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1. Inleiding 
In december 2015 is door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) een vernieuwde 

versie uitgebracht van de eindtermen (Eindtermen Accountantsopleidingen 2016). Op basis van deze 

nieuwe eindtermen heeft het AC-scholenoverleg een nieuw curriculum ontwikkeld voor de 

postbacheloropleiding. Mede als gevolg van de grote hoeveelheid werk die de ontwikkeling van het 

nieuwe curriculum met zich mee bracht, is het opmaken van de jaarverslagen van het AC-

scholenoverleg over de jaren 2015-2016 en 2016-2017 er bij ingeschoten. Daarom bevat dit 

jaarverslag 2017-2018 onder andere een terugblik op de jaren waarvoor geen jaarverslag is 

uitgebracht. Vanaf nu willen wij de traditie van het jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag weer 

oppakken. 

2. Vernieuwing postbacheloropleiding 
De eindtermen 2016 verschillen op veel onderdelen van de eindtermen 2008. Voor het AC-

scholenoverleg is de meest belangrijke wijziging dat in deze nieuwe eindtermen voor het eerst 

verschillende oriëntaties zijn opgenomen bovenop een zogenaamde “common body of knowledge”. 

Deze oriëntaties waren in eerste instantie de oriëntaties Assurance, Accountancy-MKB en 

Accountancy-Finance (de laatstgenoemde oriëntatie is eind 2018 weer ingetrokken), waar de 

eindtermen 2008 feitelijk uitsluitend gericht waren op de assurancepraktijk. Voor de 

postbacheloropleidingen van de AC-scholen betekende de invoering van de oriëntatie Accountancy-

MKB dat wij eindelijk onze studenten konden gaan opleiden voor het werk dat het overgrote deel 

van hen doet, namelijk het samenstellen van jaarrekeningen van en bedrijfseconomische en fiscale 

advisering voor MKB-ondernemingen. Daarbij hebben wij er voor gekozen om in de 

bacheloropleidingen zoveel mogelijk de eindtermen van de common body of knowledge te 

realiseren, waardoor onze studenten na hun bachelor nog steeds kunnen kiezen voor een 

vervolgopleiding in de oriëntatie Assurance of in de oriëntatie Accountancy-MKB.  

Vanaf het jaar 2016 is het AC-scholenoverleg intensief bezig geweest met het ontwikkelen van de 

nieuwe postbacheloropleiding, die is uitgebreid van één naar twee jaar. Bij het ontwikkelen van de 

nieuwe opleiding is gekozen voor een curriculum dat uitgaat van drie leerlijnen, te weten een 

conceptuele leerlijn (met onder meer de landelijke examens Audit & Assurance en Fiscaliteit & 

Recht), een leerlijn met (zo authentiek mogelijke) beroepsproducten en een leerlijn gericht op 

persoonlijkheidsvorming. Een met andere partijen gedeelde wens was om het theorie- en het 

praktijkdeel van de nieuwe opleiding te integreren. Vooral doordat in ons nieuwe opleidingsmodel 

een focus ligt op het werken met beroepsproducten, is deze integratie goed mogelijk. We zijn nog in 

gesprek met de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) over de realisatie van deze integratie. Van de 

AC-scholen hebben er zeven voor gekozen om het nieuwe curriculum met de oriëntatie 

Accountancy-MKB in te voeren, te weten Avans+ (Breda), Fontys (Eindhoven), de Hanze hogeschool 

(Groningen), de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem), NHL Stenden (Leeuwarden), Saxion 

(Enschede) en Windesheim (Zwolle). Inmiddels zijn de eerste studenten van (het theoriedeel van) de 

nieuwe opleiding afgestudeerd. We zijn trots op het resultaat dat we hebben neergezet. 

Met name in het studiejaar 2015-2016 was het herontwikkelen van het curriculum voor de 

postbachelor het belangrijkste thema. De scholen die participeren in de vernieuwde postbachelor 

hebben een stuurgroep opgericht om gezamenlijk op te trekken bij het herontwikkelen. De 

belangrijkste aspecten van de vernieuwde opleiding zijn echter ook intensief besproken in het 
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reguliere AC-scholenoverleg. Tijdens de tweedaagse van 2016 is de zogenaamde “Knip” vastgesteld. 

