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Doorkiesnummer

1

T

Geachte
In het kader van de QuickScan 2013 en uw verzoek om verlenging van de huidige
aanwijzing, hebben wij
.
Een vast onderdeel van de beoordeling van een aanvraag voor (verlenging van) een
aanwijzing,
Daarmee hebben wij
ook invulling gegeven aan de aangekondigde follow up op de bevindingen 5 en 8 van
het aanwijzingsbesluit d.d. 20 december 2011.
Bij de beoordeling van een nieuwe (of verlenging van een) aanvraag van een
opleiding die al eerder door CEA is aangewezen, wordt onder meer gecontroleerd

1

2

3

Graag zien wij uw reactie op de openstaande vragen tegemoet, alsmede de
gevraagde matrix. Voorts stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven
op de bevindingen in deze brief.
Uw antwoorden en eventuele zienswijze zien wij graag uiterlijk 12 november 2013
tegemoet, zodat wij deze kunnen betrekken bij de voorbereiding van het
aanwijzingsgesprek op 4 december a.s.
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
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Amsterdam, November 12, 2013
Re: Follow-up

, dd 29-10-2013

Geachte
Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober jongstleden geven wij in deze brief
aan welke aanvullende acties wij hebben ondernomen om de door u gestelde
vragen te beantwoorden.

Verlenging huidige aanwijzing
In uw brief verzoekt u ook om de matrix ‘Overeenstemming curriculum met
eindtermen’ in te vullen en aan ons te retourneren Deze matrix is apart bijgevoegd
als bijlage bij deze brief.
Mocht u nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben ter voorbereiding op het
aanwijzingsgesprek op 4 december a s , dan kunt u uiteraard altijd contact met
ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de UvA PMA opleiding,

Bijlage A: Checklist

Bijlage B:

Bijlage C:
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beschikbaar waarin de eindtermen naar vakken zijn uitgesplitst. Als daar behoefte aan is, dan hoor ik het graag, dan
kan ik de uitgebreidere matrix eventueel toesturen
Met vriendelijke groeten,

_____
University of Amsterdam
Amsterdam Business School

E

, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam
@uva.nl | T

From:
@cie ea.nl]
Sent: woensdag 30 oktober 2013 11:09
To:
Cc:
Subject: Follow-up

Dag Frank, bijgaand de brief inzake de follow-up
Jullie reactie zien wij graag uiterlijk 12 november 2013 tegemoet.

+ bijlage.

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

19-02-2014

Terugkoppeling
Quickscan 2013

Referentie

Bijlage(n)

Doorkiesnummer
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 RAopleidingen 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.

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.
Indien u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met
op
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding,

