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Zodat je als een bevlogen en robuuste accountant op de
‘momenten van de waarheid’ je rug recht kunt houden en
het verschil kunt maken. Zodat je verantwoordelijkheid
kunt nemen voor je directe werkomgeving en voor het
maatschappelijke belang. Want robuuste accountants
kennen niet alleen de inhoud van hun vak, maar ook
zichzelf Ze weten wat ze wel en niet kunnen, en ze
durven stevige vragen te stellen en gevoelige zaken
bespreekbaar te maken Ze investeren in de ‘professioneel intieme relatie’ zonder hun objectiviteit en rol uit het
oog te verliezen En ze weten duiding te geven aan het
organisatiebeeld en het waardecreatieproces achter de
cijfers

opleiding wordt rekening gehouden met de opgedane
werkervaring van de studenten
Samenwerking met kantoren
De Nyenrode Accountantsopleiding werkt zo nauw mogelijk samen met de kantoren waar onze studenten
werken. Dat is ingegeven vanuit onze onderwijsfilosofie
dat wij als universiteit samen met de kantoren verantwoordelijk zijn voor de vorming van toekomstige Robuuste Accountants. Voor jou als student betekent deze
samenwerking dus meer persoonlijke aandacht. Jijzelf, je
werkgever en wij als universiteit zorgen voor een geïntegreerd studieplan en spreken gezamenlijk af dat we ons
zullen inzetten om dat studieplan te laten slagen. Door
een goede uitwisseling van informatie sluiten jouw opleiding bij Nyenrode en je interne opleiding bij je werkgever
naadloos op elkaar aan. Ieder kantoor geeft op eigen
toegesneden wijze invulling aan de samenwerking met
Nyenrode.

Vijf manieren van vorming
Om je te ontwikkelen tot een robuuste accountant is,
naast een stevige portie basiskennis, ook het ontwikke
len van zelfkennis, houding en gedrag, communicatieve
vaardigheden en ethisch besef onderdeel van je opleiding.

Centraal en decentraal onderwijs
Een ander belangrijk kenmerk is de combinatie van
‘centrale’ colleges op de Nyenrode Business Universiteit
te Breukelen en (werk)colleges in kleine groepen decentraal in het land
De meeste colleges die je volgt zijn decentraal, dat wil
zeggen in meerdere cursusplaatsen verspreid over het
land, en vinden plaats op de vrijdagen. Alleen in het
eerste semester van het bachelorprogramma en in het
najaarssemester van het pre-masterprogramma hbo-BE
volg je op twee dagen per week (donderdagen en vrijda
gen) colleges.
De colleges op de Nyenrode Business Universiteit zijn in
het algemeen hoorcolleges voor grotere groepen, waarbij
zo mogelijk ook aandacht wordt geschonken aan het
element van integratie van de verschillende kennisgebieden. Centrale colleges worden op vrijdagen en incidenteel op doordeweekse dagen gehouden. In de Bachelor
volg je bovendien de Intro en in elk opleidingsjaar summercourses op Nyenrode. Deze summercourses zijn
bedoeld ter versterking van de wetenschappelijke oriëntatie. Ook binnen de Pre Master en de Master worden
vakken op Nyenrode gegeven.

We begeleiden je bij vijf manieren van vorming:
1. Cognitieve vorming: de overdracht van vakinhoudelijke kennis.
2 Professionele vorming: de vaardigheden en het zelf
leren ervaren door het toepassen van je kennis in
de praktijk en in cases.
3. Persoonlijke vorming: leren je eigen weg te vinden,
je morele kompas te ontwikkelen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
4. Academische vorming: de ontwikkeling van je onderzoekende, kritische grondhouding, je autonome
oordeelsvorming en je uitdrukkingsvaardigheid.
5 Maatschappelijke vorming: leren om betekenis te
geven aan de rol en werkzaamheden van de accountant in de maatschappij en de actualiteit
Met de steun van mentoring door peers, studentencoaches en moderne didactische onderwijsvormen krijg je de
ruimte om je op al die verschillende manieren te ontwikkelen, zowel ‘on campus’ als decentraal op locatie
Die vijf manieren van vorming uiten zich in het aanleren
van vaardigheden zoals analytisch en methodisch denken en communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Deze vaardigheden sluiten aan bij jouw
praktijkervaring en worden ontwikkeld via discussies in
kleine groepen, individuele presentaties, groepsopdrach
ten en probleemgestuurd onderwijs. De meeste docenten
zijn afkomstig uit de wetenschappelijke wereld en/of uit
de beroepspraktijk.

1 3 Structuur van de opleiding
Bachelor of Science in Accountancy
De bacheloropleiding Accountancy is een disciplinegeoriënteerde, beroepsgerichte wetenschappelijke opleiding. De opleiding heeft een propedeuse van 1,5 jaar en
een postpropedeutische hoofdfase van 3 jaar De opleiding is volledig parttime en duurt nominaal 4,5 jaar.
Je kunt direct na het vwo met de bachelor-opleiding
beginnen; in de regel doe je dat in combinatie met een
werkkring in de accountancy.

Werken én studeren
Eén van de belangrijkste kenmerken van onze opleidin
gen is de combinatie van werken en studeren: veel van
wat je leert tijdens de colleges kun je direct toepassen in
de praktijk. Als student lever je een actieve bijdrage door
voorbeelden vanuit de praktijk in te brengen in de colle
ges. Bij de inrichting en de studielastbepaling van de

De propedeuse geeft je inzicht in de beginselen van het
wetenschapsgebied van de accountancy. De propedeuse
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is oriënterend van aard en heeft ook een selecterende
functie. Naast inleidingen in de kernvakken komt ook een
aantal algemeen ondersteunende vakken aan de orde.

De daadwerkelijke studieduur hangt af van het studietraject waarvoor je kiest Er zijn namelijk meerdere trajecten
met ieder hun eigen studietempo.

In de hoofdfase van de Bachelor leer je de actuele,
internationaal geaccepteerde ‘body of knowledge’ kennen die kenmerkend is voor de accountancy in brede zin
Dit deel richt zich met name op de theoretische grondslagen van de accountancy als wetenschap.
Als je bent afgestudeerd, behaal je het getuigschrift
Bachelor of Science in Accountancy en mag je de titel
BSc voeren. Na de bacheloropleiding kun je doorstromen
naar de opleiding Master of Science in Accountancy of
naar een van de andere Masters op Nyenrode.

BSc, MSc én RA
De Bachelor en Master of Science in Accountancy omvatten - aangevuld met een aantal post-mastervakken het theoretische gedeelte van de RA-opleiding. Voor
inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) moet je
naast het theoretische gedeelte ook het praktijkgedeelte
van de RA-opleiding succesvol hebben afgerond.
Geïntegreerd programma
Na voltooiing van de accountancyopleiding van Nyenrode kun je na ongeveer een jaar ook het praktijkexamen
behalen. Het is mogelijk om direct na het eerste masterjaar het post-masterjaar te volgen en pas daarna het
tweede masterjaar, het zogenoemde geïntegreerde
programma. Deze alternatieve route geeft de mogelijkheid om eerder met het derde jaar van de praktijkopleiding te starten en dus eerder te kunnen inschrijven in het
accountantsregister Zie hoofdstuk 4, par 4 6.

Master of Science in Accountancy & Post Master RA
na Bachelor of hbo
Na afronding van de bacheloropleiding kun je direct
doorstromen naar de opleiding Master of Science in
Accountancy. Het masterprogramma duurt 2 studiejaren.
Het algemene doel van de masteropleiding is om je op te
leiden tot een academisch gevormde professional in
deze afstudeerrichting. Met het afronden van de masteropleiding behaal je de graad Master of Science in Accountancy en mag je de titel MSc voeren.
Heb je een afgeronde studie hbo-AC, -BE, Schakeltraject
Accountancy & Controlling of SPD dan volg je voorafgaand aan de masteropleiding eerst een op jouw voorop
leiding afgestemd pre-master-programma. De duur van
de pre-masterprogramma’s varieert per vooropleiding.
Voor afgestudeerden hbo-AC is dit 0,5 jaar en voor de
overige genoemde opleidingen duurt het premasterprogramma 1 jaar.
Tevens is het mogelijk in te stromen vanuit een wobacheloropleiding. In dat geval zal het instroomprogramma maximaal 2 jaar bedragen.
Na het pre-masterprogramma kom je niet in aanmerking
voor het getuigschrift Bachelor of Science in Accountan
cy; je stroomt dan rechtstreeks door naar de Master of
Science in Accountancy
Met het éénjarige Post Master RA-programma rond je na
het behalen van de Master of Science in Accountancy
het theoretische gedeelte van de opleiding tot Registeraccountant af, zoals bedoeld in artikel 46 van de Wab,
(zie par. 1.1). Het Post Master RA-programma bereidt je
voor op de beroepsmatige toepassing van wetenschap
pelijke kennis op het gebied van de accountancy. Voort
bouwend op de theoretische fundering uit de masterfase
worden in dit deel de specifieke visies op het weten
schapsgebied en hun implicaties voor praktijktoepassingen aan de orde gesteld.

Praktijkopleiding (stage)
Je kunt de voor het accountantsexamen verplichte driejarige praktijkopleiding grotendeels parallel aan de masteren post-masteropleiding volgen. Wanneer je het Bachelor-diploma of het hbo-AC-diploma hebt behaald, kun je
met de stage beginnen als je over een stageplaats beschikt Uitgebreide informatie over de praktijkopleiding is
opgenomen in de Informatiegids Praktijkopleiding RA die
wordt uitgegeven door de NBA. De Nyenrode-studenten
die aan de stage kunnen beginnen, ontvangen deze gids
automatisch.
Voor meer informatie over de praktijkstage en het hieraan verbonden praktijkexamen wordt verwezen naar
hoofdstuk 4, paragraaf 4.10 of hoofdstuk 5, par 5.8 voor
meer informatie.
Studiepunten
In het kader van de bachelor-masterstructuur worden de
studiepunten berekend volgens het European Credit
Transfer System (ECTS) zodat de studiepunten vergelijkbaar zijn met andere opleidingen in Europa Een
ECTS-studiepunt omvat 28 studiebelastingsuren. Het
bachelorprogramma omvat 180 ECTS-studiepunten en
het masterprogramma 60 ECTS-studiepunten. Het postmaster RA-programma bedraagt 27 ECTS-studiepunten
Startmomenten, trajecten en studiebelasting
Met de bacheloropleiding kun je alleen in het najaar
beginnen De cursussen van deze opleiding gaan één
maal per jaar van start. De cursussen van de master- en
de post-masteropleiding gaan vier keer per jaar van start:
in september, januari, mei en in de zomerperiode.
Voor de (Post) Master kun je, in overleg met je werkgever, kiezen tussen het reguliere traject, een versneld
traject met summercourses, een vertraagd traject of een

Post Master voor wo-masterinstroom
Nyenrode biedt een Post Mastertraject tot Register Accountant (RA) speciaal voor de wo-masterinstroom van
uit andere universiteiten. Het programma voor womasterinstroom met een relevante financieel
economische Master duurt 2 tot 2,5 jaar.