In deze knip staan de afspraken over welk deel van de CEA-eindtermen (tenminste) wordt 

gerealiseerd in de bacheloropleidingen en welk deel in de postbachelor. Alhoewel in eerste instantie 

de gedachte was om de common body of knowledge geheel in de bacheloropleiding af te dekken, 

konden we dit niet realiseren. Dat zou er toe hebben geleid dat we te veel wijzigingen zouden 

moeten doorvoeren in de bacheloropleiding, waardoor het veel te lang zou gaan duren om de 

nieuwe eindtermen te implementeren. We hebben er voor gekozen om het grootste deel van de 

vernieuwingen in de postbacheloropleiding aan te brengen. In de bacheloropleidingen zijn de 

scholen ook gestart met het vernieuwen van de curricula, gebaseerd op de “Knip”. Wat we daarbij 

gemeenschappelijk hebben gedaan in het AC-scholenoverleg is met name het opstellen van een 

nieuw beroeps- en opleidingsprofiel (BOP) en het aanpassen van de landelijke OverAll Toets (OAT) 

voor de bacheloropleiding Accountancy. 

Ook is gesproken over een overgangsregeling, voor studenten die deels hun opleiding hebben 

gevolgd op basis van de eindtermen 2008, maar die afstuderen volgens de eindtermen 2016. Bij onze 

postbacheloropleidingen zijn de landelijke examens volgens de eindtermen 2008 nog aangeboden 

tot en met 2018, het daarop gerichte onderwijs is aangeboden tot en met het studiejaar 2016-2017. 

Door twee van de hiervoor genoemde scholen is het vernieuwde curriculum voor de 

postbacheloropleiding voor het eerst aangeboden vanaf september 2016, de andere vijf opleidingen 

zijn een jaar later gestart. 

In het najaar van 2016 heeft de CEA een nieuwe toezichtstrategie vastgesteld. Het AC-scholenoverleg 

heeft op basis van een concepttekst feedback gegeven, die nog heeft geleid tot aanpassingen in de 

definitieve tekst. Het uitgangspunt van deze nieuwe toezichtstrategie is “gefundeerd vertrouwen”. In 

de loop van 2018 heeft de CEA de nieuwe postbacheloropleidingen gevisiteerd, waarna alle zeven 

genoemde opleidingen een aanwijzing hebben ontvangen. Tijdens de terugkoppeling over deze 

visitaties noemde de CEA de vernieuwing van de AA-opleidingen een schot in de roos. 

3. Beroeps- en opleidingsprofiel en OverAll Toets 
In 2014 hebben de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) en de CEA, 

vanuit een gezamenlijke visie op de accountantsopleiding, een nieuwe kwalificatiestructuur en een 

daarbij passend opleidingsmodel voor toekomstige accountants vastgesteld in de nota 

Vakbekwaamheid Verzekerd. In navolging daarop is door de ledenvergadering van de NBA de 

verordening op de beroepsprofielen vastgesteld op 22 juni 2015 en heeft de CEA in december 2015 

de tweede generatie eindtermen gepubliceerd. Voor het AC-scholenoverleg was dat het startsein 

voor het opstellen van een nieuw BOP. Hiertoe werd in 2016 de Werkgroep Beroeps- en 

Opleidingsprofiel Accountancy (hierna genoemd: de werkgroep) ingesteld.  

De werkgroep heeft bij de totstandkoming van het beroeps- en opleidingsprofiel, naast de hiervoor 

genoemde documenten ook rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen waaronder het 

rapport In het publiek belang: Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van 

de accountantscontrole (Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, 2014). 

Het eerste concept is besproken tijdens het plenaire AC-Scholenoverleg van 24 januari 2017 en aan 

alle leden is gevraagd om hun opmerkingen en aanvullingen kenbaar te maken aan de werkgroep. 

Het definitieve concept is, nadat de opmerkingen van de leden zijn verwerkt, vastgesteld tijden de 
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tweedaagse van het AC-scholenoverleg op 13 en 14 maart 2017. Vervolgens is dit concept ter 

consultatie voorgelegd aan het beroepenveld, de beroepsorganisatie en de CEA. Naar aanleiding van 

deze consultatie is de werkgroep tot een definitief concept gekomen dat is vastgesteld in het bestuur 

tijdens de bestuursvergadering van 20 juni 2017. Dit definitieve concept is vervolgens ter vaststelling 

aangeboden aan de Vereniging Hogescholen. 

