Standaard vrijstellingsregeling Nyenrode Business Universiteit
Doel standaard vrijstellingsregeling
Deze standaard vrijstellingsregeling regelt de (wijze van) toelating van studenten met een
afgeronde bachelor, master of post master opleiding Accountancy van de Nyenrode
Business Universiteit tot de theoretische opleiding voor Accountant-Administratieconsulent
(AA). Op basis van een inhoudelijke vergelijking tussen het onderwijsprogramma
Accountancy van Nyenrode Business Universiteit en de CEA- eindtermen voor de
theoretische opleiding tot AA is besloten dat studenten bij toelating tot de hbo opleiding tot
AA standaard vrijstelling kunnen verkrijgen voor bepaalde vakgebieden en/of (groepen van)
eindtermen.
Deze regeling beschrijft onder welke voorwaarden standaard vrijstellingen kunnen worden
verstrekt en op welke wijze de standaard vrijstellingsregeling in de praktijk toegepast dient
te worden. Bij correcte toepassing en uitvoering van deze standaard vrijstellingsregeling
wordt een kandidaat, die de (vervolg)opleiding tot AA met succes heeft afgerond, geacht te
hebben voldaan aan alle eindtermen voor de theoretische opleiding tot AA als bedoeld in
artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep.
Studenten met een niet afgeronde bachelor, master of post-master opleiding Accountancy
van Nyenrode Business Universiteit en/of die niet voldoen aan de toepassingsvoorwaarden
kunnen voor de niet afgeronde fase(n) geen gebruik maken van deze standaard
vrijstellingsregeling. Zij kunnen eventueel in aanmerking komen voor een (aanvullende)
individuele vrijstelling bij de instelling waar zij de AA-opleiding willen volgen, volgens de
regels en voorwaarden van de desbetreffende opleiding/instelling.
Ontwikkeling en validering standaard vrijstellingsregeling
Deze standaard vrijstellingsregeling is gebaseerd op de inhoud van de studiegids
Accountancy 2012-2013 van Nyenrode Business Universiteit in vergelijking met de
eindtermen voor de theoretische opleiding tot AA.
De overeenstemming van de opleidingsprogramma’s Accountancy van Nyenrode Business
Universiteit met de CEA-eindtermen wordt periodiek, door middel van visitatie en
accreditatie door de NVAO en door de aanwijzingsprocedure van de CEA, beoordeeld. Om te
borgen dat de opleidingsprogramma’s blijvend in overeenstemming zijn met de standaard
vrijstellingsregeling vindt in geval van wijziging van het opleidingsprogramma,
respectievelijk een substantiële wijziging van de CEA eindtermen opnieuw afstemming
plaats tussen het opleidingsprogramma en de theoretische eindtermen voor de AAopleiding. Het initiatief hiertoe ligt bij de leden van ACS respectievelijk VAAC van de
Commissie Onderhoud Eindtermen van CEA. Alleen studenten met tenminste een bachelor
getuigschrift Accountancy van Nyenrode Business Universiteit komen in aanmerking voor
toepassing van deze standaard vrijstellingsregeling.
Voorwaarden voor toepassing
Voorwaarden voor toepassing van deze standaard vrijstellingsregeling zijn:
- uitsluitend van toepassing op vrijstelling voor de eindtermen van de theoretische
opleiding tot AA (en dus niet voor de eindtermen van de praktijkopleiding tot AA);
- alleen voor studenten met tenminste een afgeronde bacheloropleiding Accountancy van
Nyenrode Business Universiteit, die geaccrediteerd is overeenkomstig de bepalingen van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- het getuigschrift op grond waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd mag maximaal
negen jaar oud zijn op het moment van de aanvraag;
- standaard vrijstellingen op grond van deze regeling hebben een geldigheidsduur van zes
jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de vrijstelling is verleend;
- het aanvragen van een vrijstelling kan uitsluitend door overlegging van een
gewaarmerkt afschrift van het getuigschrift, inclusief een bewijs, bij voorkeur een
cijferlijst, waarop alle behaalde onderdelen staan vermeld;
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-

toekenning van een vrijstelling geschiedt schriftelijk door de examencommissie van de
AA-opleiding;
aanvraag (incl. verplichte documentatie) en schriftelijke bevestiging van de
examencommissie worden minimaal 7 jaar gearchiveerd bij de instelling die de
vrijstelling verleent om een beoordeling van de correcte toepassing van deze standaard
vrijstellingsregeling door CEA mogelijk te maken.

