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RAPPORT OVER DE MASTEROPLEIDING EXECUTIVE 

MASTER OF ACCOUNTANCY VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN 
 

Dit rapport volgt het Beoordelingskader Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs Nederland voor de 

beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (d.d. september 2018). 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE OPLEIDING 
 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy   

Naam van de opleiding:   Executive Master of Accountancy  

CROHO-nummer:    75061 

Niveau van de opleiding:   Master 

Oriëntatie van de opleiding:   Academisch 

Aantal studiepunten:    60 EC 

Afstudeerrichtingen:  - 

Locatie:     Groningen 

Variant:     Deeltijd 

Onderwijstaal:     Nederlands 

Inleverdatum accreditatie:   01/05/2020 

 

Het bezoek van het visitatiepanel Executive Master of Accountancy aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen vond plaats op 30 en 31 oktober 2019.  

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE INSTELLING 
 

Naam van de instelling:   Rijksuniversiteit Groningen  

Status van de instelling:   bekostigde instelling 

Resultaat instellingstoets:   positief 

 

 

SAMENSTELLING VAN HET PANEL 
 

De NVAO heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met de samenstelling van het panel. Het panel dat de 

masteropleiding Executive Master of Accountancy beoordeelde bestond uit: 

 Prof. dr. J. (Joël) Branson, hoogleraar Accounting en Auditing aan de Vrije Universiteit Brussel 

(België), decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van Solvay Business School, en lid 

van het bestuur van de VUB [voorzitter]; 

 Prof. dr. A. (Anna) Gold, hoogleraar Auditing aan de Vrije Universiteit Amsterdam; 

 Prof. dr. W.F.J. (Willem) Buijink, hoogleraar Accounting aan de Open Universiteit en emeritus 

hoogleraar Bedrijfseconomie aan Tilburg University; 

 Drs. A.J. (Bert) Ruiter RA, senior director Health Insurance & Healthcare bij 

PricewaterhouseCoopers Accountants; 

 S.F. (Suzan) Bruins Slot, staff audit bij Ernst & Young Accountants in Groningen en masterstudent 

aan Nyenrode Business Universiteit [student-lid]. 

 

Het panel werd ondersteund door J. (Jaïra) Azaria MA, die optrad als secretaris. 
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WERKWIJZE VAN HET PANEL 
 

De visitatie van de Executive Master of Accountancy heeft de logistieke en praktische begeleiding 

van de visitatie en de rapportage uitbesteed aan evaluatiebureau QANU. Jaïra Azaria begeleidde de 

heraccreditatie als coördinator van QANU en trad eveneens op als secretaris. Zij is door de NVAO als 

secretaris gecertificeerd. 

 

Voorbereiding 

Op 2 oktober 2019 vond de voorzitterstraining plaats. Daarbij informeerde QANU de panelvoorzitter 

over zijn rol tijdens de visitatie. Ook werd hij geïnformeerd over de van toepassing zijnde 

beoordelingskaders, de werkwijze en de planning van bezoeken en rapportage. Het panel kwam voor 

de eerste keer bijeen in een startvergadering op 30 oktober 2019, waarin de beoordelingskaders, 

het visitatieproces en de planning aan bod kwamen. Tevens werd een werkwijze voor de visitatie 

afgesproken. De coördinator stelde een bezoekprogramma op in overleg met de contactpersoon van 

de faculteit. De faculteit selecteerde vervolgens voor elke gespreksronde representatieve 

gesprekspartners. Het bezoekprogramma is in dit rapport opgenomen als bijlage 3. 

 

In de aanloop naar het visitatiebezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen ontving QANU het 

zelfevaluatierapport van de opleiding en stuurde dit door aan de panelleden. Voor de Executive 

Master of Accountancy geldt dat studenten de opleiding afsluiten middels een portfolio bestaande uit 

vier onderdelen. Portfolio I en II zijn groepswerken en Portfolio III en het afsluitende Mondeling zijn 

individueel. Omdat het complete portfolio té omvangrijk zou zijn om te bestuderen, is in overleg met 

de NVAO en de voorzitter besloten dat het panel zich voornamelijk richt op de individuele 

portfoliodelen en steekproefsgewijs ook een aantal groepswerken bestudeert. De coördinator en 

panelvoorzitter maakten een selectie van vijftien Portfolio’s III, vijftien Afronding Accountancy 

Mondeling tentamens, twaalf Portfolio’s I en twaalf Portfolio’s II van de te beoordelen eindwerken 

van de opleiding. Van dezelfde studenten zijn zowel groepswerken (deel I en II) als individuele 

eindwerken (deel III en IV) geselecteerd om zodoende een beeld te krijgen van individuele- en 

groepsprestaties. Deze eindwerken werden geselecteerd uit een lijst van afgestudeerden over de 

periode 2018-2019, een totaal van 57 afstudeerders. Daarbij hielden de coördinator en voorzitter 

rekening met variatie in onderwerpkeuze, begeleiding en beoordeling. Omdat de opleiding geen 

tracks kent, hoefde het panel daar geen rekening mee te houden bij de selectie.  

 

De panelleden bestudeerden het zelfevaluatierapport, de geselecteerde eindwerken en de 

bijbehorende beoordelingsformulieren en stuurden hun bevindingen op naar de secretaris. De 

secretaris verzamelde de vragen en opmerkingen van het panel in een document en verspreidde dit 

onder de panelleden. Voorafgaand aan het bezoek hield het panel een vooroverleg waarin de 

voorlopige bevindingen naar aanleiding van het zelfevaluatierapport, de gelezen scripties en de 

taakverdeling ter sprake kwamen.  

 

Bezoek 

Het visitatiebezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vond plaats op 30 en 31 oktober 2019. 

