezwaar worden gemaakt bij de Commissie
Eindtermen Accountantsopleiding, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam.
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Tilburg University
Opleiding tot Registeraccountant
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Datum

Onderwerp

12 december
2012

Beschikking
Uitbreiding
Aanwijzing 2011 /
EPMA

Referentie

Bijlage(n)

Doorkiesnummer
T

Geachte
Dit najaar heeft u de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)
geïnformeerd over uw voornemen om naast de (Nederlandse) Postmaster Opleiding
tot Registeraccountant van de Tilburg University, m.i.v. maart 2013 een Europese
variant van deze opleiding te starten. U gaf aan dat de opleiding tot stand komt in
een samenwerking met Europese onderwijsinstellingen, in het bijzonder de
Universidad de Huelva (Huelva, Spain) en de Academia de Studii Economice
(Bucharest, Romania) en dat de opleiding hetzelfde programma zal volgen als de
Nederlandse opleiding, aangevuld met een land specifiek programma. In een email
van 13 september 2012 heeft u aan CEA de vraag gesteld of u hiervoor een
afzonderlijke aanvraag voor aanwijzing moet indienen dan wel de Europese
opleiding als opleidingsvariant onder de bestaande aanwijzing door CEA
overeenkomstig het besluit d.d. 20 december 2011 (kenmerk:
)
gebracht kan worden.
CEA heeft uw vraag in behandeling genomen en beoordeeld in het licht van de
relevante wettelijke bepalingen en de ‘Beleidsregels aanwijzen opleidingen’.
Wettelijk kader en beleidsregels
CEA is op grond van artikel 69, tweede lid, sub b van de Wet op de
Registeraccountants (hierna Wet RA) bevoegd opleidingen aan te wijzen die geheel
of gedeeltelijk voldoen aan de door CEA vastgestelde eindtermen voor de
theoretische opleiding tot registeraccountant, voor zover deze opleidingen niet zijn
geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
De opleiding tot registeraccountant (RA) en de inschrijving in het accountantsregister van het Koninklijk NIVRA zijn geregeld in de Wet RA. Artikel 58 Wet RA
bepaalt dat personen alleen in het accountantsregister kunnen worden
ingeschreven indien zij beschikken over getuigschriften waaruit blijkt dat zij de
opleiding, bedoeld in artikel 66 Wet RA, met goed gevolg hebben afgelegd. Het
betreft in artikel 58 Wet RA getuigschriften die de gehele opleiding tot RA betreffen,
inclusief de praktijkstage als bedoeld in artikel 67 Wet RA. De toegang tot de
praktijkstage is gebonden aan toelatingseisen. De beroepsorganisatie controleert of
aan die eisen is voldaan aan de hand van de door CEA vastgestelde eindtermen en
de overgelegde getuigschriften. De wet verbindt zo rechtsgevolgen aan het
beschikken over de juiste getuigschriften en de beroepsorganisatie toetst op twee
verschillende momenten (toelating praktijkstage en inschrijving
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accountantsregister) of uit de door de aanvrager overgelegde stukken blijkt dat het
theoretisch deel van de opleiding is voltooid.
Uit de samenhang van de artikelen 58 en 66 Wet RA blijkt dat de wetgever aan de
beroepsorganisaties de taak heeft gegeven om inhoudelijk vast te stellen dat de
theoretische opleiding met goed gevolg is voltooid. Eenduidige getuigschriften
waaruit blijkt of iemand de volledige theoretische opleiding tot RA heeft afgerond,
zijn een voorwaarde om deze taak adequaat uit te voeren.
Nu de Wet RA stelt dat voor inschrijving in het accountantsregister getuigschriften
worden overlegd, is het de verantwoordelijkheid van de opleidingen om eenduidige
getuigschriften voor de volledige theoretische opleiding tot RA te verstrekken. De
CEA verbindt daaraan tekstvoorschriften, waardoor de eenduidigheid gewaarborgd
is. Het feit dat een dergelijk getuigschrift wordt gegeven voor opleidingsonderdelen
waarvoor al een apart een getuigschrift (t.w. voor de initiële opleiding) is
verkregen, vormt geen belemmering. Voor de reeds afgeronde
opleidingsonderdelen kunnen in dat geval vrijstellingen worden verleend. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt ook dat de Whw opleidingsinstellingen de mogelijkheid biedt
om andere, niet in de wet geregelde getuigschriften af te geven.
CEA heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen op welke wijze CEA invulling geeft
aan haar bevoegdheid om aanwijzingen te verstrekken. Deze beleidsregels
vervangen het Reglement aanwijzing opleiding door de CEA, zoals dat voorheen
werd toegepast bij het aanvragen van aanwijzingen. De beleidsregels zijn voor het
eerst in de Staatscourant gepubliceerd op 1 april 2011 (nr. 6016) en zijn laatstelijk
gewijzigd op 6 september 2011 (nr. 17185). Als onderdeel van de beleidsregels
heeft CEA een toezichtkader vastgesteld met daarin de aspecten en criteria die CEA
hanteert bij de beoordeling van een aanvraag van een aanwijzing.
Procedureverloop aanvraag