9

Busy Season Proof-traject. Bij dit laatste programma zijn
de maanden januari tot april collegevrij in verband met de
drukke periode op de kantoren en volgen de studenten in
de zomer intensieve summercourses In de planning van
de summercourses binnen de versnelde variant en de
Busy Season Proof-variant blijven vier weken in de zomer collegevrij
Uitgangspunt is een gemiddelde werk-/studiebelasting
van 48 tot 50 uur per week. Ook in de perioden waarin
geen colleges worden gegeven wordt van je verwacht
dat je tijd besteedt aan het maken van opdrachten en/of
zelfstudie.
















1.4 De organisatie van de Nyenrode
accountantsopleiding

BIV-Inleiding
summercourse De Robuuste Accountant
Management Accounting
Management & Organisatie
Comptabele Aspecten Management Accounting
Management Control
Statistiek 2
BIV-Business Information Systems
Research Methods in Accounting
Business Research Methods
BIV-Interne Beheersing
Applied Business Research
Onderzoeksvak BIV
BIV-Informatiecontrole

Financial Reporting & Tax
prof.dr H P A.J Langendijk
 Beginselen Boekhouden
 Beginselen Accountancy
 Comptabele Aspecten Financial Accounting
 Belastingrecht LB/OB
 summercourse Issues in Financial Accounting
 Financial Accounting
 Belastingrecht IB
 Belastingrecht Vpb
 Derivaten
 Financial Accounting Theory
 summercourse Pensioenen
 Externe Verslaggeving
 Onderzoeksvak Externe Verslaggeving
 Externe Verslaggeving voor Accountants

Management Team, Opleidings- en Examencommissie
Dr. Olof Bik RA is de programmadirecteur van de Nyenrode Accountancy Opleiding Het Management Team
van de Nyenrode opleiding Accountancy bestaat naast
Olof Bik uit Constant Rams, drs. Patricia Meester en drs.
Marjolijn Oussoren. De Opleidingscommissie en de
Examencommissie voeren hun wettelijke taken uit con
form de WHW.
Centers
Hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, lecturers,
overige leden van de wetenschappelijke staf van de
Nyenrode Business Universiteit en ongeveer 300 parttime docenten voor een groot deel werkzaam in het
accountantsberoep - verzorgen de accountancyopleiding
en de tentaminering. De wetenschappelijke staf van de
Nyenrode Business Universiteit is gegroepeerd in ‘centers’ per vakgebied De centers zorgen voor de ontwikke
ling en de evaluatie van de onderwijsprogramma’s, het
studiemateriaal, de tentaminering en het uitvoeren van
onderzoek. Binnen de meeste centers wordt een aantal
van deze taken verzorgd door kerngroepen per vak
Hierna volgt een overzicht van de centers die onderdelen
verzorgen binnen de accountancyopleiding, de centervoorzitters en de bijbehorende vakken.

Finance
prof dr D. Vink
 Comptabele Aspecten Financiering
 Financiering
 Algemene Economie
 summercourse Algemene Economie
 bijdrage aan Derivaten
Business Law
prof.mr. B.T.M. Steins Bisschop
 Beginselen Recht
 Ondernemingsrecht

Auditing & Assurance
prof. dr. G.C.M. Majoor RA
 Intro
 Auditing Beginselen
 Auditing Theory
 Corporate Governance
 Advanced Auditing
 Onderzoeksvak Auditing & Assurance
 Financial Auditing
 keuzemodule Fraude en Witwassen

De keuzemodule Presenting in English wordt verzorgd
door het center for Leadership en Management Development. De keuzemodule Marketing wordt verzorgd
door het center for Marketing & Supply Chain Management. De keuzemodule Mentoring & Coaching wordt
verzorgd door de studiecoaches.
Een aantal centers verzorgt ook de in de programma’s
opgenomen bachelor- en masterscripties. Voor de coördinatie en de kwaliteitsbewaking van de scripties is een
Scriptiecommissie ingesteld Voorzitter van de Scriptiecommissie is prof.dr. R.G.A. Vergoossen RA.

Information and Management Accounting Control
Systems
prof.dr. A.C.W. Sneller RC
 Statistical Estimation & Testing
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Bureau Onderwijs
Het Bureau Onderwijs van de accountancyopleiding
ondersteunt het MT bij de inrichting, organisatie en eva
luatie van het accountancyonderwijs en de accountancytentamens. Ook verzorgt het bureau de studievoorlichting
en -advisering aan studenten. Het Bureau Onderwijs is
op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17 00
uur.
Binnen het Bureau Onderwijs heb je contact met het
team van jouw studiefase: Bachelor Accountancy of
(Post) Master Accountancy De Propedeuse valt binnen
het team Bachelor, de Pre Master valt onder het team
(Post) Master Je kunt via onderstaande e-mailadressen
en telefoonnummers bij ons terecht voor vragen op alle
gebieden: praktische zaken zoals planning en materiaal,
studiecoaching en inhoudelijke vragen.

Lidy Coolen
 0346 - 29 58 22
 l.coolen@nyenrode.nl
Scriptiecoördinatie
Voor vragen over masterscripties en over diplomauitreikingen kun je contact opnemen met:
Mieke Blaauw
 0346 - 29 58 67
 m.blaauw@nyenrode nl
Helen Bakker
 0346 - 29 58 03
 helen bakker@nyenrode.nl
Voor vragen over de begeleiding bij de praktijkscriptie
kun je contact opnemen met:

Bachelor Accountancy
 0346 29 59 00
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl

Liesbeth van der Kwast-Heek
 0346 - 29 58 21
 praktijkscriptie@nyenrode.nl

(Post) Master Accountancy
 0346 - 29 58 44
 masteraccountancy@nyenrode.nl
postmasteraccountancy@nyenrode.nl

1.5 Inschrijving
De inschrijfprocedure voor de opleiding kun je vinden op
www.nyenrode.nl, onder ‘Bachelor of Science in Accountancy’ of ‘Master of Science in Accountancy & Post Master RA’. Het inschrijfformulier staat op de website en
achter in de brochure. Als je in september met de opleiding wilt starten moet je je vóór 15 juli 2014 aanmelden.
De master- en post-masterprogramma’s gaan behalve in
september ook in januari, mei en de zomerperiode van
start Om zeker te zijn van plaatsing in cursussen met
één van deze startmomenten dient je inschrijving voor de
opleiding vóór 15 januari 2015 te hebben plaatsgevonden.

Studiecoaches
Bij de studiecoaches kun je terecht met vragen over
regelingen, studieschema’s, versneld studeren en inschrijfduur We raden je aan ook contact met ze op te
nemen als er sprake is van zaken die het succesvol
volgen van de studie in de weg staan. Dit kan onder
andere gaan over studie-aanpak, de combinatie werken/studeren of persoonlijke omstandigheden Tevens
zijn de coaches het aanspreekpunt als het gaat om persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking tot bijvoorbeeld
zelfvertrouwen, assertiviteit, prioriteiten stellen of communicatieve vaardigheden Als je vragen en/of problemen hebt met betrekking tot de studie adviseren we je
om tijdig contact op te nemen. Tijdige inschakeling van
de studiecoaches sorteert over het algemeen het meeste
effect
Alles wat je met de studiecoaches bespreekt, wordt
uiteraard vertrouwelijk behandeld Je kunt de studiecoaches bellen of mailen voor een afspraak.

De contactpersonen voor het aanvragen van vrijstellingen zijn:
Annette Hengeveld
 0346 29 58 05
Helen Bakker
 0346 29 58 03
 vrijstellingen-accountancy@nyenrode nl

Studiecoaches Bachelor
Mireya Klumpers
 0346 29 58 62
 m.klumpers@nyenrode.nl

Zie voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure
en het aanvragen van vrijstellingen hoofdstuk 6, artikel
23 en 24

Isabel van Vliet
 0346 29 59 06
 i.vliet@nyenrode.nl

1.6
Studentenvertegenwoordiging
Als student kun je je inzetten voor de kwaliteitshandhaving en verbetering van de opleiding. De inbreng van
studenten is met name van belang bij de vernieuwing
van onderwijsprogramma’s, maar ook bij onderwerpen
als studiebelasting, onderwijsvormen, kwaliteit van do-

Studiecoaches Pre Master, Master en Post Master
Danièle Wilhelmus
 0346 - 29 58 17
 d.wilhelmus@nyenrode.nl
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centen en tentaminering. Het overleg met studenten is op
verschillende manieren geregeld. Er vindt - met name in
de Stuurgroep Kwaliteitszorg regelmatig overleg plaats
tussen de Vereniging van Accountancy Studenten (VAS)
en het MT en/of de programmamanager Accountancy.
Bovendien zijn studenten vertegenwoordigd in de centers
en in de Opleidingscommissie.

Het secretariaat van de VAS is gehuisvest op de Nyenrode Business Universiteit
Het postadres is:
Nyenrode Business Universiteit
Opleiding Accountancy, t a.v Secretariaat VAS
Postbus 130
3620 AC Breukelen
 0346 29 59 80
 0346 - 29 58 50
 secretariaat@vasonline nl
 www.vasonline.nl

1.7 Vereniging van Accountancy Studenten (VAS)
Sinds 1971 zet de Vereniging van Accountancy Studen
ten zich in voor de belangen van accountancystudenten
in het algemeen en Nyenrode-accountancystudenten in
het bijzonder. De VAS verleent studieondersteuning op
diverse gebieden
De StudieRaad vergadert maandelijks en bespreekt
ontwikkelingen in de accountantsopleidingen van Nyen
rode en ontwikkelingen in het beroep. Daarnaast heeft de
VAS als vertegenwoordiger van studentenbelangen
zitting in verschillende overlegorganen en taakgroepen
van de Nyenrode accountantsopleiding. De Stuurgroep
Kwaliteitszorg is één van deze overlegorganen en is
enige jaren geleden door Nyenrode en de VAS samen
opgericht. Hierin worden ontwikkelingen in de opleiding
gezamenlijk besproken
Ook heeft de VAS een eigen klachtencoördinator die
klachten bij de juiste personen uitzet en de opvolging
ervan bewaakt.
De VAS biedt onder andere studieondersteuning door de
mogelijkheid snel en gemakkelijk studieboeken te bestel
len. Verder ontvangen leden van de VAS gratis het magazine ‘Achter de Komma’ met informatie en
achtergronden over de studie, Nyenrode en het leven
van de accountancystudent Daarnaast steekt de Activi
teitenCommissie van de VAS energie in activiteiten (o.a.
intro vwo’ers, Batavierenrace en zeilweekend) om de
binding van de studenten onderling en met de universiteit
te vergroten Daarnaast is de VAS actief op open dagen
van de universiteit waar zij toekomstige accountancystudenten informeert over de studie.
Als je actief lid wilt worden van de VAS kun je contact
opnemen via secretariaat@vasonline.nl. Klachten kun
nen worden gemaild naar klachten@vasonline.nl.
Voor accountancystudenten die studeren aan de Nyenrode Business Universiteit is het lidmaatschap van de
VAS gratis. Na inschrijving voor de studie worden studenten automatisch lid van de VAS. Als je geen prijs stelt
op dit lidmaatschap kun je dat kenbaar maken aan het
secretariaat
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elkaar heen volgen. Als je de keuze hebt gemaakt dan
moet je het betreffende studieschema aanhouden.

vrijstellingen. Het is niet mogelijk de geldigheidsduur van
tentamens te verlengen
Als je tentamens opnieuw moet afleggen is het jouw
eigen verantwoordelijkheid om My Nyenrode te raadplegen voor de geldende onderwijsprogramma’s. Mocht
aanmelding voor de tentamens niet lukken via
My.Nyenrode dan kun je contact opnemen met de studiecoach

4.7 Aanmelding voor cursussen
In de master- en post-masterfase ben je zelf verantwoordelijk voor je aanmelding voor de cursussen. Aanmelden
voor de cursussen in de bovenstaande studieschema’s
kan via My Nyenrode of door middel van een e-mail aan:
masteraccountancy@nyenrode.nl of postmasteraccountancy@nyenrode.nl De uiterste aanmeldingsdatum voor
de najaarscursussen en de wintercourse is 12 juli 2014.
Voor de voorjaarscursussen en summercourses is dat 10
januari 2015.

