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Initiaal Naam docent 

 

Initiaal Vak 
AA Auditing & Assurance 1 
AA Auditing & Assurance 2 
AIS PC Accounting Information Systems PC 
EVA Externe Verslaggeving voor Accountants 
ITA IT & Auditing 
AIS ICC Accounting Information Systems ICC 
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Template brief instroomadvies 

 

 

NAW -gegevens 

Amsterdam, 21 maart 2022 

Re: toelating Post-Master Accountancy 

 

 

Geachte heer/mevrouw 0, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek tot toelating tot de Post Master Accountancy 

(PMA) delen wij u het volgende mede. 

 

Op basis van uw afgeronde 0(bachelor) en uw 0(masteropleiding), kunt u worden 

toegelaten tot de PMA van de Amsterdam Business School (ABS) mits u 

onderstaande deficiëntievakken met goed gevolg aflegt: 

 

Propedeusevakken: 

Accounting (6 EC) vakcode 6011P0087 

Financiering (6 EC) vakcode 6011P0088 

Micro-economie (6 EC) vakcode 6011P0091 

Macro-economie - 

Marketing en Strategie (6 EC) vakcode 6011P0092 

Organisatie en Management (6 EC) vakcode 6011P0094 

Fiscale Economie en Vaardigheden (6 EC) vakcode 6011P0096 

Wiskunde en Statistiek 1 (6 EC) vakcode 6011P0089 

Wiskunde en Statistiek 2 (6 EC) vakcode 6011P0090 

Onderzoeksproject (6 EC) vakcode 6011P0093 

 

Bachelorvakken (keuzevakken): 

Internal Accounting Control 2 (6 EC) vakcode 6012B0208 

Inleiding Belastingheffing Algemeen (6 EC) vakcode 6012B0225 

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen (6 EC) vakcode 6012B0266 óf Inleiding 

Belastingheffing voor Accountancy & Control (5 EC) vakcode 6012S0023 

Ondernemingsrecht (6 EC) vakcode 6012B0245 

Auditing (6 EC) vakcode 6012B0216 

 

 

Post-Master Accountancy 

 

Plantage Muidergracht 12 

1018 TV Amsterdam 

The Netherlands 

T +31 20 525 4170 

 

www.postmasteraccountancy nl 

accountancy@uva nl 

 





 
 
 
 

 
 

 Mocht u verdere vragen en of onduidelijkheden hebben, neemt u dan gerust 

contact op met ondergetekenden of het secretariaat van de PMA, allen bereikbaar 

via bovengenoemd telefoonnummer. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

  

(Naam) 

(Emailadres) 

 

Template brief herbeoordeling deficiëntieadvies (aanvullende deficienties) 

 

 

 

Amsterdam, (datum)21 maart 2022 

Betreft: herbeoordeling deficiëntieadvies  

 

 

Geachte (naam),   

 

Zoals u wellicht weet worden alle accountantsopleidingen in Nederland door de 

Commissie Eindtermen Accountantopleiding (CEA) geaccrediteerd. In verband 

met die accreditatie heeft de CEA in het voorjaar van 2011 een aantal gesprekken 

gevoerd met vertegenwoordigers en studenten van de PMA opleiding. Dit heeft 

aan het eind van 2011 tot her-accreditatie van de PMA-opleiding van de UvA 

geresulteerd.  
 

Door de CEA is echter ook geconstateerd dat alle eindtermen weliswaar 

terugkomen in het programma van de opleiding, maar dat niet verzekerd was dat 

alle studenten ook alle eindtermen realiseren. Meer specifiek houdt dit in dat er 

een verschil van inzicht was bij het vaststellen van deficiëntie adviezen tussen de 