Vrijstellingsoverzicht
Hieronder volgt een overzicht met de standaard vrijstellingen die per afgeronde fase van de
Nyenrode Accountancy opleiding kunnen worden verstrekt voor vakgebieden en/of (groepen
van) eindtermen.

Generieke instroom en vrijstellingsregeling NBU in AA opleiding
X = Geen vrijstelling
V = Vrijstelling

Nyenrode
Bachelor
afgerond

Nyenrode
Master
afgerond

Nyenrode post
master
afgerond

V voor Fase I

V voor OAT

V

Bestuurlijke Informatieverzorging

X
V voor Fase I

X
V

Externe Verslaggeving

V voor Fase I

Financieel management/ Financiering
Boekhouden
Management en organisatie
Management Accounting
- management accounting
- management control

V
V
V

X
V voor Fase II
(OAT)
V voor Fase II
(OAT)
V
V
V

V
V
X

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V

V
V

V
V

V
V
X
X

V
V
X
X

V
V
X
X

Vakgebied/eindtermen
Audit & Assurance
- Algemene controle
-

Bijzondere onderzoeken

Corporate Governance
Recht:
- eindtermen inleiding, internationaal en
privaatrecht
- eindtermen ondernemingsrecht
- eindtermen arbeids- en sociaal
zekerheidsrecht
- faillissementsrecht
Belastingrecht
Algemene economie
Statistiek en levensverzekeringswiskunde
- statistiek
- levensverzekeringswiskunde
Strategische management MKB
Fiscale advisering voor het MKB

V
V
V
V

De gehanteerde begrippen in de tabel zullen door de verschillende gremia (ACS, VAAC en
NBA Beroepsopleiding AA) vertaald worden naar de vakbenamingen zoals die in de eigen
Onderwijs- en Examenregeling gebruikt worden.
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Uitvoering
De verantwoordelijkheid voor het toepassen van deze standaard vrijstellingsregeling ligt bij
de examencommissie van de aangewezen AA-opleiding waarvoor een kandidaat vrijstelling
verzoekt. Voor toepassing van deze standaard vrijstellingsregeling gelden de voorwaarden
zoals genoemd onder 2. Daarnaast dienen de bepalingen van de ‘Beleidsrichtlijn instroom
accountantsopleiding’ van december 2011 in acht genomen te worden. Het is voorts
mogelijk dat opleidingen/instellingen aanvullende voorwaarden verbinden aan het
aanvragen en toekennen van vrijstellingen. De procedure en voorwaarden van de
opleiding/instelling waar een kandidaat vrijstelling verzoekt blijven onverminderd van
kracht.
Reikwijdte van de standaard vrijstellingsregeling
Deze standaard vrijstellingsregeling is gebaseerd op de eindtermen voor de theoretische
opleiding tot AA versie 2008, update 1.6 (inclusief jaarlijkse updates). Deze standaard
vrijstellingsregeling is van kracht met ingang van 1 september 2014 tot 31 augustus 2017,
mits herijkt overeenkomstig de daarvoor afgesproken procedure zoals beschreven onder 2.
De standaard vrijstellingsregeling wordt herzien na afloop van de looptijd en op het moment
dat er nieuwe eindtermen voor de theoretische opleiding tot AA in werking treden.
Vaststelling en looptijd
Deze standaard vrijstellingsregeling is vastgesteld door het bestuur van het AC-Scholenoverleg, de examencommissie van de Vereniging van Aangewezen Accountancyopleidingen
en de examencommissie van de NBA Beroepsopleiding AA.
Deze standaard vrijstellingsregeling is op 10 september 2014 bekrachtigd door de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).
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