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Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften            

 

Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder c, f, g en 

h en in artikel 13, 1e lid onder j en k van de beleidsregels aanwijzen en toezicht 

accountantsopleidingen. Dit zijn voorwaarden waar opleidingen aan moeten voldoen om 

in aanmerking te komen voor een aanwijzing van CEA. Deze voorwaarden hebben 

betrekking op het toezichtkader van CEA, de geldigheidsduur van tentamens, examens 

en studiefasen en het theoretisch getuigschrift.  

Vanuit haar toezicht en ten behoeve van het aanwijzen van opleidingen beoordeelt CEA 

de uitstroom van opleidingen. Opleidingen dienen over een gecontroleerd proces van 

uitstroom te beschikken, waarbij onder meer wordt nagegaan of alle eindtermen door de 

betreffende kandidaat zijn gerealiseerd en is voldaan aan de eisen wat betreft de 

geldigheidsduur van tentamens/examens. De juiste naleving van de geldigheidsduur van 

de tentamens/examens van de kern- en profielvakken van de opleidingoriëntaties 

Assurance en Accountancy-MKB vormt een kritisch punt. In haar beleidsregels hanteert 

CEA als criteria dat op het moment van afronding van de volledige theoretische opleiding, 

het afronden van de eindtermen van de kern- en profielvakken van de 

opleidingoriëntaties Assurance en Accountancy-MKB niet meer dan 6 jaar hiervoor 

plaatsgevonden heeft. Opleidingen dienen dit te borgen in een examenregeling. Deze 

examenregeling dient ook te borgen dat wanneer een vak meerdere tentamens/examens 

heeft (schriftelijk of mondeling), de geldigheidsduur van elk van deze 

tentamens/examens geregeld wordt. Daarbij kan het niet zo zijn dat met het behalen van 

een tentamen/examen de geldigheidsduur van een eerder behaald tentamen/examen 

zodanig wordt verlengd dat de maximale geldigheidsduur van 6 jaar wordt overschreden.  

 

CEA stelt de volgende voorwaarden aan het proces rondom het uitreiken van het 

theoretisch getuigschrift. Opleidingen en diens examencommissies dienen: 

 na te gaan dat alle eindtermen door de betreffende kandidaat zijn gerealiseerd, 

waarbij tevens vastgesteld wordt dat alle deficiënties zijn afgerond en vrijstellingen 

(nog) terecht zijn; 

 na te gaan dat de regeling omtrent de geldigheidsduur van tentamens, examens en 

studiefasen correct is uitgevoerd; 

 erop toe te zien dat de toetsproducten, de uitwerking, beoordeling en correcties 

daarvan ten minste vier jaar worden gearchiveerd; 

 de juiste tekstvoorschriften te hanteren voor het theoretisch getuigschrift, conform de 

bijlage van deze beleidsrichtlijn; 

 een formele en zichtbare autorisatie uit te voeren op dit proces door een hiertoe 

bevoegde functionaris; 

 de hiervoor genoemde stappen en uitkomsten van het proces van uitreiken van 

theoretische getuigschriften adequaat te documenteren op studentniveau; 

 het theoretisch getuigschrift ten minste vier jaar te archiveren. 

 

Amsterdam, 11 december 2018 
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Bijlage tekstvoorschriften theoretische getuigschriften 

 

Naam/ logo Hogeschool  

Kop : THEORETISCH GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT 

MET DE ORIËNTATIE ASSURANCE       

 

Tekst: 

De (.....minimaal 2 namen van het bevoegd gezag van de hogeschool/opleidingsinstelling 

bijv. de instituutsdirectie, opleidingsdirecteur en/of secretaris examencommissie.....)  

van ........ (naam van de hogeschool/opleidingsinstelling, indien van toepassing in 

combinatie met de juridische entiteit van de post-initiële opleiding).... verklaren dat   

Persoonsgegevens kandidaat …………(volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats) 

met goed gevolg de opleiding tot accountant als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het 

accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 47 

van voornoemde wet, heeft afgerond. De opleiding die dit getuigschrift uitgeeft is 

aangewezen op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b  van de Wet op het 

accountantsberoep.  