CEA (die stelt dat zowel alle eindtermen als alle ECTS per vakgebied gerealiseerd 

moeten zijn) en de toenmalige directie van de PMA-opleiding (die heeft gesteld dat 

aan het eindniveau voldaan zou moeten zijn). Op basis hiervan moet de UvA 

PMA opleiding alle eerder afgegeven deficiëntie-adviezen die voor augustus 2011 

zijn afgegeven opnieuw beoordelen   

 
De herbeoordeling van uw advies heeft voor u helaas aanvullende deficiëntie-
vakken opgeleverd. In onderstaande tekst geven wij aan welke deficiëntievakken u 
voor het afronden van de PMA opleiding met goed gevolg dient af te ronden: 

 

Propedeusevakken: 

Accounting (6 EC) vakcode 6011P0087 

Financiering (6 EC) vakcode 6011P0088 

Micro-economie (6 EC) vakcode 6011P0091 

Macro-economie - 

Marketing en Strategie (6 EC) vakcode 6011P0092 

Organisatie en Management (6 EC) vakcode 6011P0094 

Fiscale Economie en Vaardigheden (6 EC) vakcode 6011P0096 

Wiskunde en Statistiek 1 (6 EC) vakcode 6011P0089 

Wiskunde en Statistiek 2 (6 EC) vakcode 6011P0090 

Onderzoeksproject (6 EC) vakcode 6011P0093 

 

Bachelorvakken (keuzevakken): 

Internal Accounting Control 2 (6 EC) vakcode 6012B0208 

 

Post-Master Accountancy 

 

Plantage Muidergracht 12 

1018 TV Amsterdam 

The Netherlands 

T +31 20 525 4170 

F +31 20 525 5281 

www.postmasteraccountancy nl 

accountancy@uva nl 

 



 
 
 
 

 
 

 Inleiding Belastingheffing Algemeen (6 EC) vakcode 6012B0225 

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen (6 EC) vakcode 6012B0266 óf Inleiding 

Belastingheffing voor Accountancy & Control (5 EC) vakcode 6012S0023 

Ondernemingsrecht (6 EC) vakcode 6012B0245 

Auditing (6 EC) vakcode 6012B0216 

 

Bachelorvakken: 

Intermediate Financial Accounting 1 (6 EC) vakcode 6012B0217 

Intermediate Financial Accounting 2 (6 EC) vakcode 6012B0221 

Financial Statement Analysis (6 EC) vakcode 6012B0227 

Management Accounting, Intermediate (6 EC) vakcode 6012B0228 

Management Accounting, Advanced (6 EC) vakcode 6012B0236 

Internal Accounting Control 1 (6 EC) vakcode 6012B0229 

Financiering (6 EC) vakcode 6012B0230 

Vermogensrecht (6 EC) vakcode 6012B0236 

Economie van Markten en Organisaties (6 EC) vakcode 6012B0322 

Voortgezette Statistiek (6 EC) vakcode 6012B0245 

Onderzoekspracticum AC & FE (6 EC) vakcode 6012B0263 

Wetenschapsleer (6 EC) vakcode 6012B0312 

 

Mastervakken: 

Assurance (5 EC) vakcode 6314M0036 

Corporate Governance & Risk Management (5 EC) vakcode 6314M0040 

Financial Accounting Research (5 EC) vakcode 6314M0038 

IFRS1 (5 EC) vakcode 6314M0030 

IFRS2 (5 EC) vakcode 6314M0031 

Internal Control & Accounting Information Systems (5 EC) vakcode 6314M0039 

Management Control (5 EC) vakcode 6314M0032 

Sustainability Accounting & Ethics (5 EC) vakcode 6314M0037 

 

Daarnáást dient u, voordat de PMA opleiding kan worden afgerond, nog de 

volgende vakken af te ronden: 

• Financiele Rekenkunde  (3 EC) 

• Levensverzekeringswiskunde (2 EC) 

 

Deze laatste twee vakken zijn inmiddels onderdeel van de PMA-opleiding zelf en 

hiervoor kunt u zich aanmelden via ProgressWWW   

 