Voorafgaand aan en tijdens het bezoek bestudeerde het panel aanvullend materiaal. Een overzicht 

van dit materiaal is te vinden in bijlage 4. Het panel sprak met studenten en docenten, het 

management en verantwoordelijken, alumni en vertegenwoordigers van de opleidingscommissie en 

examencommissie. Tevens bood het panel studenten en docenten de gelegenheid om informeel met 

het panel te spreken tijdens een inloopspreekuur. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

 

Het panel beëindigde het bezoek met een intern overleg om de voorlopige bevindingen te formuleren. 

Ter afsluiting van het bezoek gaf de voorzitter een publieke mondelinge toelichting, waarin hij de 

voorlopige indrukken en algemene observaties van het panel presenteerde.  

 

Rapportage 

De secretaris schreef een conceptrapport op basis van de bevindingen van het panel en legde dat 

vervolgens voor aan een collega voor een collegiale toets. Daarna vroeg de secretaris de panelleden 
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om het rapport te bekijken en van feedback te voorzien. Na verwerking van de feedback en na 

akkoord van het panel stuurde de coördinator het rapport naar de faculteit met het verzoek om 

feitelijke onjuistheden te melden. De feitelijke onjuistheden werden na overleg tussen de coördinator 

en de voorzitter door de secretaris gecorrigeerd. Vervolgens werd het rapport door het panel 

vastgesteld en toegestuurd aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en aan het College van 

Bestuur van de universiteit. 

 

Definitie oordelen 

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de 

NVAO heeft het panel de volgende definities voor de beoordeling van de afzonderlijke standaarden 

gehanteerd: 

 

Basiskwaliteit  

De kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een associate 

degree-, bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs. 

 

Voldoet  

De opleiding voldoet op de standaard aan basiskwaliteit. 

 

Voldoet ten dele  

De opleiding voldoet in belangrijke mate aan basiskwaliteit op de standaard maar er zijn 

verbeteringen nodig om volledig aan de standaard te voldoen. 

 

Voldoet niet  

De opleiding voldoet niet aan basiskwaliteit op de standaard. 

 

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de 

NVAO heeft het panel de volgende definities gehanteerd voor de beoordeling van de opleiding als 

geheel:  

 

Positief  

Op alle standaarden ‘voldoet’. 

 

Positief onder voorwaarden  

Standaard 1 ‘voldoet’ en maximaal op twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ waarbij het panel het 

opleggen van voorwaarden adviseert. 

 

Negatief  

In de volgende situaties: 

- ‘voldoet niet’ op een of meer standaarden; 

- ‘voldoet ten dele’ op standaard 1; 

- ‘voldoet ten dele’ op een of twee standaarden waarbij het panel niet adviseert om voorwaarden op 

te leggen; 

- op drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’. 
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SAMENVATTEND OORDEEL VAN HET PANEL  
 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten  

Het panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten van de Executive Master of Accountancy (EMA) 

duidelijk geformuleerd en wat betreft niveau en oriëntatie passend zijn voor een academische 

postinitiële masteropleiding. Het panel waardeert de evenwichtige combinatie tussen het verwerven 

van academische vaardigheden en de praktijkgerichte benadering van het opleidingsprofiel. Deze 

nadruk is ook op passende wijze vertaald naar de eindtermen. Het panel constateert dat de opleiding 

moet opereren in een spanningsveld van aan de ene kant vereiste CEA-eindtermen en aan de andere 

kant opleidingsspecifieke eindtermen. Over het algemeen slaagt de opleiding heel goed in het 

balanceren van dit evenwicht, maar graag zou het panel meer aandacht zien voor de inbedding van 

ethiek en IT in het opleidingsprofiel. De genomen maatregelen op beide punten geven het panel 

voldoende vertrouwen dat de opleiding hier oog voor heeft. 

 

Verder stelt het panel vast dat er een goede aansluiting is tussen het opleidingsprofiel, de eindtermen 

en het beroepenveld. Vanwege het praktijkgerichte karakter van de EMA is er veelvuldig en nauw 

overleg met het werkveld. Het panel is enthousiast over de wijze waarop de opleiding gehoor geeft 

aan suggesties van buitenaf dankzij het ‘outside-in-denken’.  

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het panel stelt vast dat de EMA van voldoende academisch niveau is en goed aansluit bij de beoogde 

leerresultaten. Het curriculum is op logische wijze vormgegeven zodat het onderwijs goed aansluit 

bij zowel de EMA als de CEA eindtermen. Door het Research Driven Education (RDE) 

onderwijsconcept is er een nauwe verbinding tussen beroepspraktijk en wetenschappelijk 

onderbouwd onderwijs. Het programma is student-centered wat zichtbaar is in de manier waarop 

het programma is opgebouwd.  

 

Het curriculum en de leeromgeving van de EMA maken het voor studenten mogelijk om de beoogde 

leerresultaten te behalen. De opbouw van het programma is coherent en de verdeling van vakken is 

zodanig dat studenten al in het eerste jaar beginnen met het portfolio. Het panel ziet dat de opleiding 

RDE verankert door wetenschappelijke literatuur aan te reiken voor de dilemma’s waar studenten 

mee moeten werken. Op deze wijze wordt het wetenschappelijke element van de opleiding 

benadrukt. Wat betreft portfolio III en het afrondende mondeling is een bredere kijk op ethiek van 

belang. Het panel beveelt de opleiding aan om studenten meer handvaten aan te reiken op het gebied 

van ethiek, hetzij door een vak ethiek in de EMA of door meer wetenschappelijke literatuur of 

methodiek op dat gebied. Het panel heeft er vertrouwen in dat de opleiding hier aandacht voor heeft 

en ethiek - voor zover het past in het curriculum - steviger zal verankeren.  

