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HBO Procedure afspraken A-Typische instroom: 

Inleiding: 

Tijdens de startbijeenkomst van de `projectgroep generieke vrijstellingsregeling´die op 

19 februari 2013 op initiatief van de CEA plaatsvond is een inventarisatie gemaakt van de 

knelpunten die een rol spelen bij de zgn. a-typische instroom in de (Post)HBO opleiding 

tot AA.  De volgende probleem- en aandachtspunten zijn geïnventariseerd: 

- Beoordelen/waarderen inhoud, niveau en omvang (in ec’s) per vak van a-typische 

vooropleidingen (bank- en verzekeringswezen, agrarisch, vrije tijdskunde, etc.); 

- Beschikbaarheid van documentatie ter onderbouwing van toelating; 

- Geldigheidsduur vakken vooropleiding; 

- Weging werkervaring studenten; 

- Hoe omgaan met vrijstellingen die door vooropleiding zijn verleend o.b.v. andere 

vooropleiding; 

- Bij instroom wo: beoordeling top down of bottom-up; 

- Weging ec’s wo; 

- Hoe beoordelen buitenlandse vooropleidingen en waarde Nuffic-beoordeling; 

- Hoe ‘tekort’ in ec’s compenseren; 

- Waardering vooropleiding: wel/niet geaccrediteerd; 

- Waardering (afgeronde) opleiding versus cursussen; 

- Onderscheid maken naar ondersteunende, bedrijfseconomische en kernvakken. 

Op basis van deze inventarisatie is het hierna opgenomen voorstel geformuleerd. 

Procedurevoorstel a-typische instroom: 

Bij het vaststellen van de deficiënties en vrijstellingen voor de a-typische instroom 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Voor instroom vanuit universiteiten die beschikken over een door de CEA aangewezen 

RA opleiding kunnen de deficiënties primair worden vastgesteld op basis van een 

verklaring van de betreffende universiteit waarin het resterende onderwijsprogramma 

voor de voltooiing van de RA opleiding is weergegeven.          Op basis van 

gewaarmerkte getuigschriften en cijferlijsten aangevuld met een  beschrijving van de 

vakken, de literatuurlijst en de studielast dient voorts te worden beoordeeld of de 

gerealiseerde  eindtermen in redelijkheid zijn afgedekt. 

2. Voor de kernvakgebieden kan uitsluitend een vrijstelling worden verleend wanneer 

deze zijn afgerond bij een door de CEA aangewezen instelling. 

3. Voorde overige vakgebieden en voor deelvrijstellingen voor de kernvakken op basis 

van een afgeronde en door de NVAO geaccrediteerde bachelor of master opleiding 

gelden de volgende uitgangspunten. 

a. De vrijstellingen worden primair toegekend op basis van de omvang en de 

(kern)doelstelling van de vakgebieden in het kader van de afgeronde 

opleiding. (Zo voldoet een bachelor HBO-Recht aan eindtermen recht en heeft 

een Fiscaal Econoom een vrijstelling voor Belastingrecht) 

b. De doelstellingen zoals geformuleerd in het onderwijsprogramma van de 

opleiding, het getuigschrift en de cijferlijst vormen de basis voor het verlenen 

van een vrijstelling. 
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c. Voor zover de ingebrachte getuigschriften zijn gebaseerd op vrijstellingen die 

zijn verleend op grond van een andere opleiding dient een nadere 

onderbouwing van deze vrijstellingen plaats te vinden.   

4. Voor de overige vakgebieden en voor deelvrijstellingen voor de kernvakken op basis 

van een niet afgeronde of niet door de NVAO geaccrediteerde bachelor of master 

opleiding gelden de volgende uitgangspunten. 

a. De vrijstellingen worden gebaseerd op een gedetailleerde beoordeling van de 

onderwijsprogramma´s, de vorm en inhoud van de toetsing en de toegepaste 

normering bij de toetsing alsmede op basis van de verantwoorde studielast. 

b. Bij onvoldoende overtuigende bewijsvoering worden de eindtermen van de 

betreffende vakgebieden op eindniveau getoetst door de opleiding die de 

vrijstelling verleend. 

5. De getuigschriften / prestaties op grond waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd 

mogen maximaal negen jaar oud zijn op het moment van de aanvraag; 

6. Vrijstellingen die zijn verleend op grond van deze regeling hebben een 

geldigheidsduur van zes jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de vrijstelling is 

verleend; 

7. Voor de theoretische opleiding kan geen vrijstelling worden verleend op basis van 

werkervaring – EVC´s 

8. Bij de weging van de studielast telt een EC behaald binnen het WO even zwaar als 

een EC behaald binnen het HBO.  

9. Afwijkende situaties die vragen oproepen over de toepassing van deze procedure 

kunnen voor advies worden voorgelegd aan de landelijke vrijstellingscommissie 

waarin zowel de hogescholen als de particuliere aanbieders vertegenwoordigd zijn.   

Daarnaast dienen de bepalingen van de ‘Beleidsrichtlijn instroom accountantsopleiding’ 

van december 2011 in acht genomen te worden. 

Deze procedure afspraken zijn op 10 september 2014 bekrachtigd door de Commissie 

Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). 

 