Als uitvloeisel van de “Knip” is er in de bacheloropleidingen een lagere studielast opgenomen voor de 

kernvakken Audit & Assurance (A&A), Financial Accounting (FA) en Internal Control en Accounting 

Information Systems (ICAIS). De studielast voor deze kernvakken is in de bacheloropleiding gedaald 

van 60 European Credits (EC’s) naar 51. Bovendien zijn de eindtermen voor deze kernvakken 

inhoudelijk gewijzigd. Dit heeft er toe geleid dat de OAT, het landelijke examen van de 

bacheloropleidingen waarin deze kernvakken op eindniveau worden getoetst, is herzien. Daartoe is 

in oktober 2017 een studiedag georganiseerd voor alle betrokken docenten van de 

bacheloropleidingen. Tijdens deze studiedag is per kernvak een groep docenten met elkaar in 

discussie geweest. Het nieuwe toetsplan voor de OAT is gebaseerd op de uitkomsten van deze 

studiedag. De eerste OAT nieuwe stijl is afgenomen in januari 2018. De verwachting is dat de 

resultaten van de OAT, die al geruime tijd lager zijn dan wij wenselijk achten, als gevolg van het 

nieuwe toetsplan zullen verbeteren. 

Voor de OAT bestaat al lange tijd een bonusregeling, die inhoudt dat studenten door het maken van 

proefexamens tijdens de studie bonuspunten kunnen verdienen voor het landelijke examen. Omdat 

slechts een deel van de aangesloten hogescholen gebruik maakt van een bonusregeling, is dit een 

regelmatig terugkerend onderwerp tijdens de vergaderingen van het AC-scholenoverleg. We zijn het 

er wel over eens dat er geen verschillen zouden moeten zijn tussen de scholen bij de normering van 

de OAT, daartegenover staat het argument dat de resultaten van de OAT oude stijl en daarmee het 

rendement van de bacheloropleidingen lager is dan wenselijk. In het verslagjaar 2018-2019 heeft een 

werkgroep de resultaten van de eerste drie OAT’s nieuwe stijl geanalyseerd. Naar aanleiding van die 

analyse zal de bonuspuntenregeling opnieuw worden besproken. 

4. Overige onderwerpen 
Naast de hiervoor genoemde zijn in het AC-scholenoverleg van de schooljaren 2015-2018 nog meer 

zaken besproken. Hieronder noemen we de belangrijkste. 

In het najaar van 2015 is er een discussie geweest over de herordening van het hoger economisch 

onderwijs in Nederland. Sommige opleidingen zijn daarbij samengevoegd onder één CROHO-

nummer, de opleiding Accountancy heeft een zelfstandige status behouden. 

In het verslagjaar 2016-2017 is helaas Martin Mooijekind overleden. De heer Mooijekind was 

jarenlang als externe gecommitteerde lid van de redactiecommissie voor de OAT. Hij heeft altijd een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het AC-onderwijs in het algemeen en aan de totstandkoming van 

de OAT’s in het bijzonder. 

In de CEA-eindtermen 2016 is veel ruimte opgenomen voor IT-aspecten van het accountantsberoep. 

Vanuit het AC-scholenoverleg is een werkgroep ERP ingesteld, die uitzoekt welke mogelijkheden er 

zijn voor toepassing van ERP-pakketten in het onderwijs, zowel in de bachelor- als in de 

postbacheloropleiding. 
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In het verslagjaar 2017-2018 is het toezichtsmodel voor de landelijke examens van de 

postbacheloropleiding herzien, waarin is opgenomen dat voortaan het toepassen van het 4-

ogenprincipe bij de correctie verplicht is. In het toezicht op de landelijke examens speelt de 

Landelijke Commissie Examens (LCE) een grote rol. In de nieuwe toezichtsregeling is opgenomen dat 

de LCE bestaat uit drie interne leden, afkomstig uit het AC-scholenoverleg en twee externe leden. In 

mei 2018 vond de laatste vergadering van de LCE plaats in de oude samenstelling. We spreken onze 

dank uit voor de heren De Beuze en Gortemaker, die jarenlang als externe leden van de LCE met hun 

kritische houding hebben bijgedragen aan de verbetering van het toezicht op de landelijke examens. 

In de loop van 2019 vinden de visitaties plaats van de bacheloropleidingen AC ten behoeve van de 

accreditatie door de NVAO. Voor de accreditatie zijn de opleidingen ingedeeld in twee clusters. De 

tweedaagse van 2018 stond vooral in het teken van de voorbereidingen op de accreditaties. Door het 

AC-scholenoverleg is een werkgroep ingesteld die zaken aandraagt die van belang zijn voor de 

accreditatie. 

