
 

 

CEA vraagt aandacht voor zorgvuldige toelating van studenten tot de AA-

opleiding 

CEA krijgt regelmatig vragen van opleiders over de toelating van studenten tot de AA-

opleiding die hun vooropleiding al geruime tijd geleden hebben afgerond. Het komt voor 

dat studenten bij verschillende opleidingen gaan shoppen voor de meest gunstige 

toelatingseisen tot de vervolgopleiding voor AA. De laatste tijd ontvangen wij ook 

signalen dat de toelating mogelijk niet altijd zorgvuldig geschiedt. CEA benadrukt het 

belang dat alle opleidingen op dezelfde, zorgvuldige wijze omgaan met de toelating van 

studenten, zodat sprake is van een ‘level playing field’.  

De toelating van studenten tot de postbachelor AA-opleiding is een belangrijk 

aandachtspunt in het toezicht van CEA. CEA heeft als voorwaarde in alle 

aanwijzingsbesluiten (hbo en wo) de bepaling opgenomen dat de afronding van de 

kernvakken (en bij het hbo ook belastingrecht) niet langer dan zes jaar voor de datum 

van afstuderen mag liggen. Deze voorwaarde is een uitwerking van de algemene 

bepaling (zie paragraaf 3.2 Rapport eindtermen) in onze eindtermen dat de actualiteit 

van de eindtermen (en dus het programma) te allen tijde geborgd moeten zijn. Dit 

betekent dat voor studenten die hun vooropleiding al geruime tijd voor de start van de 

postbachelor hebben afgerond, nagegaan moet worden of er geen deficiënties zijn voor 

de kernvakken en belastingrecht. Voor iemand die bijvoorbeeld in 2001 de HEAO RA-

opleiding heeft afgerond, zal dat onvermijdelijk het geval zijn. Ook studenten die langer 

dan zes jaar voor aanvang van de postbacheloropleiding de bachelor AC hebben 

afgerond, geldt dat de eindtermen van de kernvakken BIV en EV niet meer actueel zijn. 

Studenten met zo’n achtergrond zullen dus voor de kernvakken en mogelijk 

belastingrecht in of voorafgaand aan de postbachelorfase bijgeschoold moeten worden. 

Bovenstaande betekent (dus) dat een student met een relevante hbo bacheloropleiding 

niet zonder meer toegelaten kan worden tot de postbachelor AA-opleiding op basis van 

de oude eindtermen. Dit is ook niet in lijn met de overgangsregeling, op grond waarvan 

nieuwe studenten  moeten voldoen aan de nieuwe eindtermen.  Bij het aanwijzingstraject 

van de hbo–opleidingen, dat volgend jaar start, let CEA specifiek op de toelating van 

studenten tot de postbacheloropleiding. 

CEA vraag alle opleiders nu al aandacht voor dit vraagstuk, zodat niet achteraf blijkt dat 

er onzorgvuldig is gehandeld bij de toelating van studenten tot de AA-opleiding. 
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