Overwegingen

2

Besluit
Op grond van bovenstaande heeft CEA op 12 december 2012 besloten de lopende
aanwijzing d.d. 20 december 2010 (kenmerk:
) van de Tilburg
University zodanig te wijzigen dat met ingang van heden de aanwijzing van de
Postmaster Opleiding tot Registeraccountant te Tilburg van de Tilburg University
wordt uitgebreid met de Europese variant van deze opleiding, genaamd de
European Postmaster Accountancy (EPMA).
Met inachtneming van de in het aanwijzingsbesluit d.d. 20 december 2011
opgenomen bevindingen en voorwaarden wordt de uitbreiding van de aanwijzing
verstrekt onder de volgende aanvullende voorwaarden:
1. De Tilburg Universiteit stuurt vóór de start van de opleiding aan CEA de door
partijen getekende versie van de overeenkomst met de de Universidad de
Huelva (Huelva, Spain) en de Academia de Studii Economice (Bucharest,
Romania) tot het verzorgen van de EPMA. Uit het samenwerkingscontract blijkt
in ieder geval dat de Tilburg University eindverantwoordelijkheid draagt voor de
opleiding.
2. De EPMA volgt het zelfde curriculum en examen als de PMA; de PMA is
eindverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg hiervan.
3. Het opleidingsprogramma van de EPMA omvat minimaal de eindtermen 2008
zoals die op 27 november 2007 in de Staatscourant (nr. 230) gepubliceerd zijn
en alle aanvullingen die nadien gepubliceerd zijn, laatstelijk de update 2012.
4. De Tilburg University meldt aan CEA wanneer de samenwerking wordt
uitgebreid naar een andere (Europese) instelling; dan wel de samenwerking met
de Universidad de Huelva (Huelva, Spain) ofwel de Academia de Studii
Economice (Bucharest, Romania) wordt gewijzigd of beëindigd.
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Aan deze aanwijzing zijn de volgende voorschriften verbonden, welke zijn
opgenomen in, respectievelijk voortvloeien uit de beleidsregels:
1. De aanwijzing is uitsluitend van toepassing op de (Nederlandse) Postmaster
Opleiding tot Registeraccountant en de European Postmaster Accountancy
(EPMA), welke opleidingen de volgende onderwijseenheden en studielast omvat,
zoals vermeld in het kader van de aanwijzing tbv. de (Nederlandse) Postmaster
opleiding:
a. Audit en assurance
26 ects
b. Externe Verslaggeving
12 ects
c. Bestuurlijke informatievoorziening
19 ects
d. Corporate Governance
2 ects
e. Recht
1 ects
2. De opleiding participeert in het landelijk tentamen Financial Auditing zoals dat
door alle opleidingen met een RA-opleiding wordt verzorgd en houdt zich aan de
bepalingen van het examenreglement dat van toepassing is op het betreffende
tentamen;
3. De aanwijzing is geldig tot uiterlijk 1 januari 2018 en vervalt van rechtswege
vanaf die datum;
4. De aanwijzing wordt ingetrokken indien de opleiding een jaar na de datum van
de aanwijzing de opleiding niet verzorgd heeft dan wel de opleiding twee
achtereenvolgende studiejaren niet aangeboden en/of verzorgd heeft;
5. De opleiding neemt voldoende maatregelen om er voor te zorgen dat zij
gedurende de looptijd van de aanwijzing blijft voldoen aan de aspecten en
criteria van het toezichtkader;
6. De opleiding verleent alle medewerking aan CEA die nodig is om te controleren
of de aspecten en criteria zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregels en
de aan de aanwijzing verbonden voorwaarden en/of voorschriften worden
nageleefd. Deze medewerking omvat in ieder geval het op verzoek van CEA
verstrekken van alle relevante gegevens en bescheiden over de opleiding en het
periodiek meewerken aan een beleidsgesprek met CEA;
7. De opleiding maakt alle wijzigingen die relevant (kunnen) zijn voor de
verstrekte aanwijzing terstond aan CEA kenbaar, voorzien van alle informatie
die CEA nodig heeft om de gevolgen van de wijziging(en) te kunnen beoordelen;
8. De opleiding meldt incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van wezenlijke
invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of samenstelling van de opleiding
terstond bij CEA. De melding omvat in ieder geval een aanduiding van het
incident of de bijzondere gebeurtenis, de datum van het incident of de
bijzondere gebeurtenis, de maatregel(en) die de opleiding heeft getroffen of zal
gaan treffen, inclusief het tijdstip van de maatregel(en). Nadere informatie over
het melden van incidenten en bijzondere gebeurtenissen is uitgewerkt in de
Beleidsrichtlijn melden incidenten;
9. De opleiding houdt zich bij haar uitingen omtrent de verstrekte aanwijzing aan
de bepalingen van artikel 8 van de beleidsregels;
10. De opleiding verstrekt een getuigschrift voor de volledige theoretische opleiding
tot Registeraccountant als alle onderwijseenheden van de opleiding door een
kandidaat zijn behaald en vastgesteld is dat alle eindtermen van de opleiding
tot Registeraccountant zijn bereikt.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
aan een kandidaat wordt uitgereikt, vast te stellen dat aan de instroomeisen
van de opleiding is voldaan.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
wordt uitgereikt, vast te stellen dat de bachelor- en masteropleiding die vooraf
zijn gegaan aan de opleiding door de NVAO zijn geaccrediteerd overeenkomstig
artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
11. Voor de tekst van het getuigschrift hanteert de opleiding het tekstvoorschrift
zoals eerder aan de opleiding bekend gemaakt;
12. De opleiding neemt op (deel)certificaten voor onderwijseenheden van de
opleiding geen verwijzing op, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er sprake
4