5. Arbeidsmarkt en instroom 
Na de crisisjaren zagen we de arbeidsmarkt voor accountancy in de periode 2015-2018 volledig 

omslaan, van een krimpende markt naar een markt waarin het aantrekken van voldoende 

gekwalificeerd personeel topprioriteit kreeg. Uiteraard had dit positieve gevolgen voor onze 

afgestudeerden, zij kwamen veel gemakkelijker dan voorheen aan een baan. 

Bij de instroom in de bacheloropleidingen zagen we deze verbetering van de arbeidsmarkt niet terug. 

Na de forse daling in 2014 ten opzichte van de jaren daarvoor stabiliseerde de instroom in de jaren 

2014-2018 op circa 1300 studenten. 

Het aandeel van werkenden in de bacheloropleiding (deeltijd en duaal) bleef laag. 

In de post-HBO AA-opleidingen zagen we na de forse daling in de instroom 2014-15, dat de instroom 

in 2017-18 weer flink hoger was. Niet onwaarschijnlijk is dat dit het gevolg is van de vernieuwing in 

de opleiding, waardoor deze voor veel studenten en werkgevers veel relevanter is geworden. Het is 

te hopen dat we deze instroom kunnen handhaven of zelfs verbeteren. Ook aan de kant van de 

uitstroom, de studenten die (het theoretische deel van) de opleiding tot AA afronden met een 

getuigschrift, zien we na een dieptepunt in 2015-16 weer een stijgende lijn. 

  



Jaarverslag AC-scholenoverleg 2017-2018       
  

8 |  
 

6. Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in de periode 2015-2018 een aantal keren gewijzigd. Aan het 

begin van het schooljaar 2015-2016 bestond het bestuur uit: B. van Asselt RA AA (voorzitter), drs. J. 

Cluitmans (secretaris), E. Tuin (penningmeester), R. Engberink RA (lid) en I. Stommels RA (lid). Per 

april 2016 is de heer Cluitmans vertrokken. Mevrouw Stommels heeft aangegeven haar taken als 

bestuurslid neer te leggen. De heer Engberink is benoemd tot secretaris. Tot nieuwe gewone leden 

zijn benoemd mevr. M. van der Sluis RA en de heer H. Duits RA. 

Per september 2018 heeft de heer van Asselt zijn taak als voorzitter beëindigd. De heer Duits is 

benoemd tot nieuwe voorzitter. Als nieuw bestuurslid verwelkomden wij de heer C. Bongers. 

7. Landelijk AC-scholenoverleg 
Het landelijke AC-scholenoverleg is in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 telkens 

zes maal bij elkaar gekomen: vijf bijeenkomsten in Utrecht en éénmaal tijdens de tweedaagse, in 

Eindhoven (2016), Alkmaar (2017) en Den Haag (2018). 

8. Inhoud onderwijs 

Bacheloropleidingen 

Na de publicatie van de nieuwe eindtermen door de CEA, heeft het AC-scholenoverleg zich in eerste 

instantie gericht op het aanpassen van de postbacheloropleidingen. In het schooljaar 2016-2017 is 

een nieuw BOP opgesteld en een nieuw toetsplan voor de OAT, op basis van de “Knip”. De 

vernieuwde OAT is voor het eerst afgenomen in januari 2018. 

Het aanpassen van de volledige bacheloropleiding naar de nieuwe eindtermen en het nieuwe BOP is 

een taak voor de individuele hogescholen. De meeste scholen zijn inmiddels volop bezig met die 

aanpassingen of hebben die inmiddels afgerond. 

Postbacheloropleiding AA 

Tot en met het schooljaar 2016-2017 is het onderwijs in de postbacheloropleidingen gebaseerd op 

de CEA-eindtermen 2008. Twee opleidingen hebben in dat schooljaar ook al het nieuwe onderwijs 

aangeboden, gebaseerd op de CEA-eindtermen 2016. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is dat nieuwe 

onderwijs bij alle deelnemende scholen ingevoerd. 

Tot en met het schooljaar 2017-2018 zijn landelijke examens voor de postbacheloropleidingen 

aangeboden op basis van de CEA-eindtermen 2008, voor de vakken Audit & Assurance, Bestuurlijke 

Informatievoorziening en Externe Verslaggeving. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn tevens 

landelijke examens aangeboden op basis van de CEA-eindtermen 2016, voor de vakken Audit & 

Assurance en Fiscaliteit & Recht. Twee opleidingen zijn bij wijze van een pilot al in 2016-2017 

begonnen met deze nieuwe examens. Het AC-scholenoverleg heeft zorg gedragen voor twee 

examenrondes per jaar, waarbij het examen Fiscaliteit & Recht vanaf juni 2018 door de 

redactiecommissie van het AC-scholenoverleg is opgesteld. 
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9. Extern overleg 
Het bestuur heeft normaliter tweemaal per jaar met de CEA en de NBA een regulier overleg. 