Voor de masteropleiding en de post-masteropleiding
geldt geen beperking met betrekking tot de inschrijvingsduur
Een volledig behaalde masteropleiding heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Na onderbreking van de studie
kunnen bij hervatting wel aanvullende eisen voor de Post
Master worden gesteld.

Wil je met bepaalde medestudenten in een groep ingedeeld worden? Stuur dan voor de uiterste aanmeldings
datum
een
e-mail
naar
masteraccountancy
@nyenrode nl of postmasteraccountancy@nyenrode.nl,
waarin je aangeeft om welke cursussen en studenten het
gaat We geven geen garantie dat je daadwerkelijk met
de genoemde studenten ingedeeld zult worden. Na de
sluitingsdatum worden dergelijke verzoeken niet meer in
behandeling genomen.
Meld je vóór de sluitingsdatum aan, ook wanneer je nog
tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet ontvangen. In afwachting van de tentamenuitslagen kun je je
onder voorbehoud aanmelden. Na aanmelding via
My.Nyenrode stuur je dan een aparte e-mail aan masteraccountancy@nyenrode.nl of postmasteraccountancy@nyenrode.nl, waarin je duidelijk vermeldt onder
welke voorwaarde(n) je aan nieuwe cursussen wenst
deel te nemen
Studeer je door studievertraging of andere oorzaken niet
op schema? Of weet je niet zeker welke cursussen je het
beste kunt gaan volgen? Dan raden we je aan contact op
te nemen met de studiecoach om je studieschema te
bespreken. Voor meer informatie over de studiecoaches,
zie hoofdstuk 1 van deze Studiegids.
Aanmelding Geïntegreerd programma
Je kunt na het eerste masterjaar een keuze maken tussen aanmelden voor Applied Business Research, Onderzoeksvak met aansluitend de masterscriptie of
aanmelden voor de post-mastervakken. Beide opties
worden aangeboden. Je kunt het geïntegreerde programma en het programma met de reguliere volgorde
Master-Post Master niet door elkaar heen volgen. Als je
de keuze hebt gemaakt dan moet je het betreffende
studieschema aanhouden. Wanneer je het geïntegreerde
traject wilt volgen, verzoeken wij je dat aan te geven
middels een mail aan de studiecoach.
4.8 Inschrijvingsduur en geldigheidsduur
De geldigheidsduur van een behaald tentamen is zes
jaar Deze geldigheidsduur geldt ook voor verleende
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11.7 Verwijdering uit de groep
Indien een student zijn verantwoordelijkheden niet nakomt en de studiegroep hem daarop heeft gewezen,
hebben de andere studenten het recht om de situatie te
bespreken met de docent en/of de programmadirectie.
De docent heeft het recht om, in overleg met de programmadirectie de betreffende student te verwijderen uit
de groep Studenten hebben niet het recht om een me
destudent uit de groep te verwijderen. De Examencommissie zal, in overleg met de docent, de consequenties
voor de student vaststellen.

12.4 Aanvang van het tentamen
Studenten dienen in stilte de tentamenzaal binnen te
komen en plaats te nemen bij de tafel met hun persoonlijke tentamennummer. Er mag direct gestart worden met
het tentamen
12.5 Binnenkomen en weggaan
Studenten mogen niet langer dan een half uur na aanvang van het tentamen binnenkomen Studenten die later
komen kan de toegang tot het tentamen worden geweigerd. Studenten mogen het tentamen niet verlaten tot
een half uur na aanvang van het tentamen.

11.8 Overtreding
Iedere overtreding van de in artikel 11 genoemde regels
wordt beschouwd als academisch wangedrag. Zie artikel
13.

12.6 Handschrift en doorschrijfpapier
Studenten zijn verplicht bij schriftelijke tentamens duidelijk leesbaar te schrijven. Uitwerkingen die niet of onvoldoende leesbaar zijn, worden niet behandeld en tellen
niet mee voor een cijfer Bij de schriftelijke tentamens
(uitgezonderd meerkeuze-tentamens) wordt gebruik
gemaakt van doorschrijfpapier Dit biedt de studenten de
mogelijkheid na afloop van het tentamen te beschikken
over de eigen tentamenuitwerkingen

Artikel 12 Gedrag tijdens tentamens
12.1 Legitimatie
Tijdens alle tentamens dient de student een van een
pasfoto voorzien geldig legitimatiebewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen. De student is
verplicht op verzoek van een surveillant zijn legitimatiebewijs te tonen. Geeft de student daaraan geen gevolg,
dan kan het desbetreffende door hem afgelegde tentamen ongeldig worden verklaard.

12 7 Surveillanten
Studenten moeten de instructies van de surveillanten
onmiddellijk opvolgen
12.8 Overtredingen
Iedere overtreding van de in artikel 12 genoemde regels
wordt beschouwd als academisch wangedrag Zie Artikel
13.

12.2 Gebruik van hulpmiddelen
Bij sommige tentamens is het gebruik van wetteksten,
boeken en/of uittreksels toegestaan. Nadere informatie
hierover is opgenomen in het onderwijsprogramma. Het
is verboden enige data, informatie en/of aanduidingen
aan een boek toe te voegen, tenzij Nyenrode anders
bepaalt
Bij alle schriftelijke tentamens kunnen kandidaten gebruik
maken van een door Nyenrode ter beschikking gestelde
rekenmachine. Het gebruik van eigen rekenmachines is
niet toegestaan. Uitzonderingen op deze regel zijn de
tentamens Statistical Estimation & Testing en Statistiek
2 Bij die tentamens mag men gebruik maken van een
eigen (grafische) rekenmachine met uitgebreide functies.
De surveillant kan boeken en rekenmachines voor tijdens
en na een tentamen inspecteren. Uitwisseling van boeken, woordenboeken en andere referentiematerialen
tijdens een tentamen is niet toegestaan. Een mobiele
telefoon of apparatuur waarmee een internetverbinding
kan worden gemaakt mag niet worden meegenomen in
de tentamenzaal.

Artikel 13 - Academisch wangedrag
13.1 Algemeen
Activiteiten die het doel of het effect hebben om het
onderwijs, de kennisverwerving of een eerlijke toetsing of
evaluatie van de prestaties van een student te verstoren,
zijn verboden. Een kandidaat die het, door misleiding of
nalatigheid, geheel of gedeeltelijk voor de examinator
onmogelijk maakt om zijn kennis, inzicht en vaardigheden te beoordelen, overtreedt de standaarden van academisch gedrag. Uitwerkingen van opdrachten kunnen
gecheckt worden door middel van anti-plagiaatsoftware.
13.2 Maatregelen
Maatregelen tegen overtreders van de standaarden van
academisch gedrag worden vastgesteld door de Examencommissie. Mogelijke maatregelen zijn onder andere
een waarschuwing, een formele reprimande, aftrek van
punten van het eindcijfer, uitsluiting van verdere deelneming aan het tentamen of opdracht en uitsluiting van één
of meer volgende tentamens. In geval van ernstig en/of
herhaaldelijk academisch wangedrag kan het College
van Bestuur, op advies van de programmadirectie en/of
de Examencommissie of haar vertegenwoordiger, besluiten om de student van de opleiding te verwijderen.

12.3 Tassen, jassen etc.
In aanvulling op het in 12 2 genoemde mogen naar de
eigen tentamentafel alleen zaken meegenomen worden
die nodig zijn voor het uitwerken van het tentamen Jas
sen, tassen, etuis, broodtrommels, koffers en kennisdragers die meer gegevens bevatten dan bedoeld in 12.2,
etc. moeten worden achtergelaten in de daarvoor bestemde ruimtes.
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13.3 Ontdekking na afloop
Ook wanneer de ontdekking van academisch wangedrag
plaatsvindt nadat de opdracht of het tentamen is afge
rond, kan de Examencommissie of haar vertegenwoordi
ger besluiten tot maatregelen zoals beschreven in Artikel
13.2.

verzonnen data weergeven bij een experiment, manipuleren van data, citeren van niet bestaande artikelen,
verzinnen van bronnen etc.
E. Meervoudig inleveren: het indienen, zonder voorafgaande toestemming, van enig werk dat al eerder voor
een andere opdracht is ingeleverd.

13.4 Hoorzitting
Hoor en wederhoor wordt tenminste schriftelijk toegepast
voordat het besluit genomen wordt. Indien de Examencommissie hier aanleiding toe ziet zal zij de student in de
gelegenheid stellen tot een mondelinge toelichting tijdens
een daartoe te beleggen hoorzitting.

F. Vervalsing van studieresultaten: foutief weergeven of
vervalsen van studieresultaten, of pogingen daartoe
ondernemen, voor of na toelating tot Nyenrode. Voorbeelden: vervalsen van een tentamenbriefje, veranderen
van cijferlijsten, vervalsen van academische informatie
op een CV etc.

13.5 Mededeling van de te nemen maatregelen
De Examencommissie stelt de student schriftelijk op de
hoogte van de te nemen maatregelen. Als de student
wegens ernstig en/of herhaaldelijk academisch wangedrag verwijderd wordt van de opleiding stelt het College
van Bestuur hem hiervan schriftelijk op de hoogte.

G. Faciliteren van academisch bedrog: willens en wetens
anderen helpen bij het overtreden van de regels voor
academisch gedrag. Voorbeeld: een medestudent laten
afkijken tijdens een tentamen etc.
H Oneerlijk voordeel: pogen om zonder toestemming
voordeel te behalen boven de andere studenten bij het
voldoen aan een academische opdracht Voorbeelden:
verkrijgen of verstrekken van ongeautoriseerde toegang
tot tentamenmateriaal, tegenwerken of verstoren van de
werkzaamheden van andere studenten, liegen over de
noodzaak om meer tijd te krijgen voor een tentamen of
paper, doorgaan met schrijven als de tentamentijd is
verstreken, vernietigen of in eigendom houden van materialen uit de bibliotheek etc.

