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Beleidsrichtlijn instroom accountantsopleiding 

Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder d van de 

Beleidsregels aanwijzen opleidingen. Een opleiding komt in aanmerking voor een 

aanwijzing van CEA indien deze opleiding aantoont dat het voldoet aan de vereisten van 

het toezichtkader. CEA heeft op grond van artikel 3 van de Beleidsregels een 

toezichtkader vastgesteld waaraan opleidingen moeten voldoen. Een van de 

beoordelingsaspecten van het toezichtkader is de instroom tot de opleiding.  

De instroom in de opleiding vormt een bijzonder aandachtspunt bij de beoordeling van 

opleidingen. De opleiding dient een gecontroleerd toelatingsproces te hebben ingericht, 

waarbij aandacht wordt gegeven aan het onderscheid tussen reguliere en niet-reguliere 

instroom. De postinitiële opleiding dient per student de wijze van toelating (inclusief 

vrijstellingen en deficiënties) te bepalen en hierbij rekening te houden met de gevolgde 

vooropleiding (weging langs eindtermen, niveau en studiebelasting). Vastgesteld moet 

worden dat de initiële en postinitiële opleidingen samen voldoen aan de eindtermen. 

Deze beleidsrichtlijn geeft een uitwerking van deze bepaling. 

Vanuit haar toezicht constateert de commissie regelmatig dat bij de toelating van 

studenten tot de opleiding niet altijd de gewenste zorgvuldigheid wordt betracht. 

Hierdoor bestaat het risico dat een student bij afstuderen niet aan alle eindtermen 

voldoet. Ook de documentatie laat nogal eens te wensen over. Een zorgvuldige en 

kritische beoordeling van de toelating van een student tot de opleiding is daarom 

noodzakelijk en omvat: 

- een inhoudelijke beoordeling van de inhoud en het niveau van de gevolgde 

opleiding(en) aan de hand van: getuigschrift, cijferlijst, programma’s, 

studiebelasting, literatuur en afgelegde tentamens; 

- beoordeling van de actualiteit van eindtermen die in de vooropleiding reeds zijn 

afgedekt, door na te gaan wanneer vakken in de vooropleiding zijn behaald 

respectievelijk het getuigschrift van de vooropleiding; 

- een regeling waarmee de authenticiteit van getuigschriften en cijferlijsten van 

gevolgde opleidingen wordt vastgesteld (bijv. via waarmerking); 

- formele en zichtbare autorisatie van toegekende vrijstellingen, vastgestelde 

deficiënties en toelating tot de opleiding door een bevoegde functionaris van de 

opleiding; 

- adequate documentatie van de hiervoor genoemde stappen en uitkomsten van het 

proces van toelating op studentniveau. 

 

Voor de instroom van hbo-afgestudeerden tot de universitaire RA-opleiding geldt dat 

opleidingen zich rekenschap dienen te geven van het feit dat ects op hbo-niveau niet 

gelijk staan aan ects op wo-niveau. 
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