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De CEA vraagt elk jaar gegevens op van alle post-initiële accountantsopleidingen in het 
hbo en wo. Dit betreft gegevens over de instroom van nieuwe studenten en het aantal 
afgestudeerden van een theoretische opleiding. Deze cijfers combineert de CEA met 
gegevens van DUO over de instroom van nieuwe studenten in de initiële (bachelor en/of 
master) accountantsopleidingen. In de toekomst zal de CEA ook cijfers over het 
rendement van de post-initiële AA- en RA-opleidingen publiek maken. 
 
Potentieel aan nieuwe accountants daalt 
Het aantal studenten dat start met een initiële (bachelor of master) accountantsopleiding 
in het hbo en wo daalt gestaag sinds 2014. Dit blijkt uit cijfers van DUO. Het aantal 
studenten in het wo dat is gestart met een accountancy-gerelateerde masteropleiding 
daalde met 15%. Bij de hbo-bacheloropleidingen daalde het aantal nieuwe 
accountancystudenten met 8%. Het potentieel aan studenten voor de post-initiële AA- en 
RA-opleidingen neemt hierdoor af. Circa driekwart van de instroom in de post-initiële 
accountantsopleidingen bestaat namelijk uit studenten met een initiële 
accountantsopleiding. 
 
Aantal afgestudeerde accountants stijgt de laatste jaren 
Het aantal studenten dat de theoretische RA-opleiding afrondt, is de laatste twee jaren 
gestegen met ruim 25%. Van bijna 600 studenten in 2016/17 tot 750 studenten in 
2018/19. Dit komt vooral door een piek in het aantal ingestroomde studenten in de jaren 
daarvoor. Over de ontwikkeling van het aantal afgestudeerden van de theoretische AA-
opleiding kan nu nog geen duidelijke uitspraak worden gedaan. De AA-opleiding is in 
2016 ingrijpend gewijzigd, vanwege de nieuwe eindtermen. CEA publiceert alleen de 
cijfers van deze nieuwe AA-opleiding. In die cijfers is nog geen trend te onderkennen. De 
vernieuwde AA-opleiding duurt nominaal twee jaar. Dit verklaart het hogere aantal 
afgestudeerden in het afgelopen jaar in vergelijking met de twee jaren daarvoor.  
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Instroom post-initiële accountantsopleidingen nog stabiel 
Het aantal studenten dat is gestart met een post-initiële accountantsopleiding bleef de 
afgelopen jaren stabiel. Zo startten jaarlijks ruim 850 studenten met de RA-opleiding. 
Ook voor het huidige studiejaar verwachten opleidingen eenzelfde aantal nieuwe 
studenten. De instroom in studiejaar 2015/16 vertoont een opvallende piek. Dat komt 
door de introductie van de nieuwe eindtermen per studiejaar 2016/17. Studenten die nog 
in 2015/16 met de opleiding zijn begonnen, konden gebruik maken van een 
overgangsregeling.  
 
Vanwege de nieuwe eindtermen is de AA-opleiding in 2016 volledig herzien. De AA-
opleiding richt zich sindsdien vooral op de accountant als adviseur van MKB-bedrijven. 
Het aantal studenten dat in de afgelopen twee jaren met de nieuwe AA-opleiding is 
begonnen, is circa 350. Ook voor dit studiejaar verwachten de opleidingen eenzelfde 
aantal studenten. Bekend is dat van de hbo-bachelor afgestudeerden ongeveer een derde 
kiest voor de vervolgopleiding tot AA.  
 
Het is waarschijnlijk dat in de nabije toekomst het aantal studenten dat start met een 
post-initiële accountantsopleiding afneemt. Tenzij opleidingen, kantoren en 
beroepsorganisatie meer studenten weten te motiveren voor de (vervolg)opleiding tot 
accountant. 
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