Daarnaast zijn er diverse vormen van overleg op incidentele basis, zowel met CEA en NBA als ook 

met andere stakeholders. 

Overleg CEA 

Het bestuur heeft in het schooljaar 2017-2018 tweemaal regulier overleg gehad met de Commissie 

Eindtermen Accountantsopleiding. Agendapunten waren onder meer: 

 Aanwijzing postbacheloropleidingen AA door de CEA; 

 Samenwerking tussen de NVAO en de CEA i.h.k.v. de accreditatie van de 

bacheloropleidingen; 

 Generieke vrijstellingsregelingen; 

 Voortgang ontwikkeling nieuwe postbacheloropleiding en afbouw oude opleiding; 

 Integratie theorie en praktijk; 

 Thema-onderzoek examinering door de CEA; 

 Toezichtsregeling AC-S; 

 Evaluatie van de oriëntatie Accountancy-Finance. 

Overleg NBA 

In het afgelopen studiejaar heeft het bestuur eenmaal regulier overleg gehad met een delegatie van 

de NBA. Op de agenda stond onder meer: 

 Integratie theorie en praktijk; 

 Ontwikkelingen binnen het hbo-AC onderwijs; 

 Stageplaatsen voor de AD-AC; 

 Evaluatie van de oriëntatie Accountancy-Finance. 

10. Commissies en studiedagen 
In het verslagjaar zijn binnen het AC-scholenoverleg naast de redactiecommissies voor de landelijke 
examens de volgende werkgroepen actief geweest: Een werkgroep ERP en een werkgroep 
clusteraccreditatie. Daarnaast is de stuurgroep voor de postbacheloropleidingen telkens na afloop 
van de reguliere vergaderingen van het AC-scholenoverleg bijeen geweest. 
 
Op 3 oktober 2017 heeft het AC-scholenoverleg een studiedag georganiseerd over de OAT. Tijdens 
de ochtend hield prof. E. Vaassen een inleiding over IT-ontwikkelingen en de veranderingen in het 
vakgebied ICAIS. In het middagprogramma is, per kernvakgebied, het toetsplan van de OAT 
geëvalueerd. 
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11. Examens 
Binnen de accountantsopleiding zijn de landelijke examens, zowel in de bachelorfase als in de 

postbachelorfase, van groot belang. Het AC-scholenoverleg heeft er in 2017-2018 voor zorg gedragen 

dat in januari en juni examenrondes hebben plaats gevonden voor alle landelijke examens (met 

uitzondering van Fiscaliteit en Recht, dit examen is vanaf juni 2018 door de redactiecommissie van 

het AC-S opgesteld). In beide genoemde maanden zijn de volgende landelijke examens afgenomen: 

 OAT (bachelor) 

 Audit en Assurance A (eindtermen 2008) 

 Audit en Assurance B (eindtermen 2008) 

 Externe verslaggeving (eindtermen 2008) 

 Bestuurlijke informatievoorziening (eindtermen 2008) 

 Audit en Assurance (eindtermen 2016) 

 Fiscaliteit en Recht (eindtermen 2016) 

Bij deze examens hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. 

12. Visitatie, accreditatie en aanwijzing 
De bacheloropleidingen accountancy moeten voor 31-12-2020 opnieuw geaccrediteerd worden door 

de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Deze accreditatie vindt plaats in een 

tweetal clusters, hetgeen een vergelijking tussen opleidingen beter mogelijk maakt. De 

visitatietrajecten ter voorbereiding op deze accreditatie vinden plaats in 2019. 

In het kader van het dubbele toezicht op deze opleidingen (door NVAO en CEA) zijn door NVAO en 

CEA afspraken gemaakt over de inbreng vanuit de CEA in de accreditatiekader van de NVAO. Het AC-

scholenoverleg heeft waardering voor de afspraken die hieromtrent tussen NVAO en CEA gemaakt 

zijn. Door het in elkaar vlechten van beide toezichtregimes, wordt de administratieve last voor de 

opleidingen beperkt en is er sprake van een eenduidig en helder toezichtkader voor de bachelor AC-

opleidingen. 