 

De EMA dient in het programma rekening te houden met twee sets van eindtermen: CEA en EMA 

eindtermen. Het panel ziet dat de opleiding op een bepaalde manier in een betonnen keurslijf zit en 

dat het haar best doet om zoveel mogelijk variatie aan werkvormen aan te bieden waar mogelijk. 

Daarin slaagt de opleiding volgens het panel en studenten zijn tevreden over de werkvormen. 

Bovendien zijn studenten erg te spreken over het kleinschalige onderwijs en het goede contact met 

docenten. Er is voldoende begeleiding en de recent doorgevoerde curriculumwijziging heeft 

bijgedragen aan een verbeterde studeerbaarheid. 

 

Het panel stelt vast dat de opleiding wordt gedragen voor een enthousiast, betrokken en competent 

docententeam dat bovendien nauw betrokken is bij de beroepspraktijk. Ook studenten zijn zeer 

tevreden over de expertise en betrokkenheid van het docententeam en de wijze waarop zij feedback 

geven. Het onderwijsconcept van RDE vereist dat docenten ook de gelegenheid krijgen om onderzoek 

te verrichten. Docenten worden daartoe in de gelegenheid gesteld en krijgen daar vrijstelling voor. 

Tevens is besloten dat iedere docent met een minimumaanstelling van 0,3 fte, een BKO certificering 

moet behalen. Omdat veel docenten een parttime aanstelling hebben ziet het panel een 

spanningsveld ontstaan in de vereisten die de opleiding stelt. Docenten geven aan geen extreme 

werkdruk te ervaren, maar toch wil het panel de opleiding erop wijzen dat het in de toekomst 
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mogelijk anders zal zijn. Ook de opleiding heeft hier oog voor en zoekt naar manieren om dit in de 

toekomst te ondervangen. Het panel is overtuigd van de kwaliteit van de opleiding en heeft het 

vertrouwen dat de aandachtspunten worden opgepakt door het management. 

 

Standaard 3: Toetsing 

Het panel stelt vast dat de EMA een adequaat, transparant en passend systeem van toetsing heeft 

ontwikkeld en is enthousiast over de zorgvuldig opgestelde toetsplannen en toetsdossiers. Het 

constateert dat de afstemming tussen de eindtermen, de leerdoelen en onderwijsvormen op correcte 

wijze wordt uitgevoerd. Docenten stellen op deugdelijke wijze toetsen samen en dragen gezamenlijk 

zorg voor de kwaliteitsborging. Het panel meent dat het vierogenprincipe goed is geïmplementeerd 

en dat studenten op passende en transparante wijze worden geïnformeerd over toetsing. Het panel 

plaatst alleen één kanttekening bij de beoordeling van groepswerken waarbij ‘free-rider-gedrag’ een 

gevaar kan zijn. Het panel adviseert de opleiding om, ondanks de reeds getroffen maatregelen, te 

kijken op welke wijze de individuele beoordeling bij groepsopdrachten nog beter geborgd kan 

worden. Ten aanzien van de beoordeling van individuele portfoliodelen van het eindwerk beveelt het 

panel aan om losse beoordelingsformulieren te gebruiken en om rubrics toe te voegen zodat het 

verschil tussen een 6 en een 7 inzichtelijker wordt.  

 

Het panel is zeer te spreken over de grondigheid en deskundigheid waarmee de examencommissie 

controle uitvoert, problemen signaleert en adviezen uitbrengt in samenwerking met de recent 

geïnstalleerde toetscommissie. Het panel stelt vast dat de adviezen van de vorige visitatiecommissie 

met betrekking tot toetsings- en beoordelingssystematiek goed zijn opgevolgd. Het panel heeft er 

het volste vertrouwen in dat de recent geconstateerde verbeterpunten van de examen- en 

toetscommissie op dezelfde adequate wijze worden opgepakt om het toetsbeleid naar een nog hoger 

niveau te tillen.   

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

Het panel heeft de realisatie van de beoogde leerresultaten beoordeeld door met name de individueel 

beoordeelde eindwerken te bestuderen en gesprekken te voeren met alumni. Na bestudering van de 

geselecteerde eindwerken concludeert het panel dat deze van voldoende wetenschappelijke kwaliteit 

zijn en dat de beoogde leerresultaten behaald worden. Wel mag er in de ogen van het panel meer 

aandacht komen voor de wetenschappelijke inbedding van ethiek en mag het spectrum van gebruikte 

methoden uitgebreid worden. Wat betreft de alumni oordeelt het panel dat zij voldoende baat hebben 

bij de opleiding en dat die hen in staat stelt hun carrière in de Accountancy verder te vervolgen.  

 

Het panel beoordeelt de Standaarden uit het Beoordelingskader voor de beperkte 

opleidingsbeoordeling als volgt: 

 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten voldoet 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving voldoet 

Standaard 3: Toetsing voldoet 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten voldoet 

Algemeen eindoordeel positief 

 

De voorzitter, prof. dr. J. (Joël) Branson, en de secretaris, J. (Jaïra) Azaria MA, van het panel 

verklaren hierbij dat alle panelleden kennis hebben genomen van dit rapport en instemmen met de 

hierin vastgestelde oordelen. Zij verklaren ook dat de beoordeling in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Datum: 9 maart 2020. 
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BEHANDELING VAN DE STANDAARDEN UIT HET 

BEOORDELINGSKADER VOOR DE BEPERKTE 

OPLEIDINGSBEOORDELING 
 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd 

op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 

 

Bevindingen 

 

Profiel 

De EMA is een postinitiële deeltijd masteropleiding die assistent-accountants in staat stelt om naast 

hun werk het traject tot registeraccountant te volgen. Het biedt studenten verdieping van het niveau 

dat zij reeds hebben behaald in de initiële masteropleiding en vormt daarmee ook het laatste 

theoretische deel van de opleiding tot registeraccountant. Ter afsluiting van de EMA ontvangt de 

student de Master of Science titel. Na het behalen van de bachelor, master, postinitiële master én 

de driejarige praktijkstage, kan men de aanvraag tot registeraccountant indienen bij de Nederlandse 

Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Indien aan alle eisen wordt voldaan ontvangt de 

kandidaat de beschermde RA-titel. Gezien het lange traject dat studenten afleggen voor het behalen 

van de RA-titel wil de opleiding studenten van de EMA een stevige wetenschappelijke bagage 

meegeven en de nauwe samenwerking met de beroepspraktijk waarin zij al werkzaam zijn 

versterken. De beoogde leerresultaten die aan de EMA gekoppeld zijn, zijn gebaseerd op 1. een 

wetenschappelijk kader: studenten moeten in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten, 2. een 

beroepsspecifiek kader: de EMA sluit zich aan bij de wettelijke vereisten van gecertificeerde functie 

tot registeraccountant en 3. een praktijkgericht kader: door de nauwe samenwerking met het 

toekomstig beroepenveld moeten studenten in staat zijn problemen in multi- of interdisciplinair 

verband op te lossen. Daarbij hoort ook de aansluiting op de eisen van Commissie Eindtermen 

Accountantsopleiding (CEA). 

 

Met name de koppeling van academische vaardigheden en de toepassing in de praktijk is een 

belangrijk element in de visie van de EMA en volgens het panel zeer belangrijk om een goede 

aansluiting met het beroepenveld te waarborgen. Om studenten kennis te laten maken met alle 

aspecten van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek hanteert de opleiding Research Driven 

Education (RDE) waarin de nadruk ligt op toepassingsgericht onderzoek. In de visie van de EMA is 

het belangrijk dat de kennis die studenten opdoen naar aanleiding van toepassingsgericht onderzoek 

bijdraagt aan oplossingen voor praktische problemen, niet per se aan een nieuwe theorie. Het doel 

is om iets toe te voegen aan de reeds bestaande kennis en dat het gebaseerd is op in de wetenschap 

geaccepteerde theorieën en methoden. In het opleidingsprofiel vertaalt dat zich op drie manieren: 

ten eerste wordt de eerder opgedane kennis en vaardigheden actief geappelleerd, ten tweede moeten 

studenten praktische vraagstukken oplossen en aantonen hoe de besproken wetenschappelijke 

kennis daaraan bijdraagt, en ten derde dienen studenten zelfstandig een wetenschappelijk en 

toepassingsgericht onderzoek uit te voeren.  

 

De EMA profileert zichzelf als een postinitiële masteropleiding waarbij het RDE-element een 

onderscheidende factor is ten opzichte van andere postinitiële opleidingen. Hoewel het panel erkent 

dat RDE een belangrijk element is bij de EMA, is zij van mening dat het niet exclusief is. Er kan meer 

aan benchmarking gedaan worden om de onderscheidende factoren uit te diepen en om te 

onderzoeken hoe de EMA zich verhoudt tot andere (inter-)nationale Accountancy opleidingen. De 

opleiding geeft aan dat benchmarking lastig is omdat andere instellingen niet veel informatie 

vrijgeven over de opbouw van het curriculum. Het panel zou het op prijs stellen als de opleiding dit 

verder onderzoekt. Daarnaast geeft de opleiding aan dat de keuze voor het opleidingsprofiel vooral 

inhoudelijk gedreven is en niet om zich per se te onderscheiden van andere instellingen. Deze 

inhoudelijke motivatie is voor het panel een pluspunt.  
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Beoogde leerresultaten 

De EMA heeft in lijn met andere opleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) vier 

categorieën eindtermen geformuleerd: A. inhoudelijke eindtermen, B. academische eindtermen, C. 

sociaal communicatieve eindtermen en D. studievaardigheden en beroepsoriëntatie. Een overzicht 

van de eindtermen is opgenomen in bijlage 1. Alle eindtermen zijn gerelateerd aan de Dublin-

descriptoren (kennis en inzicht, toepassen kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en 

leervaardigheden) waardoor er aansluiting is bij internationale standaarden voor masterniveau. De 

eindtermen zijn helder geformuleerd en weerspiegelen volgens het panel in voldoende mate het 

niveau en de oriëntatie van de masteropleiding.  

 

De beoogde leerresultaten voor de EMA zijn sterk gelinkt aan de eisen die de CEA stelt voor het 

behalen van de RA-titel. Om studenten in staat te stellen na het zesjarige traject en de praktijkstage 

de RA-titel aan te vragen, moet de EMA ook voldoen aan de eisen die de CEA stelt. De CEA-

eindkwalificaties zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het door de Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geformuleerde beroepsprofiel. De eindtermen van de EMA 

zijn daardoor een combinatie van eindtermen vastgelegd op CEA-niveau en op opleidingsniveau. Het 

panel ziet dat het opleidingsprofiel herkenbaar is vertaald naar een set van goed doordachte 

eindtermen. Tegelijkertijd signaleert het panel het spanningsveld waar het opleidingsmanagement 

mee te maken heeft door de sets van eindtermen op gepaste wijze te combineren. Het panel is van 

mening dat de opleiding goed omgaat met het spanningsveld wat betreft de eindtermen en zou graag 

zien dat de opleiding meer vrijheid krijgt om los te komen van de CEA-vereisten zodat het 

academische karakter van de opleiding nóg beter geborgd kan worden.  