is van overeenstemming met de eindtermen, zoals bedoeld in artikel 56, eerste
lid, onder a van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten of artikel
66, eerste lid, onder a van de Wet op de registeraccountants.
Slotopmerkingen
Zekerheidshalve wijst de CEA u er op dat de aanwijzing van de opleiding tijdelijk,
voorwaardelijk of geheel kan worden ingetrokken, indien de CEA van mening is dat
de opleiding op onderdelen niet meer voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel
5 van het reglement dan wel niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd
in deze Beschikking.
De aanwijzing is (ook) niet overdraagbaar aan een andere onderwijsinstelling,
organisatie en/of opleiding.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
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Tilburg University
Opleiding tot Registeraccountant
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Datum

Onderwerp

5 februari 2015

Beschikking
Uitbreiding
Aanwijzing 2011 /
IPMA

Referentie

Bijlage(n)

Doorkiesnummer

2

T

Per e-mail d.d. 30 juli jl. heeft
aangegeven dat Tilburg University (TiU) de aanwijzing van de RA-opleiding
(oorspronkelijk besluit d.d. 20 december 2011, laatstelijk gewijzigd d.d.
12 december 2012) wenst uit te breiden met een nieuwe opleidingslocatie te
Curaçao. Per e-mail d.d.4 augustus 2014 ontvingen wij een beschrijving van de
opleiding zoals TiU die voornemens is te gaan verzorgen op Curaçao onder de naam
‘International Post Master Accountancy’ (hierna IPMA). Deze opleiding vormt een
exacte kopie van de European Post-Master Accountancyopleiding, die bij besluit van
12 december 2012 onder de aanwijzing van de Nederlandse RA-opleiding is
gebracht.
CEA heeft uw verzoek in behandeling genomen en beoordeeld in het licht van de
relevante wettelijke bepalingen en de ‘Beleidsregels aanwijzen opleidingen’.
Wettelijk kader en beleidsregels
CEA is op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b van de Wet op het
Accountantsberoep (Wab) bevoegd opleidingen aan te wijzen die geheel of
gedeeltelijk voldoen aan de in artikel 49, eerste lid, onder a bedoelde eindtermen
voor de theoretische opleiding tot Registeraccountant (RA), voor zover deze
opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) of niet de toets nieuwe
opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de WHW met positief gevolg hebben
ondergaan.
CEA heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen op welke wijze CEA invulling geeft
aan haar bevoegdheid om aanwijzingen te verstrekken. De laatst gewijzigde
beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 17 april 2013 (nr. 10074).
Als onderdeel van de beleidsregels heeft CEA een toezichtkader vastgesteld met
daarin de aspecten en criteria die CEA hanteert bij de beoordeling van een
aanvraag van een aanwijzing.
Procedureverloop aanvraag

1

2

Overwegingen

Besluit
Op grond van bovenstaande heeft CEA op 4 februari 2015 besloten de lopende
aanwijzing d.d. 20 december 2010 (kenmerk: CEA inf 11287), laatstelijk gewijzigd
d.d. 12 december 2012 van Tilburg University zodanig te wijzigen dat met ingang
van heden de aanwijzing van de Postmaster Opleiding tot Registeraccountant te
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Tilburg van Tilburg University wordt uitgebreid met de Internationale variant van
deze opleiding, genaamd de International Post-Master Accountancy (IPMA).
Met inachtneming van de in het aanwijzingsbesluit d.d. 20 december 2011
opgenomen bevindingen en voorwaarden wordt de uitbreiding van de aanwijzing
verstrekt onder de volgende aanvullende voorwaarden:
1. De IPMA volgt hetzelfde curriculum en examens als de PMA en de EPMA; de
PMA is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg hiervan.
2. Het opleidingsprogramma van de IPMA omvat minimaal de eindtermen 2008
zoals die op 27 november 2007 in de Staatscourant (nr. 230) gepubliceerd zijn
en alle aanvullingen die nadien gepubliceerd zijn, laatstelijk de update 2014.
3. Tilburg University meldt aan CEA wanneer de opleiding voornemens is samen te
gaan werken met een andere instelling op Curacao.
Aan deze aanwijzing zijn de volgende voorschriften verbonden, welke zijn
opgenomen in, respectievelijk voortvloeien uit de beleidsregels:
1. De aanwijzing is uitsluitend van toepassing op de (Nederlandse) Postmaster
Opleiding tot Registeraccountant, de European Post-Master Accountancy (EPMA)