De postbacheloropleidingen hebben in 2018 van de CEA een nieuwe aanwijzing ontvangen. Het 

bestuur van het AC-scholenoverleg heeft regelmatig contact gehad met de CEA over dit traject. 

13. Financieel 
Het AC-scholenoverleg heeft het boekjaar 2017-2018 afgesloten met een positief saldo van ruim 

€ 22.000, (begroot was bijna € 4.000). Het eigen vermogen op 1-9-2018 bedroeg afgerond € 120.000. 
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14. Toekomst 
Nu de implementatie van de nieuwe CEA-eindtermen grotendeels is gerealiseerd, beraadt het 

bestuur van het AC-scholenoverleg zich over de strategie voor de komende jaren. Zoals regelmatig te 

lezen valt in diverse publicaties, zal met name door verdergaande automatisering het 

accountantsberoep ingrijpend veranderen. Daarnaast is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling 

van het beroep het verandertraject dat door de NBA is ingezet ter verbetering van de kwaliteit, 

vooral maar niet uitsluitend in de auditpraktijk. De 53 verbetermaatregelen van de NBA moeten 

leiden tot herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep. 

Als het huidige AC-onderwijs en het AC-scholenoverleg relevant willen blijven, mogen zij deze 

belangrijke ontwikkelingen niet missen. In juni 2019 is het bestuur van het AC-scholenoverleg bijeen 

gekomen om uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomststrategie. 

Financieel ligt er een uitdaging voor het AC-Scholenoverleg in de organisatie van de landelijke 

examens voor de postbacheloropleidingen. Doordat het aantal landelijke examens is teruggebracht 

naar vier (tweemaal per jaar A&A en F&C) is er minder financiële ruimte. Dit betekent echter niet dat 

wij gaan tornen aan de kwaliteit van de examens of het toezicht daarop. 

Een belangrijk streven voor de nabije toekomst is om de integratie tussen theorie en praktijk verder 

vorm te geven. Daartoe is afstemming nodig met de RPO, de NBA en de CEA. Uiteraard vraagt het 

accreditatieproces voor de bacheloropleidingen ook nog de nodige aandacht. 

Door het verbeteren van de arbeidsmarkt voor onze afgestudeerde bachelors zien wij de toekomt 

van onze afgestudeerden en van onze opleidingen met vertrouwen tegemoet. De uitdaging voor het 

beroep is het herstel van vertrouwen in de controlefunctie en het leveren van toegevoegde waarde 

voor de MKB Accountant. De uitdaging voor ons als opleiding is beroepsbeoefenaren af te leveren 

die die ambities waar kunnen en willen maken. 
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15.  Bijlage 1: Deelnemende hogescholen 

 
1. Avans hogeschool (Breda en Den Bosch) 
2. Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle) 
3. De Haagse Hogeschool (Den Haag) 
4. Fontys Hogeschool (Eindhoven) 
5. Hanzehogeschool Groningen 
6. Hogeschool Inholland (Alkmaar, Diemen en Rotterdam) 
7. Hogeschool Rotterdam 
8. Hogeschool Utrecht 
9. Hogeschool van Amsterdam 
10. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem en Nijmegen) 
11. NHL Stenden (Leeuwarden) 
12. Saxion Hogeschool (Deventer en Enschede) 
13. Hogeschool Zuyd (Maastricht) 
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16. Bijlage 2: Benchmark landelijke examens, instroom en getuigschriften 
De slaagpercentages en aantal kandidaten landelijke examens zijn ontleend aan de rapportages van de redactiecommissies in het kader van het eigen 

toezicht door het AC-scholenoverleg. De cijfers over de instroom in de bacheloropleiding en in het ad-traject zijn afkomstig van de website van de 

Vereniging Hogescholen. De cijfers over de postbachelor zijn opgaven van de opleidingen zelf. 

