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Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder d, f en g
van de beleidsregels aanwijzen opleidingen. 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 kernvakken en voor de AA-opleidingen ook van
Belastingrecht 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 kernvakken (en voor de AA-opleidingen ook Belastingrecht) 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 heeft geconstateerd dat het proces rondom uitstroom niet overal aan de gestelde
voorwaarden zoals beschreven in de beleidsregels voldoet. CEA heeft daarom deze
beleidsrichtlijn opgesteld, waarin de voorwaarden die aan dit proces gesteld worden,
uiteen zijn gezet. Opleidingen dienen voor het uitreiken van het theoretisch getuigschrift:
-

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;

-

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

-

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

bevoegde functionaris;
theoretische getuigschriften adequaat te documenteren op studentniveau.
Amsterdam, 14 december 2011
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Bijlage tekstvoorschriften theoretische getuigschriften
Tekst theoretisch getuigschrift AA
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 postinitiële AA-opleiding).... verklaren dat
Persoonsgegevens kandidaat ………………
met goed gevolg de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel
46 van de Wet op het accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkstage als
bedoeld in artikel 47 van voornoemde wet, heeft afgerond aan ....(naam van de
hogeschool/onderwijsinstelling).
Plaats (...van de instelling...), datum ..........
Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........
Engelse tekst theoretisch getuigschrift AA
has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in
Article 46 of the Act on the accounting profession (Wet op het accountantsberoep – Wab)
with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the
aforementioned Act.
Tekst theoretisch getuigschrift RA
De ( .....minimaal 2 namen van het bevoegd gezag van de
Universiteit/opleidingsinstelling bijv. de faculteitsdirectie, opleidingsdirecteur en/of
secretaris examencommissie.....) van ........ (naam van de
universiteit/opleidingsinstelling, indien van toepassing in combinatie met de juridische
entiteit van de postinitiële RA-opleiding).... verklaren dat
Persoonsgegevens kandidaat ……………….
met goed gevolg de opleiding tot Registeraccountant als bedoeld in artikel 46 van de Wet
op het accountantsberoep, met uitzondering van de praktijkstage als bedoeld in artikel
47 van voornoemde wet, heeft afgerond aan ....(naam van de universiteit).
Plaats (...van de instelling...), datum ..........
Functies van ondertekenaars ........... ......... ..........
Engelse tekst theoretisch getuigschrift RA
has successfully completed the Accountancy Education Programme as referred to in
Article 46 of the Act on the accounting profession (Wet op het accountantsberoep – Wab)
with the exception of the practical training as referred to in Article 47 of the
aforementioned Act.
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