13.6 Voorbeelden
Voorbeelden (niet limitatief) van academisch wangedrag
zijn:
A. Bedrog: gebruikmaken of pogen gebruik te maken van
ongeoorloofde assistentie, materialen of hulpmiddelen of
academisch werk van anderen. Voorbeelden: spiekbrief
jes gebruiken tijdens een tentamen, wijzigen van een
beoordeeld tentamen en het opnieuw inleveren voor een
betere beoordeling etc.

PARAGRAAF 7 - TENTAMENS

B. Plagiaat: het gebruik maken van ideeën, gegevens of
beschrijvingen van een ander zonder specifieke of juiste
verwijzing. Voorbeelden: een paper, artikel of computerbestand kopiëren en indienen voor een opdracht, het
kopiëren van iemands ideeën zonder verwijzing, het niet
gebruiken van aanhalingstekens waar dat passend is etc
Om plagiaat te vermijden is het nodig om een verwijzing
op te nemen bij het gebruik van:
 een idee, opinie of theorie van een ander;
 feiten, statistieken, grafieken, tekeningen
alle
vormen van informatie die niet algemeen bekend
zijn;
 citaten van de gesproken of geschreven woorden
van een ander;
 parafraseringen van de gesproken of geschreven
woorden van een ander.

Artikel 14 - Tentamenregeling
14.1 Algemeen
De student is geslaagd voor de onderdelen behorend bij
een studiefase of een opleiding, indien voor alle
desbetreffende
programma-onderdelen
eindbeoordelingen met een voldoende zijn behaald, dan wel
vrijstellingen zijn verleend. De Examencommissie kan
voorwaarden stellen ter zake het minimum aantal te
behalen tentamens dat in het kader van een studiefase
of een opleiding wordt afgenomen
14.2 Programma-onderdelen en volgorde
De programma-onderdelen, en de eventueel verplichte
volgorde waarin deze kunnen worden gevolgd, worden
jaarlijks in de studiegids gepubliceerd (zie hiervoor
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de studiegids).

C. Onjuist verwijzen naar eigen werk: Het hergebruiken
van eigen ideeën of teksten in gelijkluidende bewoordin
gen bij verschillende opdrachten zonder verwijzing naar
het eerdere werk Bij het hergebruiken van eigen ideeën
en/of teksten is een correcte bronvermelding noodzakelijk Een onjuiste bronvermelding wordt beschouwd als
academisch wangedrag.

14.3 Samenstelling van eindcijfers
Eindcijfers binnen een programmaonderdeel kunnen
worden samengesteld uit verschillende componenten:
enerzijds participatie in de vorm van korte toetsen en
opdrachten (papers, cases, voordrachten en dergelijke),
hierna te noemen de participatiecomponent, en
anderzijds een schriftelijke of mondelinge (of beide of
meerdere) eindtoets(en) De Examencommissie stelt het

D. Simuleren: indienen van verzonnen of gewijzigde
informatie in een academische opdracht Voorbeelden:
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gewicht tussen de verschillende componenten en de
eindtoetsing vast en bepaalt de verhouding tussen
beide. De Examencommissie kan een minimumscore
voor een eindtoets of participatiecomponent vaststellen
Zij doet een en ander in overleg met het desbetreffende
center. De participatiecomponent kan ook worden
aangewend als bonus (mits dit het tentamen aansluitend
aan de cursus of de twee eerstvolgende aangeboden
herkansingstentamens betreft), toelatingseis tot de eind
toetsing of als testimonium.
In de bijzondere omstandigheid dat een student na
overleg met de studiecoach een cursus zelfstandig
voorbereidt kan er geen gebruik worden gemaakt van
een eventueel voor deze cursus geldende
bonusregeling.
Een student kan niet slagen voor het programmaonderdeel indien de student voor de eindtoetsing of
participatiecomponent een lagere score behaalt dan het
door de Examencommissie vastgestelde minimum.

14.10 Tentamenfrequentie
Schriftelijke tentamens worden minimaal twee keer per
jaar afgenomen. Mondelinge tentamens worden minimaal vier keer per jaar afgenomen
14.11 Toestemming vierde tentamenpoging
Voor een aantal vakken in de Bachelor en pre Master BE
geldt dat studenten die een tentamen na drie pogingen
niet hebben behaald, toestemming nodig hebben van de
studiecoach voor het afleggen van een vierde tentamenpoging. Hiertoe dient een vragenlijst te worden ingevuld,
die tot doel heeft in kaart te brengen waarom de eerdere
pogingen niet succesvol zijn geweest en op welke manier
een zo optimaal mogelijke voorbereiding op de vierde
tentamenpoging kan worden bereikt. Dit geldt voor de
vakken Financiering 1, Statistical Estimation & Testing,
Management Accounting, Comptabele Aspecten Financial
Accounting 2 en Auditing Theory. De studiecoach stuurt
een gemotiveerd besluit over het wel of niet mogen
afleggen van het tentamen naar de student.

14.4 Componenten van het eindcijfer
Het center bepaalt conform de bepalingen in de
onderwijs- en examenregeling uit welke componenten
het eindcijfer is samengesteld en vermeldt deze in het
desbetreffende
onderwijsprogramma
Eventuele
regelingen met betrekking tot bonuspunten worden
vermeld in het betreffende onderwijsprogramma.

14.12 Tentameneisen
De gedetailleerde tentameneisen en de daarbij behorende literatuur, alsmede gegevens over de vaststelling van
eindbeoordelingen, zijn per vak opgenomen in het on
derwijsprogramma. Studenten worden geacht zich tijdig
op de hoogte stellen van de juiste tentameneisen en
literatuurlijsten.

14.5 Minimum eindcijfer
Om een programmaonderdeel met succes af te ronden
mag de student voor componenten van het eindcijfer een
onvoldoende scoren mits niet lager dan het door de
Examencommissie vastgestelde minimum voor dat
onderdeel , mits het eindcijfer minimaal een 5,500 is

14.13 Aantal herkansingsmogelijkheden oude stijl
Als een cursus een ingrijpende wijziging in de stof heeft
ondergaan, worden na het reguliere tentamen doorgaans
drie aansluitende herkansingsmogelijkheden volgens het
oude onderwijsprogramma aangeboden. Een dergelijke
ingrijpende wijziging wordt aangekondigd in de Nieuwsbrief Accountancy. Een student die na deze herkansingsmogelijkheden niet voor het tentamen is geslaagd
moet het tentamen op basis van het aangepaste onderwijsprogramma afleggen.
Bij minder ingrijpende wijzigingen worden studenten
geacht bij een herkansing meteen de nieuwe stof te
bestuderen Het tentamen wordt dan afgenomen volgens
de meest recente versie van dit programma. Studenten
hebben zelf de verantwoordelijkheid om hiervan kennis
te nemen.

14.6 Alternatieve verplichting
De Examencommissie is bevoegd de participatiecomponent en de toetsing daarover te vervangen door een
alternatieve verplichting.
14.7 Vervangend tentamen
De Examencommissie is bevoegd een vervangend tentamen uit te schrijven in plaats van de participatiecomponent en de eindtoets.
14.8 Tentamenvolgorde
De Examencommissie is bevoegd regels vast te stellen
omtrent de volgorde van de af te leggen tentamens.

14.14 Bekendmaking tentamendata
Jaarlijks verschijnt in de studiegids (bijlage 1) een overzicht van alle tentamendata, de sluitingsdata voor inschrijving en de kosten van deelname. Bij uitgifte van het
nieuwe overzicht vervallen de gegevens uit het voorgaande overzicht. Het tentamenoverzicht wordt ook
geplaatst op My Nyenrode.
Wijzigingen in reeds aangekondigde tentamendata worden bekendgemaakt via My Nyenrode

14.9 Deelnamevoorwaarden
Studenten kunnen in de regel deelnemen aan de toetsing
indien de cursus van dat vak is gevolgd. Voor sommige
vakken kunnen echter aanvullende eisen gesteld worden
met betrekking tot deelname aan de toetsing. Voor de
specifieke tentamenregelingen wordt verwezen naar de
betreffende onderwijsprogramma’s.
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Artikel 15 - Mondelinge tentamens
Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk
getentamineerd en beoordeeld, tenzij de Examen
commissie anders bepaalt

spreking worden aangevraagd. Hiervoor kan een e-mail
gestuurd worden aan het e-mailadres van de afdeling
van de betreffende studiefase. Voor de bezwaar- en
beroepsprocedure wordt verwezen naar Artikel 26.

Artikel 16 - Bijzondere tentamenvoorzieningen

Artikel 19 Inschrijvingsduur en geldigheidsduur

16.1 Gehandicapte studenten
Op verzoek van de student kan de Examencommissie
aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten of in
geval van overmacht toestaan dat gelegenheid wordt
geboden het tentamen op een zoveel mogelijk aan de
individuele handicap / overmacht aangepaste wijze af te
leggen.

19.1 Inschrijvingsduur
Voor de propedeuse geldt een inschrijvingsduur van drie
jaar en voor de hoofdfase Bachelor geldt een inschrijvingsduur van maximaal zes jaar. Voor het premasterprogramma hbo-BE geldt een inschrijvingsduur
van maximaal twee jaar. Voor het pre-masterprogramma
na hbo-AC geldt een inschrijvingsduur van maximaal
anderhalf jaar. Dit houdt in dat binnen deze termijn alle
vakken moeten zijn behaald, anders wordt de inschrijving
beëindigd.
Voor de masteropleiding en de post-masteropleiding
geldt geen beperking met betrekking tot de inschrijvingsduur.

16.2 Dyslexie
Voor studenten die dyslectisch zijn bestaat de mogelijkheid om extra tijd voor de schriftelijke tentamens aan te
vragen. Bij gebleken dyslexie zal gedurende de studie bij
Nyenrode automatisch extra tijd worden toegekend voor
de schriftelijke tentamens
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten studenten
een originele dyslexieverklaring van een daartoe door
Nyenrode Business Universiteit erkend instituut indienen
bij de studiecoach. Deze verklaring mag bij indiening niet
langer dan vijf jaar daarvoor zijn afgegeven. Wanneer
een dyslexieverklaring bij indiening ouder is dan vijf jaar,
dient de student een nieuwe dyslexietest te laten afne
men bij een erkend instituut naar keuze en de nieuwe
dyslexieverklaring in te dienen.

19.2 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van een behaalde Propedeuse, Bachelor en Master is in principe onbeperkt. Afzonderlijke
tentamens en vrijstellingen binnen de master- en postmasteropleiding zijn zes jaar geldig. De Examencommissie
kan met betrekking tot een tentamen of vrijstelling welke
langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend,
dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de
student een getuigschrift kan behalen voor de desbetreffende opleiding Indien behaalde resultaten studiefase,
(deel)tentamens, participatiecomponenten - een afwijkende geldigheidsduur hebben, wordt deze bekend gemaakt
in de studiegids of in het desbetreffende onderwijsprogramma.