 

Het panel heeft bewondering voor de nauwkeurigheid waarmee de opleiding monitort of alle 

programmaonderdelen de juiste eindtermen afdekken. Het is van mening dat de opleiding daar 

uitstekend in slaagt, maar heeft wel een opmerking over de eindterm B7 waarin de ethische 

invalshoek wordt belicht en die terugkomt in alle onderdelen van het eindwerk. Het panel is 

enthousiast dat ethiek specifiek aan bod komt in de eindtermen van de eindwerken, maar is van 

mening dat studenten er in de EMA te weinig instrumenten voor krijgen aangereikt als zij een eigen 

mening moeten vormen over ethische dilemma’s. Hierover volgt meer in standaard 2.  

 

Tot slot ziet het panel graag meer aandacht en een structurele borging van IT in de eindtermen. 

Zowel studenten als alumni geven aan dat zij vaardigheden zoals data analyse graag terug zouden 

zien in het programma en het panel onderschrijft het belang van goede IT-vaardigheden in de 

beroepspraktijk. In reactie hierop geeft het opleidingsmanagement aan dat zij bekend is met deze 

vraag van de studenten. Zij heeft ingesteld dat elke vertrekkende docent wordt vervangen door een 

docent met affiniteit met IT en data. Ook wordt er in de initiële master ingezet op IT-vakken en zijn 

er voor bachelorstudenten 250 licenties voor Exact-software ontvangen. De opleiding overweegt om 

een IT-lab in te richten waar studenten vrijwillig modules kunnen volgen om IT-vaardigheden 

(verder) te ontwikkelen. Het panel waardeert de stappen die de opleiding heeft gezet om IT beter in 

te bedden en opteert om een supplement aan het diploma toe te voegen voor studenten die kiezen 

voor vakken van het IT-lab. Deze ‘beloning’ kan een extra motivatie zijn om de modules te volgen 

en geeft werkgevers meer inzicht in de kwaliteiten van EMA alumni.  

 

Door het werkveldgerichte en academische karakter van de opleiding en de goed afgestemde 

eindtermen kunnen studenten soepel doorstromen naar het vervolgtraject van het behalen van de 

RA-titel en hun werkzaamheden op de arbeidsmarkt voortzetten. Door de nauwe samenwerking met 

het werkveld en het ‘outside-in-denken’ waarin de opleiding goed luistert naar wat er buiten de 

academie gebeurt en daarmee de praktijk binnen de opleiding brengt, heeft het panel er alle 

vertrouwen in dat de opleiding op de verwachtingen van het beroepenveld afgestemd blijft.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten van de EMA duidelijk geformuleerd en wat betreft 

niveau en oriëntatie passend zijn voor een academische postinitiële masteropleiding. Het panel 

waardeert de evenwichtige combinatie tussen het verwerven van academische vaardigheden en de 
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praktijkgerichte benadering van het opleidingsprofiel. Deze nadruk is ook op passende wijze vertaald 

naar de eindtermen. Het panel constateert dat de opleiding moet opereren in een spanningsveld van 

aan de ene kant vereiste CEA-eindtermen en aan de andere kant opleidingsspecifieke eindtermen. 

Over het algemeen slaagt de opleiding heel goed in het balanceren van dit evenwicht, maar graag 

zou het panel meer aandacht zien voor de inbedding van ethiek en IT in het opleidingsprofiel. De 

genomen maatregelen op beide punten geven het panel voldoende vertrouwen dat de opleiding hier 

oog voor heeft. 

 

Verder stelt het panel vast dat er een goede aansluiting is tussen het opleidingsprofiel, de eindtermen 

en het beroepenveld. Vanwege het praktijkgerichte karakter van de EMA is er veelvuldig en nauw 

overleg met het werkveld. Het panel is enthousiast over de wijze waarop de opleiding gehoor geeft 

aan suggesties van buitenaf dankzij het ‘outside-in-denken’.  

 

Conclusie 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy: het panel beoordeelt Standaard 1 als ‘voldoet. 

 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor 

de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Bevindingen 

 

Curriculum en leerlijnen 

Het curriculum van de postinitiële deeltijd masteropleiding bestaat uit 60 EC verdeeld over twee 

collegejaren, per jaar een studielast van 30 EC. In bijlage 2 is een overzicht van het curriculum 

opgenomen. In totaal volgen studenten tien verplichte vakken waarvan zes reguliere vakken (totaal 

45 EC) en het eindwerk dat bestaat uit vier onderdelen (totaal 15 EC). Het panel vindt het overzicht 

van het curriculum compleet en passend bij een postinitiële masteropleiding. Het panel is enthousiast 

over de sterke link tussen onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk, RDE, in het 

onderwijsconcept van de EMA. Het programma is in nauwe afstemming met het beroepenveld 

opgezet waardoor studenten de opgedane kennis meteen in de praktijk kunnen brengen. De student-

georiënteerde benadering komt daarmee goed uit de verf en door de activerende onderwijsmethoden 

wordt er een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht van studenten. Waar 

nodig zijn docenten bereikbaar voor één-op-één gesprekken die studenten kunnen inplannen. Ook 

de kleinschaligheid van werkgroepen en de wijze waarop er met feedback van de studenten wordt 

omgegaan, dragen bij aan het student-centered onderwijs.  