en de International Post-Master Accountancy (IPMA), welke opleidingen de
volgende onderwijseenheden en studielast omvat, zoals vermeld in het kader
van de aanwijzing t.b.v. de (Nederlandse) Postmaster opleiding:
a. Audit en assurance
26 ects
b. Externe Verslaggeving
12 ects
c. Bestuurlijke informatievoorziening
19 ects
d. Corporate Governance
2 ects
e. Recht
1 ects
2. De opleiding participeert in het landelijk tentamen Financial Auditing zoals dat
door alle opleidingen met een RA-opleiding wordt verzorgd en houdt zich aan de
bepalingen van het examenreglement dat van toepassing is op het betreffende
tentamen;
3. De aanwijzing is geldig tot uiterlijk 1 januari 2018 en vervalt van rechtswege
vanaf die datum;
4. De aanwijzing wordt ingetrokken indien de opleiding een jaar na de datum van
de aanwijzing de opleiding niet verzorgd heeft dan wel de opleiding twee
achtereenvolgende studiejaren niet aangeboden en/of verzorgd heeft;
5. De opleiding neemt voldoende maatregelen om er voor te zorgen dat zij
gedurende de looptijd van de aanwijzing blijft voldoen aan de aspecten en
criteria van het toezichtkader;
6. De opleiding verleent alle medewerking aan CEA die nodig is om te controleren
of de aspecten en criteria zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregels en
de aan de aanwijzing verbonden voorwaarden en/of voorschriften worden
nageleefd. Deze medewerking omvat in ieder geval het op verzoek van CEA
verstrekken van alle relevante gegevens en bescheiden over de opleiding en het
periodiek meewerken aan een beleidsgesprek met CEA;
7. De opleiding maakt alle wijzigingen die relevant (kunnen) zijn voor de
verstrekte aanwijzing terstond aan CEA kenbaar, voorzien van alle informatie
die CEA nodig heeft om de gevolgen van de wijziging(en) te kunnen beoordelen;
8. De opleiding meldt incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van wezenlijke
invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of samenstelling van de opleiding
terstond bij CEA. De melding omvat in ieder geval een aanduiding van het
incident of de bijzondere gebeurtenis, de datum van het incident of de
bijzondere gebeurtenis, de maatregel(en) die de opleiding heeft getroffen of zal
gaan treffen, inclusief het tijdstip van de maatregel(en). Nadere informatie over
het melden van incidenten en bijzondere gebeurtenissen is uitgewerkt in de
Beleidsrichtlijn melden incidenten;
9. De opleiding houdt zich bij haar uitingen omtrent de verstrekte aanwijzing aan
de bepalingen van artikel 8 van de beleidsregels;
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10. De opleiding verstrekt een getuigschrift voor de volledige theoretische opleiding
tot Registeraccountant als alle onderwijseenheden van de opleiding door een
kandidaat zijn behaald en vastgesteld is dat alle eindtermen van de opleiding
tot Registeraccountant zijn bereikt.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
aan een kandidaat wordt uitgereikt, vast te stellen dat aan de instroomeisen
van de opleiding is voldaan.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om, voordat een getuigschrift
wordt uitgereikt, vast te stellen dat de bachelor- en masteropleiding die vooraf
zijn gegaan aan de opleiding door de NVAO zijn geaccrediteerd overeenkomstig
artikel 5a.9 respectievelijk 5a.11 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
11. Voor de tekst van het getuigschrift hanteert de opleiding het tekstvoorschrift
zoals eerder aan de opleiding bekend gemaakt;
12. De opleiding neemt op (deel)certificaten voor onderwijseenheden van de
opleiding geen verwijzing op, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er sprake
is van overeenstemming met de eindtermen, zoals bedoeld in artikel 49 eerste
lid onder a van de Wet op het accountantsberoep.
Slotopmerkingen
Zekerheidshalve wijst de CEA u er op dat de aanwijzing van de opleiding tijdelijk,
voorwaardelijk of geheel kan worden ingetrokken, indien de CEA van mening is dat
de opleiding op onderdelen niet meer voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel
5 van het reglement dan wel niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd
in deze Beschikking.
De aanwijzing is (ook) niet overdraagbaar aan een andere onderwijsinstelling,
organisatie en/of opleiding.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
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Besluit verlenging
aanwijzing