Artikel 17 - Vaststelling en bekendmaking
tentamenuitslag
17.1 Uitslag mondeling tentamen
De examinator(en) stelt (stellen) terstond na het afnemen
van een mondeling tentamen de uitslag vast en maken
de uitslag bekend aan de student Na afloop van de
periode van mondelinge tentamens worden de uitslagformulieren verstuurd.

Artikel 20 – Getuigschriften en verklaringen
20.1 Propedeuse bacheloropleiding Accountancy
Studenten die alle tentamens van de propedeuse (het
propedeutisch examen) van de bachelor opleiding hebben behaald, ontvangen daarvan een getuigschrift.
Voor studenten die op grond van hun vooropleiding één
of meer vrijstellingen van tentamens van de propedeuse
hebben gekregen, geldt dat tenminste 45 van de 60
ECTS aan de Nyenrode Business Universiteit moeten
zijn behaald om in aanmerking te kunnen komen voor het
getuigschrift. Studenten ontvangen het getuigschrift in de
maanden maart/april of september/oktober

17 2 Uitslag schriftelijk tentamen
De voorzitter van het center of zijn plaatsvervanger stelt
in beginsel de uitslag van schriftelijke tentamens en
andere componenten waaruit het eindcijfer wordt sa
mengesteld vast en maakt deze bekend binnen uiterlijk
zes weken nadat het tentamen heeft plaatsgevonden. Op
het voorblad van de tentamenopgaven wordt zo mogelijk
de verwachte datum van bekendmaking van de uitslag
aangegeven. Uitslagen van schriftelijke tentamens worden
niet telefonisch medegedeeld.

20.2 Bachelor of Science in Accountancy
Studenten die alle tentamens van de bachelor fase hebben
behaald, komen in aanmerking voor het getuigschrift
Bachelor of Science in Accountancy.
Voor studenten die instromen met een behaald Bachelor
getuigschrift van een andere onderwijsinstelling geldt dat
tenminste 135 van de 180 ECTS aan de Nyenrode Business Universiteit behaald moeten zijn om in aanmerking te

Artikel 18 - Inzagerecht
Studenten kunnen beschikken over de tentamenopgaven, kopieën van de eigen uitwerkingen en bij de meeste
tentamens ook over de genormeerde antwoordindicaties
of de standaarduitwerkingen. Hiermee wordt voldaan aan
het inzagerecht in de eigen tentamenuitwerkingen. Onder
bepaalde voorwaarden kan een individuele tentamenbe-
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kunnen komen voor een getuigschrift Bachelor of Science
in Accountancy
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen
met bacheloraccountancy@nyenrode.nl Op grond van dit
getuigschrift mag de graad Bachelor of Science in Accoun
tancy worden gevoerd.

traject Accountancy & Controlling, een SPD-diploma, of
een universitair bachelor- of mastergetuigschrift in een
relevante financieel-economische opleiding. Omdat bij
meerdere vakken gebruik wordt gemaakt van Engelstalige literatuur wordt er van uitgegaan dat studenten de
Engelse taal op vwo-niveau in woord en geschrift beheersen.

20.3 Master of Science in Accountancy
Studenten die met goed gevolg het afsluitende tentamen
van de opleiding Master of Science in Accountancy
hebben afgelegd in casu aan alle gestelde eisen met
betrekking tot de tentamens en overige beoordelingen
hebben voldaan worden in het bezit gesteld van een
getuigschrift op grond waarvan de graad Master of
Science in Accountancy mag worden gevoerd

21.2 Bacheloropleiding: na vwo of na propedeuse
hbo of wo
Algemene voorwaarde voor toelating tot de bachelor accountancy opleiding van Nyenrode is een vwo-diploma met
wiskunde A, B, of D.
Studenten met een behaalde verwante hbo-propedeuse
(d.w.z. een AC of BE-propedeuse) zijn toelaatbaar indien
zij beschikken over een vwo-certificaat wiskunde A. Studenten met een propedeuse van een universitaire financieel-economische bachelor opleiding kunnen direct met de
bachelor opleiding beginnen
Studenten die niet aan deze toelatingseisen voldoen maar
wel met de bachelor opleiding zouden willen beginnen,
wordt geadviseerd contact op te nemen met de studiecoach

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

21.3 Masteropleiding: hbo- en wo-bachelors
Studenten met een hierna genoemde hbo-vooropleiding
zijn toelaatbaar tot de masteropleiding nadat het desbetreffende pre-masterprogramma van Nyenrode is afgerond. Toelaatbaar zijn bezitters van een diploma hbo-AC,
-BE, Schakeltraject Accountancy & Controlling of SPD.
Studenten met een verwante universitaire (economische)
bachelor opleiding zijn na het volgen van een premasterprogramma - toelaatbaar tot de masteropleiding.
Voor de overige hbo- en wo-afstudeerrichtingen wordt op
aanvraag bekeken of men toelaatbaar is tot de opleiding
en welke vrijstellingen eventueel kunnen worden verleend.
Voor bezitters van een diploma hbo-AC geldt een standaardvrijstellingsregeling. Voor alle andere studenten
wordt op individuele basis beoordeeld welke vrijstellingen
mogelijk zijn en wordt vervolgens een premasterprogramma vastgesteld.

20.5 Programma-onderdelen
Op het getuigschrift van de met goed gevolg afgelegde
opleiding wordt vermeld welke onderdelen de opleiding
heeft omvat.
20.6 Verklaring
Degene die meer dan één tentamen van de opleiding
met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een
verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld
die door hem met goed gevolg zijn afgelegd.
20.7 Financiële verplichtingen
Een student kan alleen een getuigschrift in ontvangst
nemen als aan alle financiële verplichtingen betreffende
de opleiding is voldaan.
20.8 Cum Laude
De cum laude regeling luidt als volgt: Alle tentamens
moeten in één keer zijn behaald, met als resultaat min
stens een 7 Het gemiddelde cijfer over alle vakken moet
tenminste een 8 zijn. Resultaten die niet met een cijfer
worden gehonoreerd en resultaten uit de pre-masterfase
worden niet in de berekening van het judicium opgenomen. De Examencommissie wordt in kennis gesteld van
alle cum laude judicia.

21.4 Post-masteropleiding: wo-masters
Studenten die een relevante financieel-economische
universitaire Masteropleiding hebben afgerond, zijn
toelaatbaar tot de post-masteropleiding Voor deze
studenten wordt op individuele basis beoordeeld welke
vrijstellingen mogelijk zijn en wordt vervolgens een
instroomprogramma vastgesteld.
21.5 Overige vooropleidingen
Studenten met andere relevante hogere beroeps- of
universitaire opleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden na het volgen van een individueel samengesteld pre-masterprogramma - tot de masteropleiding
worden toegelaten Voor deze studenten bestaat geen
vooraf vaststaand studieschema; op aanvraag wordt per
student bepaald welke vrijstellingen kunnen worden

PARAGRAAF 8 - TOELATING
Artikel 21 Toelatingseisen
21 1 Algemene eisen
Toelating is in het algemeen mogelijk op grond van een
vwo-diploma, een getuigschrift hbo-AC, of -BE, Schakel
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verleend en welke vakken aansluitend kunnen worden
gevolgd. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen is beschreven in artikel 24.2. Studenten met
een Master in Bedrijfseconomie dienen voor het bepalen
van de vrijstellingen een verklaring over te leggen van de
universiteit waar de Master is behaald. Hieruit moet
blijken welke vakken nog ten behoeve van de post Ma
ster accountancystudie van die universiteit zouden moeten worden gevolgd Op basis hiervan worden
vervolgens de bij Nyenrode Business Universiteit te
volgen vakken vastgesteld.

ri/maart van start. Om zeker te zijn van plaatsing in het
voorjaar dient de inschrijving voor de opleiding vóór 15
januari 2015 te hebben plaatsgevonden.
PARAGRAAF 9 - VRIJSTELLINGEN
Artikel 24 - Vrijstellingen
24.1 Algemeen
Op basis van een diploma hbo-AC worden door de Examencommissie standaard bepaalde vrijstellingen verleend uitgaande van met goed gevolg afgelegde
tentamens van de overeenkomstige vakken/onderdelen
van de desbetreffende opleiding. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat het vak waarvoor standaardvrijstelling
wordt verleend daadwerkelijk in het desbetreffende programma is opgenomen en getentamineerd. Indien uit de
verstrekte gegevens blijkt dat de hierboven vermelde
standaardvrijstelling voor een bepaald vak niet kan worden verleend, dan wordt dat vak beschouwd als een
deficiëntie en dient in dit vak alsnog tentamen te worden
afgelegd.

21 6 Buitenlandse diploma’s
Toelating tot de opleiding kan ook plaatsvinden op grond
van relevante (economische) buitenlandse diploma’s. In
dat geval moet worden aangetoond dat men de Nederlandse taal in voldoende mate in woord en geschrift
beheerst. Daarnaast dient er een diplomawaardering van
de NUFFIC (of de Dienst Uitvoering Onderwijs) te worden meegezonden.
Ook voor deze studenten wordt op individuele basis
beoordeeld welke vrijstellingen mogelijk zijn en wordt
vervolgens een studieprogramma vastgesteld

24.2 Procedure voor het aanvragen van vrijstellingen
Indien men op grond van elders genoten opleidingen en
behaalde diploma’s in aanmerking meent te komen voor
vrijstellingen van het afleggen van tentamens, kan daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend.
Daartoe dient een ‘aanvraagformulier voor vrijstellingen’,
te worden ingevuld dat kan worden aangevraagd bij de
secretaris van de Vrijstellingscommissie, via een e-mail
naar vrijstellingen-accountancy@nyenrode.nl. Het aanvraagformulier moet vergezeld gaan van kopieën van
tentamenbewijzen, onderwijs- en tentamenprogramma’s,
alsmede literatuurspecificaties per vak. Op het formulier
dient exact en gemotiveerd te worden aangegeven op
grond van welke onderdelen van de genoten vooropleiding men van welke tentamens denkt te kunnen worden
vrijgesteld. Vrijstellingen worden in de regel alleen verleend op basis van een met een diploma afgeronde
relevante hbo-opleiding en/ of universitaire opleiding,
mits dit diploma niet langer dan tien jaar voor de datum
van het vrijstellingsverzoek werd behaald. Slechts in
uitzonderingsgevallen kunnen vrijstellingen worden verleend op basis van afzonderlijke, met een voldoende
cijfer afgesloten, onderdelen van universitaire en hboopleidingen. Vakken kunnen bij verschillende onderwijs
instellingen naar inhoud afwijken. Studenten dienen zich
dit te realiseren en kunnen zich tijdens de studie dan ook
niet beroepen op via vrijstellingen eventueel ontstane
leemten in hun basiskennis. Indien een student een
vrijstelling aanvraagt en verkrijgt, is deelname aan het
desbetreffende tentamen niet toegestaan Wanneer het
desbetreffende tentamen reeds is afgelegd met een
onvoldoende resultaat, kan niet alsnog vrijstelling worden
verleend.
Het vrijstellingsverzoek dient bij voorkeur voorafgaand
aan de inschrijving voor de opleiding te worden ingediend Indien een vrijstellingsverzoek voor een tentamen