 

Slaagpercentages landelijke examens 

Vak Examenronde  
januari 2016 

Examenronde  
juni 2016 

Examenronde  
januari 2017 

Examenronde  
juni 2017 

Examenronde  
januari 2018 

Examenronde  
juni 2018 

 Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

Aantal 
kandi-
daten 

Slaag-
percen-
tage 

OAT 684 61% 477 47% 879 48% 590 37% 937 62% 500 49% 

A&A A 195 39% 185 54% 121 40% 110 42% 83 24% 51 61% 

A&A B 138 59% 172 52% 148 59% 92 60% 44 43% 23 30% 

BIV 127 73% 188 68% 91 73% 48 69% 19 58% 5 80% 

EV 120 20% 225 28% 176 42% 142 66% 62 32% 42 40% 

A&A 
nieuw 

    72 58% 44 50% 208 55% 112 63% 

Fisc & 
Recht 

          241 78% 
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Instroom bachelor totaal 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 297 268 271 324 299 226 205 252 206 237 2585 

chr. hs. windesheim 134 123 111 113 79 83 85 104 102 73 1007 

de haagse hs. 167 154 169 164 174 116 118 110 128 109 1409 

fontys hs. 99 112 99 121 115 82 100 57 75 75 935 

hanzehogeschool groningen 118 115 124 133 103 67 85 57 62 63 927 

hs. inholland 180 197 72 71 93 90 57 73 48 58 939 

hs. rotterdam 250 216 231 237 156 146 115 161 147 124 1783 

hs. utrecht 146 155 125 91 103 78 78 73 95 85 1029 

hs. van amsterdam 269 236 245 257 220 139 102 124 142 105 1839 

hs. van arnhem en nijmegen 163 170 142 162 212 158 154 136 147 165 1609 

nhl stenden hs. 51 62 40 70 46 38 37 41 25 37 447 

saxion hs. 87 84 106 99 110 99 72 87 93 102 939 

zuyd hs. 94 75 84 75 103 68 52 51 44 41 687 

Totaal 2055 1967 1819 1917 1813 1390 1260 1326 1314 1274 16135 

 

Bron: Vereniging hogescholen 
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Instroom bachelor voltijd 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 186 191 214 251 241 173 157 193 148 170 1924 

chr. hs. windesheim 120 114 103 102 72 83 82 104 101 72 953 

de haagse hs. 162 154 169 164 174 116 118 110 128 109 1404 

fontys hs. 69 80 85 107 97 72 93 52 70 61 786 

hanzehogeschool groningen 85 96 112 124 103 67 85 57 62 63 854 

hs. inholland 154 158 52 71 93 90 57 73 48 58 854 

hs. rotterdam 185 178 200 194 156 146 115 161 147 124 1606 

hs. utrecht 114 128 107 67 80 57 60 68 82 72 835 

hs. van amsterdam 216 174 194 214 220 139 102 124 142 105 1630 

hs. van arnhem en nijmegen 131 146 128 137 173 134 120 115 131 128 1343 

nhl stenden hs. 51 62 40 70 46 38 37 41 25 37 447 

saxion hs. 87 84 106 99 110 99 72 87 93 102 939 

zuyd hs. 94 75 84 75 103 68 52 51 44 41 687 

Totaal 1654 1640 1594 1675 1668 1282 1150 1236 1221 1142 14262 

 

Bron: Vereniging hogescholen 
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Instroom bachelor deeltijd 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 84 53 31 29 33 21 31 46 40 52 420 

chr. hs. windesheim 11 5 3 4 3 - <5 - - - 27 

de haagse hs. 5 - - - - - - - - - 5 

fontys hs. 30 32 14 14 18 10 7 5 5 14 149 

hanzehogeschool groningen 15 6 4 - - - - - - - 25 

hs. inholland 20 39 20 - - - - - - - 79 

hs. rotterdam 24 9 3 1 - - - - - - 37 

hs. van arnhem en nijmegen 12 13 1 10 29 10 10 8 5 10 108 

Totaal 201 157 76 58 83 41 49 59 50 76 850 

Instroom bachelor duaal 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 27 24 26 44 25 32 17 13 18 15 241 

chr. hs. windesheim 3 4 5 7 4 - <5 - <5 <5 27 

hanzehogeschool groningen 18 13 8 9 - - - - - - 48 

hs. inholland 6 - - - - - - - - - 6 

hs. rotterdam 41 29 28 42 - - - - - - 140 

hs. utrecht 32 27 18 24 23 21 18 5 13 13 194 

hs. van amsterdam 53 62 51 43 - - - - - - 209 

hs. van arnhem en nijmegen 20 11 13 15 10 14 24 13 11 27 158 

Totaal 200 170 149 184 62 67 61 31 43 56 1023 

 

Bron: Vereniging hogescholen 
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Instroom associate degree totaal 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 44 30 25 11 2 12 8 29 89 110 360 

fontys hs. 54 67 49 41 91 53 18 17 15 16 421 

hs. rotterdam - - 25 21 115 58 131 108 110 114 682 

hs. utrecht - - 127 71 - - - - - - 198 

hs. van amsterdam - - 4 31 77 <5 - - - - 113 

hs. van arnhem en nijmegen 26 26 24 28 21 30 35 10 19 22 241 

Totaal 124 123 254 203 306 154 192 164 233 262 2015 

 