Dit getuigschrift voor de accountantsopleiding met de oriëntatie Assurance tezamen met 

het getuigschrift voor de aansluitende praktijkopleiding is een vereiste  voor inschrijving 

in het accountantsregister van de NBA met de titel Accountant-Administratieconsulent 

(AA) met aantekening zoals bedoeld in artikel 36, tweede  lid, onderdeel i van de Wet op 

het accountantsberoep.  

De heer / mevrouw ……(naam kandidaat) heeft bovenbedoelde opleiding op 

…..(datum/jaar) afgerond aan ....(naam van de hogeschool/onderwijsinstelling).       

Plaats…….. (van de instelling), datum ..........(getuigschrift)   

Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........     

 

Engelse tekst  

has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in 

Article 46 of the Accountancy Profession Act (in Dutch: Wet op het accountantsberoep – 

Wab) with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the 

aforementioned Act. The accountancy education programme who presents this certificate 

is approved as referred to in Article 49 paragraph 2 subsection b of the Accountancy 

Profession Act. 

The completion of the theoretical and practical part of the Accountancy Education 

Programme with Assurance specialisation is necessary for registration in the  

accountants’ register with the legally protected title of AA (in Dutch: Accountant-

Administratieconsulent) with endorsement as referred to in Article 36 paragraph 2 

subsection i of the Accountancy Profession Act. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/2016-04-01#Hoofdstuk7_Artikel49
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Naam/ logo Hogeschool  

Kop : THEORETISCH GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT 

MET DE ORIËNTATIE ACCOUNTANCY-MKB  

 

Tekst: 

De (.....minimaal 2 namen van het bevoegd gezag van de hogeschool/opleidingsinstelling 

bijv. de instituutsdirectie, opleidingsdirecteur en/of secretaris examencommissie.....)  

van ........ (naam van de hogeschool/opleidingsinstelling, indien van toepassing in 

combinatie met de juridische entiteit van de post-initiële opleiding).... verklaren dat   

Persoonsgegevens kandidaat …………(volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats) 

met goed gevolg de opleiding tot accountant als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het 

accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 47 

van voornoemde wet, heeft afgerond. De opleiding die dit getuigschrift uitgeeft is 

aangewezen op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b  van de Wet op het 

accountantsberoep. 

Dit getuigschrift voor de accountantsopleiding met de oriëntatie Accountancy-MKB 

tezamen met het getuigschrift voor de aansluitende praktijkopleiding is een vereiste  

voor inschrijving in het accountantsregister van de NBA met de titel Accountant-

Administratieconsulent (AA) zonder aantekening zoals bedoeld in artikel 36, tweede  lid, 

onderdeel i van de Wet op het accountantsberoep.  

De heer / mevrouw ……(naam kandidaat) heeft bovenbedoelde opleiding op 

…..(datum/jaar) afgerond aan ....(naam van de hogeschool/onderwijsinstelling).       

Plaats…….. (van de instelling), datum ..........(getuigschrift)   

Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........     

 

Engelse tekst  

has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in 

Article 46 of the Accountancy Profession Act (in Dutch: Wet op het accountantsberoep – 

Wab) with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the 

aforementioned Act. The accountancy education programme who presents this certificate 

is approved as referred to in Article 49 paragraph 2 subsection b of the Accountancy 

Profession Act. 

The completion of the theoretical and practical part of the Accountancy Education 

Programme with Accountancy-MKB specialisation is necessary for registration in the  

accountants’ register with the legally protected title of AA (in Dutch: Accountant-

Administratieconsulent) without endorsement as referred to in Article 36 paragraph 2 

subsection i of the Accountancy Profession Act.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/2016-04-01#Hoofdstuk7_Artikel49
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Naam/ logo Universiteit  

Kop : THEORETISCH GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT 

MET DE ORIËNTATIE ASSURANCE  

 

Tekst: 

De (.....minimaal 2 namen van het bevoegd gezag van de opleidingsinstelling bijv. de 

instituutsdirectie, opleidingsdirecteur en/of secretaris examencommissie.....)  van ........ 