Artikel 22 Bijzondere toelatingseis
De Examencommissie kan specifieke toelatingseisen
stellen voor de opleiding op het gebied van kennis en
vaardigheden, intelligentie en persoonlijkheid.
Artikel 23 - Inschrijving
De inschrijfprocedure voor de opleiding wordt beschreven op www.nyenrode.nl, onder ‘Bachelor of Science in
Accountancy’ of ‘(pre) Master in Accountancy & post
Master RA. Het inschrijfformulier is te vinden op de website. De aanmelding dient vóór 15 juli 2014 te gebeuren.
Daarnaast dienen voor acceptatie van inschrijving, een
kopie van het legitimatiebewijs en gewaarmerkte kopieën
van behaalde diploma’s en cijferlijsten door de afdeling
van de desbetreffende studiefase te zijn ontvangen.
‘Gewaarmerkt’ betekent dat de school door middel van
een stempel en handtekening heeft aangegeven dat de
kopieën gelijk zijn aan het origineel.
Wanneer alle inschrijfbescheiden zijn ontvangen, wordt
er een bevestiging van inschrijving toegestuurd met
daarin een studentnummer en de bevestiging van de
cursussen waarvoor de student is genoteerd. Tevens
ontvangt de student een gebruikersnaam en wachtwoord
voor toegang tot het intranet voor studenten van Nyenrode: My.Nyenrode
Inschrijvingsverzoeken die ná 15 juli 2014 zijn ontvan
gen, worden afhankelijk van het aantal reeds toegelaten
studenten gehonoreerd. In augustus wordt in dat geval
uitsluitsel gegeven over de plaatsing voor de opleiding.
Bij het indelen in cursusplaatsen worden verzoeken van
studenten die zich tijdig hebben aangemeld met voorrang
gehonoreerd
De pre-masterprogramma’s en de (post)masteropleiding
gaan behalve in augustus/september ook in februa-
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na aanvang van een cursus wordt ingediend, dan wordt
dit verzoek normaal in behandeling genomen. Indien
vrijstelling wordt verleend, geschiedt restitutie of kwijt
schelding van het verschuldigde cursusgeld conform de
annuleringsregeling zoals vermeld op My.Nyenrode en in
deze studiegids (paragraaf 6.6.3), waarbij de ontvangstdatum van het vrijstellingsverzoek wordt aangehouden
als annuleringsdatum. Wanneer in uitzonderingsgevallen
gedeeltelijk vrijstelling wordt verleend, en in plaats van
het reguliere tentamen een aangepast mondeling tentamen wordt afgelegd, zullen de bij het betreffende vak
behorende tentamenkosten in rekening worden gebracht.
Bij een gedeeltelijke vrijstelling waarbij is aangegeven
dat de student zich, zonder de cursus te volgend, kan
voorbereiden op de bij het vak behorende paper, zal €
150 in rekening worden gebracht

vingsduur of geldigheidsduur. Tegen de uitslag van een
bonusopgave of bonustoets kan geen bezwaar worden
ingediend. De Examencommissie wijst de student bij een
uitspraken met betrekking tot een bezwaar op de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.
26.2 Bezwaarprocedure
De procedure voor het indienen van een bezwaar is
kosteloos en luidt als volgt:
 Het bezwaar moet binnen 15 werkdagen na de
datum van de bekendmaking van het besluit (bijvoorbeeld tentamenuitslag, mededeling m.b.t het
vervallen van inschrijvingsduur of geldigheidsduur)
zijn ingediend.
 Het bezwaar moet per e-mail worden ingediend.
E-mailadres: bezwaar-accountancy@nyenrode.nl.
Na ontvangst van het bezwaar ontvangt de indiener
uiterlijk binnen 2 werkdagen per e-mail de bevestiging dat het bezwaar in goede orde is aangekomen.
 De Examencommissie kan het bezwaar nietontvankelijk verklaren wegens een ontbrekende motivering.
 Indien het bezwaar is gemotiveerd en de Examencommissie dit in behandeling neemt, zal hoor- en
wederhoor tenminste schriftelijk worden toegepast.
Indien de Examencommissie hier aanleiding toe ziet
kan zij de student in de gelegenheid stellen het bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een daartoe
te beleggen hoorzitting.
 Bij de afhandeling van bezwaren tegen tentamenuitslagen wordt advies gevraagd aan de kerngroepvoorzitter van het desbetreffende vak
 Wanneer op grond van het bezwaar tegen een
tentamenuitslag herbeoordeling plaatsvindt, geschiedt dit als regel integraal. De herbeoordeling
wordt niet uitgevoerd door de examinator(en) die het
tentamen in eerste instantie heeft/ hebben beoordeeld
 Een bezwaar tegen een vervallen geldigheidsduur
kan in geen geval leiden tot verlenging van de geldigheidsduur maar hooguit tot het mogen afleggen
van een hersteltoets.
 De Examencommissie stelt de student schriftelijk op
de hoogte van de uitspraak met betrekking tot het
bezwaar.

Aan vrijstellingen voor vakken in de Master en Post
Master kan een geldigheidsduur worden toegekend Dit
wordt bij de uitslag van het vrijstellingsverzoek bekend
gemaakt
Voor de behandeling van een vrijstellingsverzoek is een
bedrag van € 100, verschuldigd, ongeacht of het verzoek leidt tot inschrijving aan de opleiding Voor het
voldoen van het verschuldigde bedrag wordt een machti
gingsformulier met het formulier voor het aanvragen van
vrijstellingen meegezonden. Afhandeling van vrijstellings
verzoeken vergt in de regel vier à vijf weken. Over de
uitslag van het vrijstellingsverzoek ontvangt de student
schriftelijk bericht.
PARAGRAAF 10 - BEGELEIDING TEN AANZIEN VAN
DE STUDIE
Artikel 25 Studiebegeleiding en studievoortgang
1. De programmadirectie draagt zorg voor
studiebegeleiding van de individuele student en
heeft hiervoor studiecoaches aangesteld. Het is de
eigen verantwoordelijkheid van de student om de
studiecoach tijdig op te hoogte te stellen van
omstandigheden die mogelijk tot vertraging of
andere studieproblemen zouden kunnen leiden.
2 De studieresultaten worden zodanig geregistreerd
dat aan elke student op diens verzoek tussentijds
een overzicht kan worden verschaft van de door
hem voor programma-onderdelen behaalde
resultaten.

26.3 Motivering van een bezwaar tegen een tentamenuitslag
Een motivering van een bezwaar tegen een tentamenuitslag houdt in dat de student aan de hand van het cursusmateriaal dan wel het beschikbaar gestelde
antwoordmodel inhoudelijk onderbouwt dat de door hem
gegeven antwoorden (deels) juist zijn en derhalve tot een
positieve dan wel een hogere waardering hadden moeten leiden.
Wanneer een dergelijke motivering ontbreekt, kan de
Examencommissie het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.

PARAGRAAF 11 - BEZWAAR EN BEROEP
Artikel 26 - Bezwaar- en beroepsprocedure
26.1 Algemeen
Een student kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de
Examencommissie tegen besluiten van Nyenrode, bijvoorbeeld de uitslag van een afgenomen tentamen of
participatiecomponent of het vervallen van een inschrij-
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Onderstaande ‘motiveringen’ leiden tot een nietontvankelijkheidsverklaring door de Examencommissie:
 Ik heb recht op meer punten voor onderdeel X.
 Ik wil een herbeoordeling.
 Mijn tentamen is te streng beoordeeld.
 De stof die in het tentamen aan de orde kwam, is
tijdens de cursus niet of nauwelijks behandeld

26.6 Beroepsprocedure
Tegen de uitspraak met betrekking tot een bezwaarschrift
kan binnen vijftien werkdagen na de datum van de uitspraak beroep worden aangetekend Een beroep dient per
e-mail te worden ingediend, via het e-mailadres: beroepaccountancy@nyenrode.nl
Het is mogelijk om pro forma beroep in te dienen. Hierbij
krijgt de student uitstel voor het indienen van de motivering. De student ontvangt bericht over de termijn waarbinnen hij de motivering moet indienen De Commissie
van Beroep behandelt het bezwaar en de bijbehorende
uitspraak, er wordt geen vakinhoudelijke beoordeling
gedaan door de Commissie van Beroep.
Voor de behandeling van een beroepsschrift is een bedrag van € 100, verschuldigd. Voor het voldoen van dit
bedrag wordt automatisch een factuur aangemaakt en
per e-mail toegezonden naar het my.nyenrode emailadres. Indien het beroep wordt toegewezen volgt
restitutie

26.4 Motivering van een bezwaar tegen het vervallen
van een inschrijvingsduur of geldigheidsduur
Een motivering van een bezwaar tegen het vervallen van
een inschrijvingsduur of geldigheidsduur houdt in dat de
student , na overleg met de studiecoach, een schriftelijk
gemotiveerd bezwaar indient:
vergezeld van het ingevulde formulier Studievertraging/ Vervallen geldigheidsduur tentamens, dat op
te vragen is bij de studiecoach;
 vergezeld van bewijsstukken waarmee de bijzondere persoonlijke omstandigheden aangetoond worden en waaruit blijkt dat deze omstandigheden tot
een onoverkomelijke studievertraging hebben geleid;
 vergezeld van bijlagen waaruit blijkt dat de omstandigheden in de periode waarin deze plaatsvonden
gemeld zijn aan de studiecoach.
Uit het bezwaar moet blijken dat de bijzondere persoonlijke omstandigheden in aard, tijd en intensiteit zodanig
zijn (geweest) dat er een causaal verband aantoonbaar
is met de opgelopen studievertraging.



PARAGRAAF 12 SLOTBEPALINGEN
Artikel 27 Wijzigingen
1. Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld
door het College van Bestuur na overleg met de
programmadirectie, de Opleidingscommissie en de
Examencommissie
2. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende
collegejaar kunnen alleen dan plaatsvinden als
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de
wijzigingen in het voordeel van de studenten zijn of
de belangen van de studenten daardoor niet
worden geschaad

Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden worden
uitsluitend verstaan:
 ernstige en/of langdurige ziekte van verzoeker,
 lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van verzoeker,
 bijzondere familieomstandigheden.