 

Instroom associate degree voltijd 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 20 15 17 3 - - - - 19 71 145 

fontys hs. 20 31 26 21 19 8 <5 - - <5 130 

hs. rotterdam - - 22 21 31 47 119 96 95 94 525 

hs. utrecht - - 127 71 - - - - - - 198 

hs. van arnhem en nijmegen 14 19 15 20 21 29 11 5 <5 - 136 

Totaal 54 65 207 136 71 84 134 101 116 166 1134 

 

Bron: Vereniging hogescholen 
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Instroom associate degree deeltijd 

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. 22 10 7 8 <5 12 8 29 70 39 207 

fontys hs. 34 36 23 20 72 45 14 17 15 15 291 

hs. rotterdam - - <5 - 84 11 12 12 13 20 154 

hs. van arnhem en nijmegen 6 5 <5 <5 - - 21 - 6 8 51 

Totaal 62 51 33 32 158 68 55 58 104 82 703 

 

 

Instroom associate degree duaal 

 Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cumm 

09-18 

avans hs. <5 5 <5 - - - - - <5 - 10 

hs. rotterdam - - <5 - - - - - - - 1 

hs. van amsterdam - - <5 31 77 <5 - - - - 113 

hs. van arnhem en nijmegen 6 <5 8 <5 - <5 <5 5 11 14 54 

Totaal 8 7 14 35 77 <5 <5 5 13 14 178 

 

Bron: Vereniging hogescholen 
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Uitgereikte diploma’s bachelor AC 

Hogeschool 2013 2014 2015 2016 2017 

cumm 

13-17 

gem 

13-17 

avans hs. 162 125 107 129 143 666 133 

chr. hs. windesheim 58 46 34 46 47 231 46 

de haagse hs. 40 47 52 63 53 255 51 

fontys hs. 38 63 45 48 60 254 51 

hanzehogeschool groningen 43 53 54 61 38 249 50 

hs. inholland 53 37 33 32 41 196 39 

hs. rotterdam 68 71 60 75 68 342 68 

hs. utrecht 57 34 53 47 53 244 49 

hs. van amsterdam 98 84 83 68 76 409 82 

hs. van arnhem en nijmegen 88 65 75 68 77 373 75 

nhl stenden hs. 27 34 27 33 31 152 30 

saxion hs. 21 31 27 38 40 157 31 

zuyd hs. 34 35 33 20 41 163 33 

Totaal 787 725 683 728 768 3691 738 

 

 

Uitgereikte diploma’s associate degree AC 

Hogeschool 2013 2014 2015 2016 2017 

cumm 

13-17 

gem 

13-17 

avans hs. 20 10 <5 12 18 64 13 

fontys hs. 22 61 44 16 15 158 32 

hs. rotterdam <5 55 27 55 54 193 39 

hs. utrecht - <5 - - - 1 0 

hs. van amsterdam 22 65 11 <5 - 102 20 

hs. van arnhem en nijmegen 18 22 22 15 13 90 18 

Totaal 84 214 108 102 100 608 122 

 

Bron: Vereniging hogescholen  
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Instroom en getuigschriften postbachelor AA 

Instroom en getuigschriften Postbachelor AA Instroom Uitgereikte getuigschriften AA 

Naam Hogeschool 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

De Haagse Hogeschool - - - - - 1 - - - - 

Saxion 2 2 2 19 11 0 3 2 7 8 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 37 26 28 40 18 21 27 30 26 44 

NHL Stenden 9 9 10 - 21 10 9 8 9 4 

Hogeschool Utrecht 12 - - 16 - 33 - 4 9 6 

Hanzehogeschool Groningen 13 12 17 - 12 22 3 3 9 3 

Hogeschool Windesheim Zwolle 24 - 20 18 36 33 - 15 13 4 

Hogeschool Inholland Diemen - - - - - 2 - - - - 

Fontys 16 20 28 2 30 16 7 11 15 4 

Hogeschool Rotterdam 20 13 - - - 9 9 - - - 

Hogeschool Zuyd 12 0 15 - - 8 7 8 9 - 

Avans + 60 70 50 62 95 20 44 5 61 128 

Totaal 205 152 170 157 223 175 109 86 158 201 

 

Bron: Opgave scholen 

 