 

Het eerste jaar begint met het vak IC AIS Comprehensive Design waarin studenten leren om 

theorieën en concepten toe te passen bij het oplossen van praktische vraagstukken rond interne 

beheersing. De stof wordt in het college verdiept en toegepast op complexe cases. Daarop volgt een 

landelijk examen in het late najaar. Vervolgens gaan studenten verder met Corporate Governance 

for Accountants waarin studenten leren hoe zij kritisch kunnen reflecteren over de rol van auditing 

binnen een corporate governance systeem. Tegen het einde van het kalenderjaar komt het eerste 

deel van het Portfolio aan bod: IC-CG Integratie Portfolio I een groepsopdracht gericht op het bekend 

raken met Internal Control-principes gerelateerd aan de jaarrekeningcontrole, verantwoording van 

het bestuur, de toezichthouders en in relatie tot andere stakeholders. Aan de hand van een casus 

die de opleiding aanreikt werken studenten op wetenschappelijke basis een analyse uit. Het resultaat 

van deze groepsopdracht is een paper. Na busy season, een roostervrije periode in het voorjaar, 

gaan studenten verder met Audit & Assurance I waarin nieuwe onderwerpen op het gebied van 

auditing worden uitgediept en waarin kennis en vaardigheden worden geplaatst in het brede 

perspectief van beginnende accountants. Het tweede deel van het portfolio, CG-AA Integratie 

Portfolio II, is gericht op assuranceverstrekking met betrekking tot de jaarrekening binnen de context 

van de relaties zoals die bestaan tussen toezichthouders, verschillende stakeholders en accountant. 

Opnieuw gaan studenten in groepsverband aan de slag met een complexe casus en gebruiken zij de 
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wetenschappelijke literatuur om een oplossing te vinden voor een praktijkgericht dilemma. Het 

resultaat van deze groepsopdracht is een paper. Het eerste jaar wordt afgesloten met het vak Externe 

Verslaggeving Research. In dit vak schrijven studenten individueel een paper over een onderwerp 

binnen het domein van externe verslaggeving.  

 

In het tweede jaar gaat het programma verder met Externe Verslaggeving voor Accountants wat 

gaat over financieel-economische informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van derden 

aan de hand van de IFRS normen. Dan komt Audit & Assurance II aan bod waarin de meest relevante 

onderdelen van Auditing nogmaals aan de orde komen, zoals belangrijke en specifieke 

controlestandaarden en controletechnieken. Studenten worden tevens voorbereid op het tweede 

landelijke examen. De laatste twee vakken zijn Afronding Accountancy Portfolio III en Afronding 

Accountancy Mondeling, die samen met portfolio I en II het eindwerk van de EMA vormen. In het 

eindwerk worden alle eindkwalificaties getoetst. In Afronding Accountancy Portfolio III voert de 

student op individuele basis een praktisch dilemma uit waarin de verworven kennis op het gebied 

van Internal Control, Externe Verslaggeving, Auditing, Ethiek en Corporate Governance verwerkt 

dient te worden aan de hand van wetenschappelijke literatuur en theorieën. Tevens past de student 

de verworven kennis op het gebied van accountancy toe op de uitwerkingen van medestudenten 

door middel van inhoudelijke peer-review.  

 

Voor de laatste twee vakken, portfolio III en het mondeling, worden studenten geacht een mening 

te vormen over onder andere ethische dilemma’s. Op basis van de gesprekken met studenten en 

alumni blijkt dat ethiek in de bachelor- en initiële masteropleiding aan bod komt en zijdelings in de 

EMA, bijvoorbeeld in het vak Corporate Governance for Accountants. De opleiding zou er volgens het 

panel goed aan doen om studenten in de EMA meer handvaten aan te reiken op het gebied van 

ethiek waardoor zij nog beter in staat zijn een wetenschappelijk onderbouwde oplossing te vinden 

voor ethische dilemma’s. Het panel denkt aan wetenschappelijke literatuur specifiek gericht op 

ethiek, maar ook het toevoegen van een vak Ethiek in de EMA zou volgens het panel 

aanbevelingswaardig zijn zodat studenten leren dat er verschillende methoden zijn om dilemma’s te 

benaderen. Tegelijkertijd beseft het panel ook dat er vanwege de CEA vereisten beperkte ruimte is 

in het curriculum. Uit de gesprekken met het opleidingsmanagement blijkt dat de opleiding inmiddels 

twee gedragsdeskundigen heeft gevraagd om een collegeblok rondom  groepsdruk te verzorgen 

waarin ethiek een grote rol speelt. Het panel heeft er voldoende vertrouwen in dat de opleiding dit 

punt rondom ethiek in de eindtermen op de juiste manier aanpakt.  

 

Verder is het panel enthousiast dat de opleiding een wetenschappelijk element heeft verwerkt in 

Portfolio III en het mondeling examen, die samen met Portfolio I en II het eindwerk vormen. Om het 

wetenschappelijke element nog sterker aan te zetten en de zelfredzaamheid van studenten meer 

aan te spreken, beveelt het panel aan dat studenten zelfstandig moeten zoeken naar geschikte 

literatuur voor de eindwerkopdrachten. De opleiding kan overwegen om een deel van de literatuur 

wel aan te reiken om het wetenschappelijk niveau te borgen, maar niet alles. Tenslotte moedigt het 

panel de opleiding aan om in het curriculum meer aandacht te besteden aan IT (zie standaard 1).  

 

Werkvormen 

De opleiding besteedt veel aandacht aan de samenhang van de vakken in het curriculum. Dit heeft 

deels te maken met de beroepsoriëntatie die als rode draad door het programma loopt en deels met 

de CEA- en EMA-eindtermen die elkaar versterken en aanvullen. Omdat de CEA eindtermen behaald 

moeten worden heeft de EMA in ogen van het panel te maken met een betonnen keurslijf waarin het 

programma en de werkvormen gegoten moeten worden. Zij ziet dat de opleiding haar best doet om 

hier zo creatief mogelijk mee om te gaan. De variatie is enigszins beperkt, maar wel voldoende 

volgens het panel. Studenten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt in hoor- en werkcolleges 

die deels worden verzorgd door gastdocenten. Zij krijgen te maken met het schrijven van essays, 

presenteren, participeren in discussies, peer feedback en uitwerken van casuïstiek. Kleinschalig en 

activerend onderwijs dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de wettelijke vereisten voor de 

certificerende functie, het bekend raken met actuele wetenschappelijke theorieën en vakinhoudelijke 
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kennis. Uit de gesprekken met studenten en alumni maakt het panel op dat zij tevreden zijn over de 

werkvormen die worden aangeboden en vooral het contact met docenten zeer waarderen.  

