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Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1 e lid, onder c van de
beleidsregels aanwijzen opleidingen. Een opleiding komt in aanmerking voor een
aanwijzing van CEA indien deze opleiding aantoont de door CEA vastgestelde eindtermen
op eindniveau in het curriculum en de examinering van de opleiding te hebben
opgenomen. Dit is de centrale bepaling voor het aanwijzen van en toezicht op
opleidingen. CEA hanteert daarbij een risicogerichte aanpak waarbij zij nadrukkelijk kijkt
naar die aspecten van opleidingen die een belemmering kunnen vormen voor het behalen
van de eindtermen.
Sinds enige tijd doet de ontwikkeling van ‘intensieve opleidingsprogramma’s’ zich voor.
Intensieve opleidingsprogramma’s zijn nieuw en wijken af van de bestaande
opleidingsprogramma's en brengen daarom mogelijk (andere) risico’s met zich mee.
Onder een intensief opleidingsprogramma wordt verstaan: het aanbieden van een
onderwijseenheid in een (relatief) zeer korte periode, waarbij de contactmomenten
elkaar snel opvolgen en het tentamen vrijwel aansluitend op het contactonderwijs
plaatsvindt. Dit type onderwijs brengt specifieke risico’s met zich mee, zoals:
- de selectie van geschikte studenten wegens de zwaarte van het programma;
- de haalbaarheid van het programma vanwege de grote hoeveelheid literatuur die in
korte tijd bestudeerd moet worden, en
- het beklijven van de stof gegeven de korte doorlooptijd van het intensieve
programma.
CEA acht een verscherpt toezicht op intensieve opleidingsprogramma’s daarom
noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat ook bij intensieve opleidingsprogramma’s (het
niveau van) de eindtermen in voldoende mate worden geborgd, heeft CEA voorwaarden
geformuleerd waaronder dergelijke programma’s mogelijk zijn. Hierbij is aansluiting
gezocht bij de afspraken die de NVAO, in overleg met het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie, geformuleerd heeft voor de
accreditatie van opleidingen die verkorte, intensieve programma’s hanteren. De opleiding
dient dan aan te tonen dat:
- de studenten zorgvuldig worden geselecteerd met het oog op het intensieve
programma;
- het programma in redelijkheid studeerbaar is voor de geselecteerde studenten.
Uitgewerkt naar intensieve opleidingsprogramma’s bij accountantsopleidingen betekent
dit het volgende:
- Toepassing van intensieve opleidingsprogramma’s in een accountantsopleiding is
mogelijk voor een beperkt aantal onderwijseenheden. Het is niet toegestaan om de
volledige accountantsopleiding door middel van intensieve opleidingsprogramma’s
vorm te geven. Gegeven de risico’s voor beklijving van de eindtermen, zijn
intensieve onderwijsprogramma’s in deze vorm daarom alleen gerechtvaardigd voor
vakken die ook (nog) getoetst worden door middel van een landelijk tentamen.
- Er dient sprake te zijn van een zorgvuldig proces van toelating van studenten tot het
intensieve opleidingsprogramma. Intensieve opleidingsprogramma’s zijn, gegeven
hun karakter, niet geschikt voor alle studenten van een opleiding. De opleiding dient
dan ook:
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Specifieke ingangseisen voor studenten te formuleren die aan dit programma
willen deelnemen, waarbij te denken valt aan motivatie, studiehistorie/achtergrond, e.d.;
o Een vastlegging te maken van de uitkomsten van de toelatingsprocedure per
student, waaruit blijkt dat zij hebben voldaan aan de gestelde ingangseisen.
Wat betreft de studeerbaarheid van de intensieve trajecten dient de opleiding, juist
gegeven het intensieve karakter van het contactonderwijs en de korte tijd tussen het
einde van de lescyclus en het afsluitende tentamen, maatregelen te treffen die er op
toezien dat studenten in redelijke mate zich de literatuur eigen (kunnen) maken.
Gegeven de opzet van de intensieve programma’s kan dit alleen als voorbereiding
van relevante literatuur verplicht onderdeel deel uitmaakt van (de voorbereiding van)
het intensieve programma en dit, voorafgaand aan de start van het contactonderwijs,
wordt vastgesteld middels een representatieve literatuurtoets.
De examinering van intensieve opleidingsprogramma’s moet gelijkwaardig zijn aan
examinering van het vergelijkbare reguliere opleidingsprogramma.
o

-

-

In verband met de noviteit en de andere, respectievelijk grotere risico’s bij intensieve
opleidingsprogramma’s zal CEA in haar toezicht specifiek aandacht schenken aan deze
programma’s.
Amsterdam, 14 december 2011
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