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Met deze brief informeren NVAO en CEA u over de afspraken die de organisaties gemaakt 
hebben over het toezicht op de kwaliteit van Nederlandse hbo-bachelor 
accountantsopleidingen. Eerder gemaakte afspraken, ingericht om de beoordelingslast 
rondom accreditatie en aanwijzing te verminderen, zijn opnieuw bekeken in het licht van 
recente veranderingen in de stelsels van beide toezichthouders. De NVAO en de CEA 
informeren u later over de beoordeling van Associate degree-opleidingen Accountancy.

Achtergrond
In het verleden hebben de NVAO, de HBO-raad en de CEA afspraken gemaakt over het 
toezicht op de hbo-bachelor accountantsopleidingen. Inmiddels zijn het beoordelingskader 
van de NVAO, de eindtermen van de CEA en de toezichtstrategie van de CEA opnieuw 
herzien. In het licht van de recente veranderingen hebben beide organisaties de afspraken 
uit 2011 opnieuw bekeken.

Nieuwe beoordelingskaders NVAO en CEA
De nieuwe kaders van beide organisaties zijn gebaseerd op vertrouwen en expliciet gericht 
op verdere ontwikkeling en verbetering van opleidingen. De kwaliteit van de opleidingen 
staat onverminderd centraal.
Het NVAO beoordelingskader (van kracht sinds 1 januari 2017) vergroot het eigenaarschap 
van opleidingen bij de inrichting van het beoordelingsproces. Opleidingen krijgen de ruimte 
om hun eigenheid tot uitdrukking te brengen, binnen de geldende beoordelingsstandaarden. 
Verwante opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs worden beoordeeld in 
visitatiegroepen, om consistente oordeelsvorming te borgen.
Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen tot AA en 
RA. CEA verwacht dat de nieuwe opleidingseisen zullen bijdragen aan het versterken van 
de kwaliteit en relevantie van door accountants geleverde diensten en daarmee aan het 
vertrouwen in het toekomstig functioneren van accountants ten behoeve van het 
maatschappelijk verkeer. Voorts is per 1 januari 2016 de toezichtstrategie van CEA herzien. 
Binnen de nieuwe toezichtstrategie worden post-initiële accountantsopleidingen voortaan 
voor onbepaalde tijd door de CEA aangewezen. Daarnaast oefent de CEA doorlopend, 
risicogericht toezicht uit, waarbij de intensiteit van het toezicht per opleiding kan verschillen.
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Pagina 2 van 3 Gemaakte afspraken n.a.v. nieuwe kaders
Bij de accreditatiebeoordeling worden de eisen die voortvloeien uit de accountantswetten 
expliciet meegenomen. Het beoordelingspanei stelt vast of de opleiding voldoet aan alle 
eindtermen, voor zover deze in het te accrediteren opleidingsonderdeel (i.c. de hbo- 
bacheloropleiding) aan bod dienen te komen. Om de beoordeling mogelijk te maken, dient 
het panel ten minste twee experts op het gebied van accountancy(-opleidingen) te bevatten 
(‘domeindeskundigen’).
Voorafgaand aan de beoordeling legt de visitatiegroep de beoogde panelsamenstelling voor 
aan de NVAO. De NVAO bekijkt of de samenstelling voldoet aan de geldende eisen met 
betrekking tot deskundigheid en onafhankelijkheid. Daarbij worden voor accountants- 
opleidingen aanvullende criteria vanuit de CEA meegenomen. Deze criteria zijn onlangs, na 
afstemming met de koepelorganisaties, opnieuw vastgesteld; bijlage 1 geeft een toelichting 
op de criteria. De NVAO legt de aangedragen deskundigen desgewenst voor aan de CEA.
In tegenstelling tot de vorige beoordelingsronde zal de CEA geen lijst met namen van 
deskundigen beschikbaar stellen.
Ten behoeve van de beoordeling stelt de opleiding een zelfevaluatierapport op waarin de 
sterke en de zwakke punten van de opleiding worden beschreven. De opleiding volgt daarbij 
de richtlijnen zoals beschreven in het NVAO beoordelingskader. Naast de toepasselijke 
standaarden uit het NVAO beoordelingskader dienen ook de eindtermen van de CEA 
herleidbaar te zijn. In het zelfevaluatierapport wordt een document opgenomen waaruit de 
afstemming wat betreft eindtermen tussen de initiële en post-initiële opleiding blijkt.
Het panel geeft een gemotiveerd oordeel over alle in het beoordelingskader opgenomen 
standaarden en betrekt daarbij de eindtermen van de CEA die betrekking hebben op de 
accountantsopleiding. In het beoordelingsrapport beschrijft het panel zowel de oordelen op 
de NVAO standaarden als de mate waarin het programma en de toetsing aantoonbaar 
voldoen aan op de eindtermen van de CEA.
De CEA neemt kennis van de uitkomsten van de accreditatie van de bacheloropleiding, 
waarbij specifiek de overeenstemming van het programma met de eindtermen is 
vastgesteld. Indien de uitkomst van de accreditatie van de bacheloropleiding voor de CEA 
onvoldoende overtuigend is, dan neemt de CEA zelf vervolgacties richting de aan te wijzen 
post-initiële opleiding. Accreditatie door de NVAO en aanwijzing door de CEA worden in 
separate besluiten vastgelegd.