Artikel 28 - Hardheidsclausule
De besluitvormende autoriteit is bevoegd doch niet
verplicht om, in een situatie waarin zij van mening is dat
onverkorte handhaving van een besluit of voorgenomen
besluit naar de student toe apert onredelijk zou
uitwerken, een nader besluit te nemen waarin die
handhaving niet geheel of zelfs niet wordt toegepast
onder het daarbij stellen van zodanige voorwaarden dat
zoveel mogelijk in de geest van het oorspronkelijke
besluit of voorgenomen besluit en met een gezond oog
voor ongewenste precedentwerking – nader wordt
besloten

Wanneer een toereikende motivering ontbreekt, kan, de
Examencommissie het bezwaar niet-ontvankelijk verkla
ren.
26.5 Pro forma bezwaar
Het al dan niet kunnen beschikken over de eventueel
beschikbare standaarduitwerkingen, bewijsstukken dan
wel het willen gebruikmaken van andere hulpmiddelen
die de motivering zouden kunnen vergemakkelijken
(bijvoorbeeld het bijwonen van een tentamenbespreking),
laten de termijn van indiening onverlet.
Wel bestaat de mogelijkheid pro forma bezwaar in te
dienen. Hierbij krijgt de student uitstel voor het indienen
van de motivering van in beginsel vijf werkdagen na de
schriftelijke mededeling dat het bezwaar gemotiveerd
moet worden.
Klachten met betrekking tot overige aangelegenhedenkunnen worden gericht aan de programmadirectie (zie
hiervoor paragraaf 7 7.3 van de Studiegids)
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7.4.3 Cursusindeling
We delen je in voor de door jou gewenste cursus(sen)
wanneer je aan de deelnamevoorwaarden hebt voldaan
én je aanmelding vóór de sluitingsdatum is ontvangen.
Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de door
jou aangegeven voorkeurslocatie(s). Het kan echter door
omstandigheden nodig zijn om je op een andere locatie
in te delen De feitelijke indeling wordt kort voor de start
van de cursus bekendgemaakt via My.Nyenrode.

of ‘Employer’) doorgeven. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het onderhoud van je gegevens. Het is voor je
bereikbaarheid van groot belang dat deze gegevens altijd
up-to-date zijn
Wijzigingen in gegevens met betrekking tot financiën
zoals je bankrekeningnummer dien je tijdig schriftelijk
aan Financiële Zaken door te geven via debiteu
ren@nyenrode.nl.
Je wordt verzocht correspondentie altijd van (meisjes)naam, adres en studentnummer te voorzien.

7.4.4 Cursuslocaties
Een deel van de colleges wordt ‘centraal’ op de Nyenrode Business Universiteit verzorgd. Het merendeel van de
colleges volg je op ‘decentrale’ cursuslocaties.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen de cursussen georganiseerd worden in de volgende cursusplaatsen:
 Amsterdam
 Arnhem
 Breda
 Breukelen/Utrecht
 Den Haag
 Eindhoven
 Rotterdam
 Zwolle
Je kunt je voorkeur voor twee van de locaties aangeven
via My.Nyenrode Meer informatie over de cursuslocaties
is opgenomen op My.Nyenrode onder Algemene Studieinformatie en via het collegerooster

NB Vrouwelijke (gehuwde) studenten worden onder hun meisjesnaam
ingeschreven. Ook op diploma’s en tentamenuitslagen wordt alleen de
meisjesnaam vermeld

7.4

Cursussen

7.4.1 Onderwijsprogramma’s
De cursussen worden gegeven op basis van een onderwijsprogramma In het onderwijsprogramma is nadere
informatie opgenomen over onder andere:
 het doel van het vak
 de te bestuderen literatuur
 de studiebelasting
 de wijze van toetsing
 regelingen die specifiek op dat vak van toepassing
zijn
 de per college te bestuderen en te behandelen
leerstof
Voor elke cursusstart wordt het onderwijsprogramma opnieuw vastgesteld. Vóór aanvang van de cursus kun je
het onderwijsprogramma downloaden van My.Nyenrode.

7.4.5 Collegedagen
De centrale colleges op de Nyenrode Business Universiteit worden zo veel mogelijk op vrijdagen maar soms ook
op andere doordeweekse dagen verzorgd. De Intro en de
summercourses in de Bachelor vinden op drie aaneengesloten doordeweekse dagen op Nyenrode plaats.
Business Research Methods vindt plaats van donderdag
tot en met zaterdag. Ook de winter-/summercourses in
de versnelde en Busy Season Proof-trajecten van de
(post) Master volg je op alle/meerdere doordeweekse
dagen De decentrale colleges zijn in de regel op vrijdagen. Alleen in het eerste semester van het eerste jaar
van de bacheloropleiding, in bepaalde gevallen in het
instroomprogramma en in het najaars semester van het
pre-masterprogramma voor afgestudeerden hbo-BE,
Schakeltraject Accountancy & Controlling en SPD volg je
op donderdagen en vrijdagen colleges. Voor inhaalcolleges en, uitsluitend in uitzonderingsgevallen voor de
reguliere colleges, worden zo nodig doordeweekse
avonden of zaterdagen benut

7.4.2 Aanmelden voor cursussen
Bij de studieschema’s in hoofdstuk 2, 3,4 en 5 is aange
geven voor welke cursus je je via My.Nyenrode kunt
aanmelden en voor welke datum je dit moet hebben
gedaan. Tevens zijn daar de toelatingsvoorwaarden voor
deelname aan de cursussen opgenomen Meld je vóór
de sluitingsdatum aan, ook wanneer je nog tentamenuitslagen van bepaalde vakken moet ontvangen In afwachting van de tentamenuitslagen kun je je onder
voorbehoud aanmelden
Na aanmelding via
My.Nyenrode stuur je dan een aparte e-mail naar het emailadres van de betreffende studiefase waarin je duide
lijk vermeldt onder welke voorwaarde(n) je aan nieuwe
cursussen wenst deel te nemen.
Indien studenten, na het bekend worden van de tentamenresultaten niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden, worden zij automatisch (zonder kosten) afgemeld
voor de aangemelde cursus(sen).
Indien je je na de sluitingsdatum aanmeldt, is het risico
groter dat je niet op je voorkeurslocatie geplaatst kunt
worden Bij cursusaanmelding ga je ook een financiële
verplichting aan. Zie hiervoor paragraaf 7.6.

7.4.6 Overplaatsing naar een andere cursusgroep
Je kunt een verzoek tot overplaatsing naar een andere
cursusgroep indienen via het e-mailadres van de desbetreffende studiefase. Verzoeken tot overplaatsing kunnen
niet tot de docenten worden gericht Je verzoek wordt
ingewilligd als de groepsgrootte en de werkvorm dit
toelaten Pas na ontvangst van de bevestiging van overplaatsing kun je de colleges in de andere cursusgroep
gaan volgen.
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7.4.7 Onrechtmatig volgen van colleges
Indien blijkt dat je colleges volgt zonder voor de cursus of
de desbetreffende locatie te zijn ingedeeld, heeft dat
uitsluiting van deelname aan cursussen tot gevolg

betaling - ook apart bestellen als je de betreffende cursus
niet volgt Het bestelformulier kun je downloaden van
My.Nyenrode (zie onder Algemene studie-informatie;
Handleidingen en studiebenodigdheden) Van de meeste
tentamens worden na verloop van tijd ook de standaarduitwerkingen of de schema’s van uitwerking vrijgegeven
Je kunt de beschikbaar gestelde oude tentamenopgaven
en -uitwerkingen van My Nyenrode downloaden

7.4.8 Uitvallen van colleges
In verband met de mogelijkheid dat colleges onverwacht
kunnen uitvallen, is het belangrijk dat je bereikbaar bent.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste NAW
gegevens op My.Nyenrode. Studenten worden per e-mail
(op hun My Nyenrode e-mailadres) of sms op de hoogte
gesteld van wijzigingen in het collegerooster. Nyenrode
vergoedt geen kosten die door studenten worden ge
maakt wanneer een bericht van uitstel van een college
hen niet of niet tijdig heeft bereikt

7.4.12 Annulering cursussen
Zie paragraaf 7.6.
7.5

Tentamens

7.5.1 Aanmelding en betaling
Als je deelneemt aan een cursus betekent dit dat je gelijktijdig bent aangemeld voor het aansluitende tentamen. Je
hoeft je dus niet apart voor het tentamen aan te melden.
De kosten van de tentamens zijn niet bij het cursusgeld
inbegrepen. Na het tentamen wordt je een factuur toegezonden.
Voor alle herkansingstentamens kun je je aanmelden via
My.Nyenrode.
Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn via My.Nyenrode
aan te melden; je kunt dan aanmelden via een e-mail naar
het e-mailadres van de desbetreffende studiefase:
 bacheloraccountancy@nyenrode nl
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre
Master)
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl
Voor mondelinge tentamens:
planningmondeling@nyenrode.nl.

7.4.9 Participatie in colleges
Bij diverse cursussen houden de docenten een presentielijst bij. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het
geven van studieadviezen, bij het nemen van beslissingen over verzoeken en bij het onderzoeken van de rela
tie tussen opkomst en slagingspercentage.
Van jou als student verwachten we een actieve deelname aan en fatsoenlijk gedrag tijdens de colleges. Boven
dien gaan we ervan uit dat je je houdt aan de in de
cursuslocaties geldende gedragsregels. Zie verder
hoofdstuk 6, Artikel 11.
7.4.10 Repetitiemogelijkheden
Om je begeleiding en ondersteuning te bieden bij de
voorbereiding op herkansingstentamens worden - bij
voldoende belangstelling voor meerdere vakken repetitiecursussen georganiseerd. Je kunt je inschrijven voor
een repetitiecursus als je de reguliere cursus hebt ge
volgd en het betreffende tentamen hebt afgelegd. De
aankondiging, de deelnamevoorwaarden en de wijze van
aanmelden voor deze repetitiecursussen worden op
My Nyenrode gepubliceerd. Afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden kun je een reguliere cursus, tegen
betaling, ook voor een tweede keer volgen

Aanmelden via My.Nyenrode is alleen mogelijk tot de
sluitingsdatum
Om te voorkomen dat je je voor het verkeerde tentamen
aanmeldt, wordt de aanmeldingsmogelijkheid pas vrijgegeven nadat de aanmelding voor het voorafgaande
tentamen is gesloten.