 

Toelatingsbeleid 

Omdat de opleiding tot registeraccountant een doorlopende opleiding is kan niet elke student 

automatisch doorstromen vanuit de master. Alleen studenten die aan de RUG het profiel 

Accountancy&Controlling hebben afgerond in de bachelor Bedrijfskunde en daarna zijn 

doorgestroomd naar de masteropleiding Accountancy&Controlling met het profiel Accountancy 

worden direct toegelaten tot de EMA. Voor studenten met andere vooropleidingen beslist de 

toelatingscommissie of zij kunnen instromen, al dan niet na het wegwerken van bepaalde 

deficiënties. Ook HBO-studenten hebben toegang tot de EMA middels een schakeltraject voor de 

reguliere master en kunnen dan doorstromen naar de EMA. De toelatingscommissie bestaat uit de 

opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator en wordt ondersteund door de medewerker 

onderwijsadministratie van de EMA. Omdat de opleidingen Accountancy in Nederland nogal 

verschillen in de opbouw van het curriculum, moet de opleiding goed controleren of bepaalde CEA-

vereisten wel of niet bekend zijn. Anders kan de opleiding niet garanderen dat alle voor de RA-titel 

vereiste eindtermen worden gedekt. Het panel vindt dat de opleiding een goed toelatingsbeleid heeft 

en maatwerk levert waar nodig is.   

 

Studeerbaarheid en studiebegeleiding 

Naar aanleiding van het vorige visitatiebezoek heeft de EMA wijzigingen in het curriculum 

doorgevoerd om de studeerbaarheid te vergroten en de samenhang van de opleiding te vergroten 

door bepaalde kernvakken vanaf de bachelorfase evenredig over de drie fasen van het RA-titeltraject 

te verdelen. Het panel is zeer te spreken over de wijze waarop de opleiding de aandachtspunten van 

het vorige visitatiebezoek heeft opgepakt en geïmplementeerd in het programma. Studenten en 

alumni geven in het gesprek met het panel aan dat zij de opleiding student-centered vinden en ook 

het panel is van mening dat dit goed tot uitdrukking komt in het curriculum. Studenten ervaren 

goede begeleiding van (gast)docenten en worden via de elektronische leeromgeving goed 

geïnformeerd over het collegemateriaal, de literatuur, de contactmomenten en deadlines voor het 

inleveren van opdrachten of tentamens. Ook het kleinschalige onderwijs is een pluspunt waar de 

opleiding volgens het panel trots op mag zijn. Wel mag er volgens het panel een meer coachende rol 

van de docent worden verwacht in het begintraject van Portfolio I en II. Studenten gaven in het 

gesprek aan dat zij de eerste casus in november krijgen en dat er vervolgens pas in december weer 

een contactmoment met de docent is. Het panel zou graag zien dat de docent eerder of op meerdere 

momenten betrokken is. Verder is de begeleiding voor alle portfolio-onderdelen volgens het panel 

helemaal in orde. Op basis van de gesprekken met alumni kan het panel vaststellen dat studenten 

de inzet van praktijkbegeleiders zeer op prijs stellen en dat de wetenschappelijke literatuur die zij 

aangereikt krijgen hen in staat stelt de opdrachten goed uit te voeren.  

 

Het programma is zodanig opgezet dat de inhoud en de timing van de vakken naadloos aansluit bij 

de taken die in het werkveld verricht moeten worden. Zo is er van half januari tot half april geen 

onderwijs in verband met busy season op de accountantskantoren. Uit gesprekken met studenten 

en alumni blijkt dat studenten deze van onderwijs vrijgestelde periode zeer waarderen. Ook het panel 

heeft sympathie voor deze opzet en is zich bewust dat de aanleiding ervan waarschijnlijk voortkomt 

vanuit de druk van accountantskantoren. Het vraagt zich tegelijkertijd  af of de onderwijsvrije periode 

echt in het belang van de studenten is omdat zij in die periode geen onderwijs krijgen en tevens tot 

en met de zomer geen moment van rust in kunnen plannen. Ook is het zo dat de opleiding eerder 

afgerond zou kunnen worden als deze onderwijsvrije periodes er niet zouden zijn. Op basis van 

gesprekken met studenten en alumni en documentatie stelt het panel wel vast dat de opleiding 

studeerbaar is. Sommige studenten ervaren dat de voorbereiding op het landelijk examen in het 

eerste jaar vrij krap is. Alumni geven aan dat het wel haalbaar was en dat de resultaten in vergelijking 

met studenten die langere voorbereidingstijd krijgen niet veel verschilt. Bovendien zouden zij het 

zelf niet anders willen. Als er zaken spelen waar studenten niet helemaal tevreden over zijn dan 

wordt dat volgens hen goed opgepakt. Soms verloopt dat via de opleidingscommissie of soms via 

vakevaluaties. Het panel is van mening dat de opleiding op correcte wijze gehoor geeft aan de 
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feedback die zij van studenten of de opleidingscommissie ontvangt en ziet hierin de meerwaarde van 

het laagdrempelige contact dat zowel studenten met docenten als het contact tussen docenten en 

het opleidingsmanagement hebben. De vakevaluaties en bevindingen van de opleidingscommissie 

worden inzichtelijk gemaakt en ook over de opvolging worden studenten geïnformeerd.  

