JAARBERICHT 2018
TERUGBLIK: AANWIJZING RA-OPLEIDINGEN
Inleiding
In navolging van afgelopen
jaar publiceert de commissie
ook dit jaar weer een
jaarbericht waarin alle
opleidingen en andere
belanghebbenden worden
geïnformeerd over de
belangrijkste toezichtactiviteiten en -thema’s voor
komend jaar en een korte
terugblik wordt gegeven op
de uitkomsten van het
toezicht in 2017.

Duidelijkheid over nieuwe
eindtermen
In 2017 heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in
een zaak die zag op de
bevoegdheid van CEA om
normen vast te stellen voor
de eindtermen van de
praktijkopleiding. De rechter
oordeelde dat de eindtermen
an sich niet vatbaar zijn voor
bezwaar en beroep. Tevens
stelde de rechter dat de
nieuwe uren- en
opdrachtennormen voor de
praktijkopleiding bij uitstek
als eindtermen zijn aan te
merken. Deze aantallen uren
en opdrachten drukken
namelijk de mate van
praktijkervaring uit waarover
een trainee die de opleiding
heeft afgerond ten minste
moet beschikken.
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VOORUITBLIK 2018
AANWIJZING AA-OPLEIDINGEN

In het beoordelingsrapport beschrijft het panel
zowel de oordelen op de NVAO-standaarden als de
mate waarin het programma en de toetsing
aantoonbaar aansluiten op de eindtermen van CEA.
CEA neemt hiervan kennis ten behoeve van de
aanwijzing van en het doorlopend toezicht op de
post-initiële opleidingen.

De aanwijzing van de post-initiële AA-opleidingen
verloopt eind 2018. De commissie zal deze
opleidingen dit jaar opnieuw beoordelen en, indien
ze voldoen aan de eindtermen, aanwijzen voor
onbepaalde duur. Daarbij bepaalt de commissie
ook per opleiding de intensiteit van het doorlopend
toezicht (normaal, actief of verscherpt). De
beoordeling van de AA-opleidingen richt zich vooral
TOEZICHT RA-OPLEIDINGEN
op de implementatie van de nieuwe eindtermen
De RA-opleidingen zijn vanaf dit jaar onderhevig
voor Accountancy-MKB in de programma’s en de
aan doorlopend, risicogericht toezicht. In 2018 zal
borging van de kwaliteit van de toetsing. Voorts
de commissie het doorlopend toezicht op de RAzijn de borging van de kwantiteit en kwaliteit van
opleidingen nader invullen. Het toezicht omvat in
het docentenkorps, de afstemming tussen de
2018 vooral het signaleren van relevante
initiële en de post-initiële opleiding en de
ontwikkelingen en, waar nodig, follow up geven
beheersing van de risico’s ter zake van de
aan bevindingen uit het aanwijzingstraject van
kleinschaligheid en continuïteit van de opleidingen
2017 en eventuele incidenten die
specifieke aandachtspunten.
door opleidingen bij CEA worden
Risicogericht doorlopend toezicht:
De inhoudelijke beoordeling
gemeld. Vanaf 2019 bestaat het
normaal, actief of verscherpt
van de curricula richt zich
doorlopend toezicht van zowel de
specifiek op de eindtermen van de vakgebieden
RA- als AA-opleidingen uit het periodiek inwinnen
assurance, fiscaliteit en gedrag, ethiek en
van inlichtingen en voeren van beleidsgesprekken,
besluitvorming en de eindtermen die zien op de
aangevuld met thema- en beleidsonderzoeken.
streams (maatschappelijke rol van accountants, IT
en corporate governance).

TOEZICHT EINDTERMEN
NIEUWE AFSPRAKEN CEA-NVAO
De afspraken uit 2011 tussen de NVAO en CEA
over het toezicht op de hbo-bacheloraccountantsopleidingen worden begin 2018
herzien. Bij de accreditatiebeoordeling stelt het
beoordelingspanel gemotiveerd vast of de
bacheloropleiding voldoet aan alle eindtermen. Om
deze beoordeling mogelijk te maken, dient het
panel ten minste twee experts op het gebied van
accountancy te bevatten. De opleidingen kunnen
deze experts voortaan zelf selecteren (in plaats
van een keuze te maken uit een beschikbare lijst
met experts). De NVAO stelt voor aanvang van de
accreditatie vast of de panelsamenstelling voldoet
aan de eisen met betrekking tot deskundigheid en
onafhankelijkheid. Daarbij worden voor
accountantsopleidingen aanvullende criteria vanuit
CEA meegenomen.

PRAKTIJKOPLEIDINGEN
De commissie richt haar toezicht in 2018 vooral op
het functioneren van het nieuwe opleidings- en
toetsmodel van de praktijkopleidingen en de
voortgang en implementatie van belangrijke
projecten, zoals het geïntegreerde slotexamen en
de nieuwe simulatieopdrachten. De Raad voor de
Praktijkopleidingen zal haar stelsel van kwaliteitsbeheersing als gevolg van deze vernieuwingen
aanpassen. CEA bepaalt op basis hiervan in
hoeverre dit tot veranderingen in haar eigen
toezicht zal leiden. De commissie blijft verder de
verschillende initiatieven voor integratie van de
theoretische opleiding en de praktijkopleiding
volgen en roept betrokkenen op om initiatieven
gezamenlijk te ontwikkelen en inmplementeren.
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