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Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 
10-01-2014  Aanvullende 

documentatie 
Quickscan 2013  

 
 

Geachte

 

Wij hebben de door u ingezonden Quickscan voor de Postmaster RA-opleiding van de 

School of  Accountancy & Controlling van de Nyenrode Business University alsmede 

de follow-up aanwijzing 2011 gedateerd 28 oktober 2013 nader bekeken. 

 

De eerste vraag van de follow up aanwijzing 2011 betreft 

 

In uw antwoord verwijst u naar uw brief van 25 november 2011 en geeft u aan dat 

de NBU 

 

Graag wil de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de mogelijkheid van 

 

Wij ontvangen deze aanvullende documentatie graag uiterlijk 20 januari 2014 per e-

mail retour (info@cie-ea.nl). Indien u over deze brief nog vragen heeft, kunt u 

contact opnemen met  
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, 
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Met vriendelijke groet, 
 

Postbus 7984 
1008 AD Amsterdam 
t  
i www.ceaweb.nl 
  

 

DISCLAIMER 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het CEA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit 
bericht  Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of 
tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te 
informeren. 
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Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 
19-02-2014  Terugkoppeling 

Quickscan 2013  
 
 

T 

Geachte 

 

Via deze brief informeren wij u over onze bevindingen ter zake van de QuickScan 

2013. De QuickScan omvatte drie onderdelen, waarop wij hierna afzonderlijk zullen 

ingaan. 

 

Reguliere vragen QuickScan 

 

Follow-up aanwijzing 2011 

In de QuickScan hebben wij u gevraagd naar de follow-up van de bevindingen en 

aanbevelingen van de aanwijzing in 2011. Daaruit valt op te maken dat 

 

CEA stelt vast dat het voor verschillende RA opleidingen lastig is om invulling te 

geven aan (toekomstige) vacatures voor hoogleraar van de kernvakken. De eisen 

voor benoeming van hoogleraren zijn soms zodanig hoog, dat hier voor een 

praktijkgerichte opleiding als de RA-opleiding, moeilijk invulling aan te geven is. Deze 

ontwikkeling baart CEA zorgen, omdat daarmee het niveau van de postinitiële RA-

opleidingen in de toekomst onder druk komt te staan. Eerder hebben wij de 

opleidingen, kantoren en de beroepsorganisatie al opgeroepen tot een gezamenlijke 

aanpak van dit dreigende probleem. Wij zullen de bezetting van hooglerarenfuncties 

bij alle RA-opleidingen nauwgezet monitoren. 

 

Themavragen collegevrije perioden 

De themavraag betrof het verzoek van accountantsorganisaties tot aanpassing van 

het programma ter ontlasting van de voorjaarsperiode en de gevolgen daarvan voor 

de studeerbaarheid van de opleiding. 
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De (mogelijke) gevolgen voor de studeerbaarheid van de opleiding hebben wij 

onderzocht. Daarbij merken wij op dat wij de effecten van de maatregelen nog niet 

konden beoordelen. Daarom verzoeken wij u om de effecten van de genomen 

maatregelen de komende jaren specifiek te evalueren. In het bijzonder de ervaringen 

van studenten met de aangepaste programma’s, de gevolgen voor de 

slagingspercentages en het effect op het studierendement. Wij zullen de uitkomsten 

van deze evaluaties, bij een volgende QuickScan en de eerstvolgende aanwijzing, 

kritisch beoordelen. 

 

Voorts geeft u in uw antwoord op de vragenlijst aan dat 

 

Wij ontvangen uw antwoord graag uiterlijk 7 maart 2014 per e-mail retour (info@cie-

ea.nl. Indien u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 

 op  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, 
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Cc:  
Subject: Aanvullende vragen QS 2015 
 

 bijgaand enkele aanvullende vragen i h k v  de QS 2015   
Wij ontvangen jullie reactie graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk  11 september per e-mail retour op info@cie-
ea nl  
 
Met vriendelijke groet, 
  

Postbus 7984 
1008 AD Amsterdam 
t 0
i www.ceaweb.nl 
  

 

DISCLAIMER 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het CEA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit 
bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of 
tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te 
informeren. 
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Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 
21-07-2015  Aanvullende vraag 

QuickScan 2015  
 
 

T 

Geachte 

 

Wij hebben de door u ingezonden QuickScan voor de Postmaster RA-opleiding 

gedateerd 13 mei 2015 beoordeeld. 

 

Bij vraag 3 in de vragenlijst geeft u aan dat in 2014 een pilot is gedaan met het 

toekennen van deelvrijstellingen voor de WO-master instroom waardoor studenten 

slechts een deel van een vak hoeven te behalen. Voorheen moest een vak volledig 

worden overgedaan, ook als de student een deel van de stof al wel had behaald. 

U geeft aan per 2015 het deelvrijstellingenbeleid breder in te voeren onder de naam: 

Post Master Custom Made. CEA wil graag dit vrijstellingenbeleid nader onderzoeken 

en daarom vragen wij u ons het volgende aan te geven: 

- voor hoeveel studenten de Post Master Custom Made studiejaar 2015 van 

toepassing is/zal zijn;   

 op welke wijze u de tentaminering organiseert van het deels te behalen vak.  

 

Wij ontvangen deze aanvullende documentatie graag zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk 11 september per e-mail retour (info@cie-ea.nl). Indien u over deze brief nog 

vragen heeft, kunt u contact opnemen met . 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, 
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