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Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen 

Mevr. dr. M. Bussemaker 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

 

 

 

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 
1 april 2015 Aanpassing 

Accreditatiestelsel 
LK - +31203010490 

Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

In het najaar 2014 heeft u naar aanleiding van de evaluatie van het huidige 

accreditatiestelsel aangekondigd het accreditatiestelsel te herzien en daarvoor 

wetgeving voor te bereiden. U heeft daarbij aangegeven dit voorjaar mede op 

grond van raadpleging van betrokkenen in het veld met de contouren van een 

herzien accreditatiestelsel te komen. Onderzoek naar mogelijkheden om een 

instellingsaccreditatie in te voeren is één van de ontwikkelingsrichtingen die u 

daarbij onderzoekt.  

 

Graag willen wij naar aanleiding van uw voornemen om te komen tot aanpassing 

van het accreditatiestelsel uitgevoerd door de NVAO, de bijzondere situatie met 

betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van de accountantsopleidingen onder uw 

aandacht brengen.  

 

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een door de Minister van 

Financiën ingesteld zelfstandige bestuursorgaan dat, ten behoeve van inschrijving 

van accountants die zowel hun theoretische als praktijkopleiding succesvol hebben 

afgerond in het register van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants 

(NBA), toezicht houdt op de kwaliteit van de accountantsopleidingen. CEA vindt 

haar grondslagen in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het 

accountantsberoep (Wab). Belangrijke wettelijke taken van CEA zijn het vaststellen 

van de eindtermen voor de accountantsopleiding en haar toezicht op de realisering 

van deze eindtermen via de theoretische opleiding tot Accountant-

Administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA) en de praktijkopleiding AA 

en RA.  

 

Met betrekking tot de theoretische opleidingen AA en RA richt CEA haar directe 

toezicht op de post-bachelor en post-master fase middels het verlenen van 

aanwijzingen aan de post-initiële accountantsopleidingen. Daar waar de CEA-

eindtermen in de initiële bachelor- of masterfase worden gerealiseerd baseert CEA 

zich voor haar toezicht op de oordelen van de NVAO over de kwaliteit van de 

bachelor en master accountancy opleidingen. In 2011 heeft CEA hierover goede 

afspraken met de NVAO gemaakt. De afspraken houden onder meer in dat in 

aanloop naar een nieuwe accreditatie van een bachelor- of master-

accountantsopleiding de NVAO erop toeziet dat een CEA-deskundige in de 

visitatiepanels wordt betrokken en het visitatiepanel de CEA-kaders expliciet in haar 

beoordeling betrekt. 
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De wettelijk vastgelegde taak van CEA om toe te zien op de realisering van de CEA-

eindtermen in de accountantsopleiding tot AA en RA, maakt een inhoudelijke 

beoordeling of de eindtermen in voldoende mate in de initiële en post-initiële 

opleiding zijn verankerd - door resp. de NVAO en de CEA, noodzakelijk. Daar waar 

in het kader van een stelselherziening zou worden over gegaan tot het instellen van 

een instellingsaccreditatie, zal een inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit van de 

accountantsopleiding, die door de betreffende instelling wordt aangeboden, 

achterwege blijven. CEA zal zich hierdoor voor haar toezicht op de eindtermen niet 

meer kunnen baseren op de oordelen van de NVAO over de inhoudelijke kwaliteit 

van de bachelor- en master accountantsopleiding.  

 

Graag vragen wij uw aandacht voor dit ongewenste effect en pleiten wij ervoor dat 

u bij de verdere aanpassing van het accreditatiestelsel rekening houdt met de 

bijzondere situatie van de accountantsopleidingen. CEA zal immers op grond van 

haar wettelijke verantwoordelijkheid haar toezicht steeds moeten kunnen baseren 

op de inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit van de accountantsopleidingen en 

de mate waarin deze opleidingen beantwoorden aan de CEA-eindtermen. 

 

Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling van het 

accreditatiestelsel in Nederland en waar nodig ons in de discussie daarover te 

betrekken. Uiteraard zijn wij graag bereid, indien gewenst, de specifieke situatie 

van de accountantsopleidingen nader aan u toe te lichten. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, 

 

 

L.E.H. Vredevoogd  

Voorzitter 

 

 

 

cc.  

dhr. A.H. Flierman, voorzitter NVAO 


