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Beleidsrichtlijn melden incidenten door opleidingen die over een aanwijzing van 

CEA beschikken 

 

Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 7, 5e lid, onder e, 

artikel 12, 5e lid en artikel 13, 1e lid onder b van de Beleidsregels aanwijzen en toezicht 

accountantsopleidingen. CEA verbindt aan een besluit tot aanwijzing van een opleiding de 

voorwaarde dat die opleiding incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van wezenlijke 

invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of samenstelling van de opleiding direct bij CEA 

meldt. Deze bepaling vormt één van de uitgangspunten van het toezicht op aangewezen 

opleidingen. 

 

Dit uitgangspunt past bij een risicogerichte aanpak van het toezicht door CEA op de 

eindtermen in de theoretische opleidingen. Ten behoeve van het aanwijzen van 

opleidingen en het doorlopend toezicht vraagt CEA periodiek informatie op bij de 

opleidingen. Dat gebeurt altijd ten behoeve van besluitvorming over een aanvraag voor 

een aanwijzing en daarnaast periodiek met het oog op het actueel houden van het 

risicoprofiel van een opleiding. 

 

Van bepaalde incidenten en bijzondere gebeurtenissen verwacht de commissie dat de 

opleidingen die zelf en terstond zullen melden aan CEA. Bij de melding dient ook 

aangegeven te worden hoe een opleiding gereageerd heeft respectievelijk zal reageren 

en welke follow-up er verder nog aan het betreffende incident respectievelijk de 

bijzondere gebeurtenis wordt gegeven. Het gaat dan om incidenten en bijzondere 

gebeurtenissen die de borging van de eindtermen (op korte termijn) in gevaar (kunnen) 

brengen dan wel directe gevolgen zullen hebben voor het risicoprofiel van een 

aangewezen opleiding. 

 

Het betreft in ieder geval de volgende incidenten en bijzondere gebeurtenissen: 

 

1. Situaties van (dreigende) discontinuïteit: 

 Er is besloten om de opleiding (per direct of op een bepaalde datum) te 

beëindigen. 

 Er zijn financiële problemen waardoor de continuïteit van de opleiding in gevaar 

is. 

 Er zijn personele problemen waardoor de continuïteit van de opleiding in gevaar 

is. 

2. Situaties van ernstige verstoring en/of uitval van het onderwijs. 

3. Langdurige of meer dan incidentele uitval en/of verstoring van het onderwijs. 

4. Situaties waarbij meerdere keyfunctionarissen gelijktijdig of in een korte periode na 

elkaar de opleiding verlaten: 

 Vertrek, structurele uitval en/of vervanging van het management  op zowel 

instituuts- als opleidingsniveau. 

 Vertrek, structurele uitval en/of vervanging van meerdere (kern)docenten. 

5. Ernstige incidenten rondom de tentaminering/examinering: 

 Situaties waarbij sprake is van voorkennis betreffende (landelijke) tentamens. 

6. Situaties van ernstige verstoring en/of uitval van de ICT-omgeving. 

7. Situaties waarbij geconstateerd is dat onterecht theoretische getuigschriften zijn 

uitgereik.t 

8. Situaties waarbij de opleiding in samenwerking tussen twee of meer partijen wordt 

vormgegeven en waarbij de samenwerking ernstig onder druk staat, wordt verbroken 

en/of afspraken tussen partijen niet worden nagekomen. 
 