7.4.11 Studiemateriaal
Ongeveer twee weken vóór de aanvang van een cursus
wordt het beschikbare studiemateriaal via My.Nyenrode
vrijgegeven. We adviseren je om boeken die op de literatuurlijst staan bij een grote of wetenschappelijke boekhandel te bestellen. Deze boekhandels hebben de
boeken meestal in voorraad of kunnen voor snelle levering zorgen. Samenwerkingspartner van Nyenrode voor
de literatuurbestellingen voor de Accountancy- & Controlling-opleidingen is Studystore. Studenten wordt vrijblij
vend de mogelijkheid geboden de aangegeven literatuur
hier te bestellen In de literatuurlijsten op My.Nyenrode
tref je een directe link naar deze lijsten op
www.studystore.nl aan
De kosten van door Nyenrode uitgegeven digitale studiemateriaal zijn in het cursusgeld begrepen
Het door Nyenrode uitgegeven studiemateriaal, zoals op
actuele literatuurlijsten is opgenomen, kun je tegen

NB: Aanmeldingen voor mondelinge tentamens betreffen
de periode genoemd in het jaarlijkse tentamenoverzicht.
Op My.Nyenrode is alleen de eerste dag van de periode
opgenomen.
7 5.2 Aanmelding en betaling van tentamens voor
studenten die buiten Europa studeren
Als je tijdelijk buiten Europa studeert, moet je je ten
minste tien weken vóór de tentamendatum per e-mail of
brief aanmelden Je kunt daarbij tevens kenbaar maken
of je het betreffende schriftelijke tentamen ter plaatse wilt
afleggen. Indien je een tentamen buiten Europa op een
Nederlandse ambassade of consulaat-generaal aflegt,
ben je een extra bedrag ad € 100, verschuldigd voor
afhandelingskosten. De mondelinge tentamens moeten
in Nederland worden afgelegd
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7.5.3 Indeling mondelinge tentamens
Je kunt een voorkeur opgeven voor één van de data
waarop de mondelinge tentamens plaatsvinden. Hiertoe
kun je uiterlijk vier weken voor de eerste aangekondigde
mondelinge tentamendag schriftelijk of per e-mail een
verzoek indienen via planningmondeling@nyenrode.nl.
Afhankelijk van het aantal kandidaten kunnen aangekondigde data binnen een tentamenperiode komen te vervallen De indeling van de mondelinge tentamens is onder
voorbehoud van wijzigingen.

Zie voor de annuleringsregeling van de overnachtingen
tijdens de summercourses de vakomschrijvingen in
hoofdstuk 2.
7.6.3 Annulering cursus(sen)
Je kunt een cursus via My Nyenrode annuleren tot enkele weken voor aanvang van de cursus. Als annulering via
My.Nyenrode niet meer mogelijk is dien je de annulering
te sturen naar het e-mailadres van de afdeling van de
desbetreffende studiefase. Hierbij moet je je studentnummer, de cursuscode en de reden(en) van annulering
vermelden.
Binnen veertien dagen na ontvangst van een verzoek om
beëindiging van deelname aan één (of meer) cursus(sen)
wordt hiervan (per e-mail) een schriftelijke bevestiging
verstuurd. Heb je deze bevestiging na drie weken nog
niet ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling
van de desbetreffende fase. Als annuleringsdatum wordt
de datum aangehouden waarop de annulering is ontvangen door Nyenrode.

7.5.4 Tentamenlocaties
De meeste tentamens worden op de Nyenrode Business
Universiteit afgenomen. Een beperkt aantal tentamens
kan op andere locaties worden afgenomen.
7.5.5 Annulering tentamens
Zie paragraaf 7.6.
7.6

Financiële regelingen cursussen en tentamens

7.6.4 Financiële gevolgen bij annulering cursus(sen)
en beëindiging studie
Annulering vóór de cursusaanvang of tijdens het volgen
van cursus(sen) en/of beëindiging van de studie kan
financiële gevolgen hebben. Volledigheidshalve wordt
hierbij opgemerkt dat de startdatum van een cursus geldt
als vervaldatum van de (eerste) betalingstermijn.

7.6.1 Cursusgeld
Voor deelname aan colleges is per vak cursusgeld verschuldigd. De cursusgelden zijn opgenomen bij de vakbeschrijvingen in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.
Het cursusgeld voor de cursussen is inclusief de kosten
van het door Nyenrode verstrekte digitale studiemateriaal
maar exclusief het tentamengeld voor het op de cursus
aansluitende tentamen

Annulering van één (of meer) cursus(sen) waarbij het
cursusgeld geheel verschuldigd is:
Voor alle cursussen is het volledige cursusgeld verschuldigd indien de annulering op of na startdatum van de
cursus plaatsvindt

Rond de startdatum ontvang je een factuur per e-mail op
je my.nyenrode e-mailadres. Betaling van het cursusgeld
dient binnen dertig dagen te geschieden
Indien je niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting
hebt voldaan, kan dit uitsluiting van verdere deelname
aan de cursussen tot gevolg hebben Het niet betaalde
cursusgeld blijft dan wel verschuldigd.

Annulering van een cursus waarbij een vast bedrag van
€ 150,- verschuldigd is:
Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier
weken voor de startdatum van de cursus tot de daadwerkelijke startdatum, dan is eenmalig een bedrag van €
150, per cursus verschuldigd.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat je persoonlijk
verantwoordelijk bent voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld. Facturen kunnen niet op naam van je
werkgever worden gesteld. Dit houdt in dat, al wordt het
cursusgeld door je werkgever vergoed, jij als student zelf
gehouden blijft aan je betalingsverplichtingen.
Voor het verstrekken aan studenten van overzichten van
eerder verzonden facturen wordt een tarief van € 35,- in
rekening gebracht

Annulering zonder financiële verplichtingen:
Aan een annulering die uiterlijk vier weken vóór de startdatum van de cursus plaatsvindt, zijn geen kosten verbonden.
Voor repetitiecursussen kun je kosteloos annuleren tot
twee dagen vóór de aanvang van de cursus. Voor annuleringen die door Nyenrode op de dag voor de aanvang
van de repetitiecursus of later zijn ontvangen, is het
gehele cursusgeld verschuldigd.

7.6.2 Logieskosten
Het is mogelijk om bij meerdaagse cursussen op Nyenrode te overnachten Bij de Intro, Business Research
Methods en de summercourses van de bacheloropleiding
zijn de logieskosten bij het cursusgeld inbegrepen Deelname aan de cursus houdt een verplichting tot de betaling van deze kosten in, ongeacht of je van alle
voorzieningen gebruik wilt maken of hebt gemaakt.

7.6.5 Annulering cursus wegens vervroegd tentamen
Annulering voor een cursus op grond van het met succes
vervroegd afleggen van het tentamen, terwijl je nog voor
de cursus in het overeenkomstige vak staat ingeschreven, heeft geen ontheffing van de betalingsverplichting
voor het cursusgeld tot gevolg
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7.6.6 Annulering tentamen(s) en niet verschijnen
Niet verschijnen bij mondeling tentamen
Als je niet verschijnt op het mondelinge tentamen maar
ook niet hebt geannuleerd vóór aanvang van het tentamen, wordt niet alleen het volledige tentamenbedrag in
rekening gebracht maar word je ook uitgesloten van de
eerstvolgende twee tentamenmogelijkheden

7.7 Overige regelingen
7.7.1 Extraneüsregeling
Het is in bijzondere omstandigheden mogelijk om je door
middel van zelfstudie voor te bereiden op het afleggen van
tentamens. Neem hiervoor contact op met de studiecoach.
Voor (verplicht te volgen) programmaonderdelen van de
opleiding kunnen aan studenten die zich zelfstandig op
tentamens voorbereiden aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de toetsing. Als je een cursus
zelfstandig voorbereidt kun je geen gebruik maken van
een eventueel voor deze cursus geldende bonusregeling.

Annulering mondeling tentamen met kosten
Bij mondelinge tentamens wordt € 120,- annuleringskosten
in rekening gebracht bij een annulering binnen de laatste
14 dagen voor de eerste aangekondigde dag van de
tentamenperiode (de ‘Date’ van het tentamen in het
scherm ‘Events’ op My.Nyenrode) tot 4 dagen voor de
feitelijke tentamendatum. Deze annuleringen kunnen
uitsluitend via een e-mail gedaan te worden bij
planningmondeling@nyenrode.nl.
Bij annuleringen in de laatste 3 dagen voor de feitelijke
tentamendatum of op de feitelijke tentamendatum vóór
aanvang van het tentamen wordt het volledige tentamenbedrag in rekening gebracht

Onderwijsprogramma’s zijn beschikbaar via My.Nyenrode.
Voor een aantal vakken maakt een participatieregeling of
werkstukkenverplichting deel uit van de toetsing. Het
voldoen aan deze regeling is naast de overige toelatingsvoorwaarden - een vereiste voor toelating tot het betreffende tentamen.
7 7 2 Beëindiging studie
Als je de studie wilt beëindigen kun je dit doen door het
uitschrijfformulier ingevuld op te sturen. Dit formulier kun
je vinden op My.Nyenrode onder Algemene Studieinformatie. Desgewenst kun je via het e-mailadres van de
desbetreffende studiefase een uitschrijfformulier aanvragen.
Het verzoek tot uitschrijven moet tijdig gedaan worden in
verband met het inschrijfgeld voor het volgende cursusjaar Bij uitschrijvingen voor 16 augustus 2014 ben je
geen inschrijfgeld voor het studiejaar 2014-2015 verschuldigd. Dit onder het voorbehoud dat je niet aangemeld staat voor cursussen en/of tentamens, waarvoor
een aparte annuleringsregeling geldt

Niet verschijnen bij schriftelijk tentamen
Als je niet verschijnt op het schriftelijk tentamen maar ook
niet vóór aanvang van het tentamen hebt geannuleerd
wordt het volledige tentamenbedrag in rekening gebracht.
Annulering schriftelijk tentamen met kosten
Bij schriftelijke tentamens wordt € 50,- annuleringskosten
in rekening gebracht bij een annulering binnen de laatste
14 dagen voor een tentamen of op de tentamendatum zelf
vóór aanvang van het tentamen Deze annuleringen kunnen uitsluitend via een e-mail gedaan worden bij
het e-mailadres van de betreffende studiefase

Uitschrijven na afronden master
Als je na je masterdiploma behaald te hebben niet wilt
doorstuderen in de post-masteropleiding kun je voor je
uitschrijving ook het uitschrijfformulier gebruiken. Ook
dan is van toepassing dat dit voor 16 augustus 2014
moet worden ingestuurd. Schrijf je je na deze datum uit,
dan ben je inschrijfgeld voor het studiejaar 2014-2015
verschuldigd.

Annulering schriftelijk en mondeling tentamen zonder
kosten
Je kunt je uiterlijk 14 dagen voor de datum van een schriftelijk tentamen of uiterlijk 14 dagen voor de eerste aangekondigde dag van de mondelinge tentamenperiode (de
‘Date’ van het tentamen in het scherm ‘Events’ op
My.Nyenrode) zonder kosten voor een tentamen afmelden.
Je kunt je afmelden via My.Nyenrode of via een mail:
voor schriftelijke tentamens naar het e-mailadres van de
desbetreffende studiefase:
 bacheloraccountancy@nyenrode.nl
 masteraccountancy@nyenrode.nl (ook voor de Pre
Master)
 postmasteraccountancy@nyenrode.nl.
voor mondelinge tentamens naar
planningmondeling@nyenrode.nl.

7 7 3 Klachtenprocedure
Als je een klacht hebt over bijvoorbeeld de inhoud of
organisatie van het onderwijs, kun je dit via een op
My.Nyenrode (onder ‘Algemene studie-informatie / Studiecoaches’) geplaatst klachtenformulier kenbaar maken
aan de programmadirectie. Op een klacht wordt binnen
drie weken gereageerd Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

7.6.7 Wanbetaling
Bij betalingsachterstand zal Nyenrode een incassobu
reau inschakelen.
Wanbetaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan
cursussen en/of tentamens.

58