De nieuwe afspraken zijn ingegaan met ingang van 1 maart 2018. De gang van zaken zal 
na de eerste beoordeling in de nieuwe ronde met alle betrokken partijen worden 
geëvalueerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Namens NVAO

R.P. Zevenbergen 
bestuurder NVAO

Namens CEA

H.W. te Beest 
voorzitter
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Pagina 3 van 3 Bijlage 1: Toelichting op aanvullende criteria m.b.t. panelsamenstelling

Het beoordelingspanel dat een accountantsopleiding beoordeelt, dient ten minste twee 
experts op het gebied van accountancy(-opleidingen) te bevatten (‘domeindeskundigen’).

Domeindeskundigen dienen te voldoen aan de eisen die de NVAO stelt op het gebied van 
vakinhoudelijke deskundigheid, onderwijsdeskundigheid, werkvelddeskundigheid en 
onafhankelijkheid. Aanvullend op de geldende eisen die de NVAO stelt aan 
beoordelingspanels, gelden voor de domeindeskundigen de volgende criteria vanuit de 
CEA.

Onafhankelijkheid
-  Maximaal één domeindeskundige mag lid zijn van een bestuur van een van de 
samenwerkingsverbanden (bijv. ACS, VAAC) waarin de gevisiteerde opleiding participeert
- Een domeindeskundige die tevens lid is van het bestuur van een samenwerkingsverband 
waarin de gevisiteerde opleiding participeert, treedt niet op als voorzitter van het 
visitatiepanel.
- Van een eventueel lidmaatschap van een bestuur van een samenwerkingsverband waarin 
de gevisiteerde opleiding participeert, wordt door de opleiding melding gemaakt in het 
NVAO verantwoordingsformulier.

Vakinhoudelijke deskundigheid
- Minimaal één domeindeskundige bezit ruime, actuele kennis van een of meer van de 
kernvakgebieden (Audit & Assurance; Financial Accounting; Internal Control & Accounting 
Information Systemsjvan de gevisiteerde opleiding(soriëntatie).
- Domeindeskundigen kunnen verbindingen leggen met de andere (kern)vakgebieden van 
de opleiding en hebben inzicht in de nieuwste beroepsontwikkelingen.

Onderwijsdeskundigheid
-  Vanwege de specifieke expertise accountancy is inzet van domeindeskundigen van een 
andere oriëntatie (wo i.p.v. hbo) en een ander niveau (master i.p.v. bachelor) mogelijk.

Het panel wordt ondersteund door een door de NVAO getrainde secretaris die formeel géén 
lid is van het panel. Secretarissen kunnen van de CEA een aanvullende (schriftelijke) 
instructie ontvangen, waarin de specifieke problematiek rondom de accreditatie van 
accountantsopleidingen wordt toegelicht.
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