Schakelprogramma HBO Bedrijfseconomie naar post HBO AA
Inleiding
In het onderzoek naar de mogelijkheid tot een grotere mate van standaardisering van
zij-instroom in de AA opleiding is geconstateerd dat een deel van onderwerpen uit de
eindtermen CEA onderdeel zijn van de onderwijsprogramma’s de bedrijfseconomische
HBO opleidingen.
Met name de HBO BE van het LOOBE en de HBO SPD van NGO ENS sluiten voor wat
betreft de eindkwalificaties goed aan bij de aan de kernvakken gerelateerde en
ondersteunende vakgebieden die opgenomen zijn in de eindtermen CEA.
In de eindtermen CEA wordt onderscheid gemaakt tussen kernvakgebieden, aan de
kernvakken gerelateerde vakgebieden en ondersteunende vakgebieden.
Onderwerpen van de kernvakgebieden die noodzakelijk zijn in de ‘opscholing’ naar het
post HBO AA programma zijn al geformaliseerd in het gezamenlijke programma van de
NBA beroepsopleiding en VAAC.
Onderwerpen van de aan de kernvakken gerelateerde vakgebieden en ondersteunende
vakgebieden van de eindtermen CEA die onvoldoende aan bod komen in de
opleidingsprogramma’s van de hiervoor genoemde HBO BE en HBO SPD opleidingen
kunnen in een zogenaamde ‘potpourri’ van onderwerpen worden samengevat in een
schakelprogramma. Dit schakelprogramma bestaat uit onderwerpen welke essentieel zijn
als ondersteuning voor de kernvakgebieden en kan als een lint van 16 bijeenkomsten van
3 uur aangeboden worden aan studenten met een afgeronde bachelor HBO
Bedrijfseconomie of HBO SPD.
De studenten HBO Bedrijfseconomie en HBO SPD volgen zo een standaard
opscholingsprogramma naar de post HBO AA
Bij de beoordeling van de onderwerpen in het schakelprogramma is de Onderwijs en
Examenregeling HBO SPD (OER) NGO ENS en het opleidingsprofiel van het LOOBE
uitgangspunt. Het OER HBO SPD betreft een landelijk programma en heeft een grote
overeenkomst met het programma van de HBO Accountancy opleiding van de VAAC. Het
opleidingsprofiel van het LOOBE is gebaseerd op het BBA profiel.
Voorwaarden voor toepassing
Voorwaarden voor toepassing van het schakelprogramma BE 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 een diploma van een afgeronde Nederlandse hbo bachelor
Bedrijfseconomie, die geaccrediteerd is overeenkomstig de bepalingen van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 het getuigschrift op grond waarvan toelating tot het schakelprogramma kan worden
verkregen mag maximaal negen jaar oud zijn op het moment van toelating;
 toelating tot het schakelprogramma kan uitsluitend door overlegging van een
gewaarmerkt afschrift van het diploma, inclusief een bewijs, bij voorkeur een
cijferlijst, waarop alle behaalde onderdelen staan vermeld;
 toelating tot het schakelprogramma 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 opleiding/instelling om
een beoordeling van de correcte toepassing van de toelating tot het
schakelprogramma BE door CEA mogelijk te maken.
Uitgangspunten BBA profiel
Een pas afgestudeerde BBA-er heeft een theoretische basiskennis op een aantal
kernvakgebieden die van belang zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het
vormgeven en innoveren van processen in zowel de private als in de publieke sector. Op
welk niveau een specifieke BBA-opleiding zelf een kernvakgebied aanbiedt en toespitst,
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hangt samen met het daaraan in het werkveld van die opleiding toegekende belang.
Die kernvakgebieden zijn:
 accounting;
 business law and ethics;
 economics;
 finance;
 management information systems;
 marketing;
 organizational behavior;
 quantitative techniques;
 strategic management.
 operations management
Core Business (niveau 3)
 Bestuurlijke Informatieverzorging/Administratieve Organisatie (Management
Information Systems/Operations Management/Internal Control)
 Bedrijfsadministratie (Accounting)
 Financiering (Finance)
 Externe Verslaggeving (Economics en (Financial) Accounting)
 Management Accounting/Management Control (Management
Accounting/Management Control)
Middenniveau (niveau 2)
 Algmene economie (Economics)
 Management en Organisatie (Strategic Management en Organizational Behavior)
 Compliance en Corporate Governance (Business law and ethics)
 Onderzoeksmethodieken en Kwantitatieve methoden & technieken ((Quantitative)
techniques)
Basisniveau (niveau 1)
 Marketing (Marketing)
 Recht (Fiscaal en Ondernemingsrecht (Business law and ethics))
De kernvakken in het BBA profiel en vakken in het programma van de HBO SPD opleiding
in vergelijking met de eindtermen CEA hebben geleid tot de hierna opgenomen opstelling
van onderwerpen die opgenomen moeten worden in een schakelprogramma van HBO BE
naar post HBO AA.
Onderwerpen voor schakelprogramma verdeeld naar vakgebieden in de eindtermen:
Eindtermen CEA
Audit & Assurance