(naam van de opleidingsinstelling, indien van toepassing in combinatie met de juridische 

entiteit van de post-initiële opleiding).... verklaren dat   

Persoonsgegevens kandidaat …………(volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats) 

met goed gevolg de opleiding tot accountant als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het 

accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 47 

van voornoemde wet, heeft afgerond. De opleiding die dit getuigschrift uitgeeft is 

aangewezen op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b  van de Wet op het 

accountantsberoep. 

Dit getuigschrift voor de accountantsopleiding met de oriëntatie Assurance tezamen met 

het getuigschrift voor de aansluitende praktijkopleiding is een vereiste  voor inschrijving 

in het accountantsregister van de NBA met de titel Registeraccountant (RA) met 

aantekening zoals bedoeld in artikel 36, tweede  lid, onderdeel i van de Wet op het 

accountantsberoep.  

De heer / mevrouw ……(naam kandidaat) heeft bovenbedoelde opleiding op 

…..(datum/jaar) afgerond aan ....(naam van de onderwijsinstelling).       

Plaats…….. (van de instelling), datum ..........(getuigschrift)   

Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........     

 

Engelse tekst  

has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in 

Article 46 of the Accountancy Profession Act (in Dutch: Wet op het accountantsberoep – 

Wab) with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the 

aforementioned Act. The accountancy education programme who presents this certificate 

is approved as referred to in Article 49 paragraph 2 subsection b of the Accountancy 

Profession Act. 

The completion of the theoretical and practical part of the Accountancy Education 

Programme with Assurance specialisation is necessary for registration in the  

accountants’ register with the legally protected title of RA (in Dutch: Register 

Accountant) with endorsement as referred to in Article 36 paragraph 2 subsection i of the 

Accountancy Profession Act.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/2016-04-01#Hoofdstuk7_Artikel49
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Naam/ logo Universiteit  

Kop : THEORETISCH GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT 

MET DE ORIËNTATIE ACCOUNTANCY-MKB  

 

Tekst: 

De (.....minimaal 2 namen van het bevoegd gezag van de opleidingsinstelling bijv. de 

instituutsdirectie, opleidingsdirecteur en/of secretaris examencommissie.....)  van ........ 

(naam van de opleidingsinstelling, indien van toepassing in combinatie met de juridische 

entiteit van de post-initiële opleiding).... verklaren dat   

Persoonsgegevens kandidaat …………(volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats) 

met goed gevolg de opleiding tot accountant als bedoeld in artikel 46 van de Wet op het 

accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 47 

van voornoemde wet, heeft afgerond. De opleiding die dit getuigschrift uitgeeft is 

aangewezen op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b  van de Wet op het 

accountantsberoep. 

Dit getuigschrift voor de accountantsopleiding met de oriëntatie Accountancy-MKB 

tezamen met het getuigschrift voor de aansluitende praktijkopleiding is een vereiste  

voor inschrijving in het accountantsregister van de NBA met de titel Registeraccountant 

(RA) zonder aantekening zoals bedoeld in artikel 36, tweede  lid, onderdeel i van de Wet 

op het accountantsberoep.  

De heer / mevrouw ……(naam kandidaat) heeft bovenbedoelde opleiding op 

…..(datum/jaar) afgerond aan ....(naam van de hogeschool/onderwijsinstelling).       

Plaats…….. (van de instelling), datum ..........(getuigschrift)   

Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........     

 

Engelse tekst  

has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in 

Article 46 of the Accountancy Profession Act (in Dutch: Wet op het accountantsberoep – 

Wab) with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the 

aforementioned Act. The accountancy education programme who presents this certificate 

is approved as referred to in Article 49 paragraph 2 subsection b of the Accountancy 

Profession Act. 

The completion of the theoretical and practical part of the Accountancy Education 

Programme with Accountancy-MKB specialisation is necessary for registration in the  

accountants’ register with the legally protected title of RA (in Dutch: Register 

Accountant) without endorsement as referred to in Article 36 paragraph 2 subsection i of 

the Accountancy Profession Act.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/2016-04-01#Hoofdstuk7_Artikel49