Voor alle bovenstaande vakken kunt u zich inschrijven via het Kort Hoger 

Onderwijs (KHO) van de ABS (www abs uva.nl/kho, studenten deficiënties)  De 

kosten voor het volgen van de aanvullende deficientie-vakken (zijnde; ) komen 

voor rekening van de UvA , indien u deze vakken aan de UvA volgt. Geef in dit 

geval op het KHO-inschrijfformulier aan: ‘Factuur PMA’  

  
Het bovenstaande advies is gebaseerd op de door u aangeleverde informatie. 
Voor de uitreiking van het diploma zal nogmaals getoetst worden of u volledig 
voldoet aan de door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) op 
dat moment gehanteerde eindtermen. Vanwege eventuele wijzigingen in het 
Postmaster Accountancy programma en/of wijzigingen in de CEA eindtermen is dit 
advies geldig tot een jaar na dagtekening van deze brief. 
 
Voor meer informatie over de planning van deze vakken kunt, kunt u contact 
opnemen met de studieadviseur via; studieadviseurs-ABS@uva.nl  
 



 
 
 
 

 
 

 Mocht u verdere vragen en of onduidelijkheden hebben, neemt u dan gerust 
contact op met ondergetekenden of het secretariaat van de PMA, allen bereikbaar 
via bovengenoemd telefoonnummer. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

  

(Naam) 

(Emailadres) 

 

 

 

Template brief herbeoordeling deficiëntieadvies  

(geen aanvullende deficienties) 

 

 

Amsterdam, 15 oktober 2012  

Betreft: herbeoordeling deficiëntieadvies  

 

 

Geachte (naam),   

 

Zoals u wellicht weet worden alle accountantsopleidingen in Nederland door de 

Commissie Eindtermen Accountantopleiding (CEA) geaccrediteerd. In verband 

met die accreditatie heeft de CEA in het voorjaar van 2011 een aantal gesprekken 

gevoerd met vertegenwoordigers en studenten van de PMA opleiding  Dit heeft 

aan het eind van 2011 tot her-accreditatie van de PMA-opleiding van de UvA 

geresulteerd.  
 

Door de CEA is echter ook geconstateerd dat alle eindtermen weliswaar 

terugkomen in het programma van de opleiding, maar dat niet verzekerd was dat 

alle studenten ook alle eindtermen realiseren. Meer specifiek houdt dit in dat er 

een verschil van inzicht was bij het vaststellen van deficiëntie adviezen tussen de 

CEA (die stelt dat zowel alle eindtermen als alle ECTS per vakgebied gerealiseerd 

moeten zijn) en de toenmalige directie van de PMA-opleiding (die heeft gesteld dat 

aan het eindniveau voldaan zou moeten zijn). Op basis hiervan moet de UvA 

PMA opleiding alle eerder afgegeven deficiëntie-adviezen die voor augustus 2011 

zijn afgegeven opnieuw beoordelen   

 

De herbeoordeling van uw advies heeft geen nieuwe deficiëntie-vakken 

opgeleverd  Dit betekent dat u, naast de vakken uit de PMA-opleiding en 

eventueel eerder opgegeven deficiëntievakken, geen extra vakken hoeft te volgen   

 
Het bovenstaande advies is gebaseerd op de door u aangeleverde informatie. 
Voor de uitreiking van het diploma zal nogmaals getoetst worden of u volledig 
voldoet aan de door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) op 
dat moment gehanteerde eindtermen  Vanwege eventuele wijzigingen in het 
Postmaster Accountancy programma en/of wijzigingen in de CEA eindtermen is dit 
advies geldig tot een jaar na dagtekening van deze brief. 
 

Mocht u verdere vragen en of onduidelijkheden hebben, neemt u dan gerust 

contact op met ondergetekenden of het secretariaat van de PMA, allen bereikbaar 

via accountancy@uva.nl of bovengenoemd telefoonnummer. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Post-Master Accountancy 

 

Plantage Muidergracht 12 

1018 TV Amsterdam 

The Netherlands 

T +31 20 525 4170 

F +31 20 525 5281 

www.postmasteraccountancy nl 

accountancy@uva nl 
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