Referentie

Bijlage(n)

Doorkiesnummer

1

T

Geachte
Met deze brief informeren wij u over de verlenging, tot uiterlijk 31 december 2017,
van het besluit van CEA d.d. 20 december 2011 tot aanwijzing van de opleiding
Postmaster Accountancy (PMA) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) te
Amsterdam.
Procedure verloop

Overwegingen

1

Besluit verlenging aanwijzing
Op grond van voorgaande heeft CEA in haar vergadering van 11 december 2013,
overeenkomstig artikel 8, eerste lid van de Beleidsregels aanwijzen opleidingen (
Staatscourant nr. 10074 (17 april 2013), besloten de aanwijzing van de PMA van de
UvA te verlengen met drie jaar tot uiterlijk 31 december 2017.

2

Conform het tweede lid van artikel 8 van de beleidsregels aanwijzen
accountantsopleidingen blijft het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit (gedateerd 20
december 2011) van kracht. Het oorspronkelijke besluit is daarom als bijlage bij
deze brief opgenomen. De voorschriften en voorwaarden van dit besluit gelden
onverminderd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Voor deze de secretaris

Bovengenoemd besluit is een Beschikking in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking
op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar maken bij de Commissie Eindtermen
Accountantsopleiding, postbus 7984, 1008 AD Amsterdam.
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