In schakel opmerking
programma
Ja
schakelvak A&A 1

Bestuurlijke Informatieverzorging

Ja

schakelvak BIV 2

Externe Verslaggeving

Ja

schakelvak EV 2

Financieel Management/Financiering:
-

Financiële rekenkunde

Nee

-

Ondernemingsfinanciering

Ja

-

Pricing financieringsinstrumenten

Ja

-

Vermogensmarkten

Nee

-

Werkkapitaal / liquiditeiten management

Nee

-

Korte termijn financiering

Nee
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basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
Hoofdlijnen, komt ook
terug in Strategisch Management
MKB
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding

Eindtermen CEA
-

Risico Management

-

Investeringsbeslissingen

In schakel opmerking
programma
Ja
Nee

Waardering van ondernemingen en
financiële activa
Boekhouden

Nee

Management en Organisatie

Nee

-

Nee

komt terug in Strategisch
Management MKB
komt terug in Strategisch
Management MKB
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding

Management Accounting:
- Management Accounting

Nee

- Management Control

Nee

basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
Management control elementen
komen terug bij BIV (BSC INK)
Control cycle is nadrukkelijk
onderdeel van BBA profiel

Corporate Governance
-

Regelgeving en de rol van de accountant

Ja

Recht

-

inleiding, internationaal, privaat en
faillissement
ondernemingsrecht

-

arbeidsrecht en sociale zekerheid

Ja

-

strafrecht voor accountant

Ja

-

Belastingrecht

Nee
Nee

Ja

basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
basis voldoende aanwezig in BE
opleiding
als onderdeel van regelgeving in
Audit & Assurance 1
als inleiding op Fiscale Advisering

Algemene Economie

Nee

basis voldoende aanwezig in BE
opleiding

Statistiek en levensverzekeringswiskunde
- eindtermen statistiek

Nee

basis voldoende aanwezig in BE
opleiding

-

eindtermen levensverzekeringswiskunde

Ja

Strategische management MKB

Ja

schakelvak STM MKB

Fiscale advisering voor het MKB

Ja

schakelvak FA MKB
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Bovenstaande opstelling leidt tot een verkort programma van 16 weken voor de deficiënties:
Onderdeel
Toetsing

Financieel management (4 weken)
Opdracht

Belastingrecht (3 weken)
Opdracht

Sociaal en arbeidsrecht (3 weken)
Opdracht

Corporate Governance (4 weken)
Tentamen (VAAC landelijk)

Levensverzekeringswiskunde (2 weken)
Tentamen (VAAC landelijk)
en een opstelling voor deficiënties volgens het standaard programma VAAC/NBA
Beroepsopleiding:
Onderdeel
Toetsing

Audit & Assurance 1;
Tentamen

Bestuurlijke Informatieverzorging 2;
Tentamen

Externe Verslaggeving 2;
Tentamen

Fiscale Advisering;
Tentamen
(NBA/VAAC
gezamenlijk
landelijk)

Strategisch Management MKB.
Tentamen (NBA/VAAC gezamenlijk
landelijk)
In de hierna opgenomen bijlagen is een opstelling opgenomen van lesplanningen van de
opgenomen onderdelen.
Deze standaard vrijstellingsregeling is op 10 september 2014 bekrachtigd door de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).
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