 

Docenten 

Het panel constateert dat het onderwijzend personeel over voldoende kwaliteit beschikt om onderwijs 

op masterniveau te verzorgen. Het docententeam is competent, betrokken, enthousiast en heeft 

nauwe banden met de beroepspraktijk. De meeste docenten hebben een vaste parttime aanstelling 

en zijn daarnaast werkzaam bij grote internationaal opererende accountantsorganisaties. Van de 24 

docenten zijn 12 in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Het beleid van de opleiding 

is dat alle docenten met een aanstelling van 0,3 fte of meer een BKO-traject moeten starten. Het 

panel is enthousiast over de wijze waarop de opleiding op een verantwoorde manier de banden met 

de beroepspraktijk stevig verankert in het docententeam.  

 

Omdat het onderwijs research-driven is, wil de opleiding een dynamische leeromgeving creëren 

waarin er een sterke koppeling is tussen wetenschappelijke kennis en inzichten uit de praktijk. Het 

onderwijzend personeel krijgt tijd beschikbaar voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

en het schrijven van publicaties. Het panel heeft kunnen zien dat betrokken docenten en hoogleraren 

regelmatig wetenschappelijke artikelen publiceren in (inter)nationale vakbladen en dat zij deelnemen 

aan wetenschappelijke congressen. Ook het team van extern deskundigen of examinatoren die 

betrokken zijn bij de EMA voldoet aan de eisen voor een masteropleiding en wordt ook meegenomen 

in de evaluaties. Het zijn veelal oud-docenten die graag bij de opleiding betrokken blijven. Om de 

ontwikkeling en samenwerking tussen docenten te bevorderen worden er met regelmaat brain-

stormsessies gehouden en is er periodiek overleg over onderwijsvernieuwing. Docenten geven aan 

dat zij uitgedaagd worden om te blijven nadenken over en te kijken waar verbeterpunten liggen. Er 

is een tweejaarlijks overleg met alle docenten die in de drie fasen van de opleiding tot 

registeraccountant betrokken zijn: docenten uit de bachelor, de initiële master en de postinitiële 

master.  

 

Docenten geven zowel in de gesprekken als in evaluaties aan zeer tevreden te zijn over de wijze 

waarop zij onderwijs kunnen verzorgen in de EMA. Het doet het panel deugd dat docenten zo 

tevreden zijn, maar het is tegelijkertijd van mening dat er veel eisen aan docenten worden gesteld; 

zoals het BKO-traject in een parttime positie en daarnaast uitvoeren van onderzoek. Uit gesprekken 

met het opleidingsmanagement blijkt dat veel werkzaamheden in de avonduren of in de weekenden 

verricht worden. Docenten gaven aan geen druk te ervaren, dat ligt volgens het panel aan het feit 

dat zij een hoge werkdruk gewend zijn vanuit de praktijk. Het panel wil de opleiding meegeven dat 

de eisen die zij aan docenten stellen wellicht in de toekomst problematisch zouden kunnen zijn. De 

opleiding is zich bewust van het spanningsveld en zoekt naar manieren om dat op te vangen.  

 

Wegens het kleinschalige onderwijs hebben studenten veel en intensief contact met (gast)docenten. 

Het feit dat veel docenten nauwe banden hebben of werkzaam zijn in het werkveld versterkt de 

praktijkgerichte benadering enorm en is inspirerend voor studenten. Het panel wil de opleiding wel 

meegeven dat er aandacht moet zijn voor docenten die al wat langere tijd niet meer werkzaam zijn 

in het werkveld en daardoor de binding kunnen verliezen. Studenten gaven in het gesprek met het 

panel aan dat dit het geval is bij een enkele docent, maar dat is dan ook het enige verbeterpunt dat 

vanuit de studenten en alumni aan de orde werd gesteld. In zowel de gesprekken als in de 

zelfevaluatie zijn studenten heel positief over de kwaliteit en betrokkenheid van het onderwijzend 

personeel. De wijze waarop zij feedback ontvangen verschilt soms per docent, maar is altijd 

voldoende. Ook weten studenten dat zij altijd contact met hun docent kunnen opnemen als zij vragen 

hebben.  

 

Onderwijstaal 

De EMA heeft een Engelse benaming omdat het nationaal en internationaal de gangbare term in het 

vakgebied is. Omdat de EMA zich richt op de Nederlandse arbeidsmarkt is de voertaal Nederlands, 
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maar het materiaal waar studenten mee werken en de wetenschappelijke literatuur is een combinatie 

van Nederlands en Engels. Met name de wetsartikelen waarmee gewerkt wordt in het vakgebied zijn 

Nederlandstalig. Het panel vindt dat de EMA een logisch en passend taalbeleid heeft.   

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de EMA van voldoende academisch niveau is en goed aansluit bij de beoogde 

leerresultaten. Het curriculum is op logische wijze vormgegeven zodat het onderwijs goed aansluit 

bij zowel de EMA als de CEA eindtermen. Door het RDE-onderwijsconcept is er een nauwe verbinding 

tussen beroepspraktijk en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. Het programma is student-

centered wat zichtbaar is in de manier waarop het programma is opgebouwd: tijdens busy season is 

er geen onderwijs. Het panel verneemt dat studenten hier tevreden over zijn, maar vraagt zich af of 

dit ook in het belang van de studenten is, omdat zij in die periode geen onderwijs ontvangen.  

 

Het curriculum en de leeromgeving van de EMA maken het voor studenten mogelijk om de beoogde 

leerresultaten te behalen. De opbouw van het programma is coherent en de verdeling van vakken is 

zodanig dat studenten al in het eerste jaar beginnen met het portfolio. Het panel ziet dat de opleiding 

RDE verankert door wetenschappelijke literatuur aan te reiken voor de dilemma’s waar studenten 

mee moeten werken. Op deze wijze wordt het wetenschappelijke element van de opleiding 

benadrukt, maar het panel beveelt wel aan om studenten zelfstandig zoeken naar geschikte 

literatuur. Wat betreft portfolio III en het afrondende mondeling is een bredere kijk op ethiek van 

belang. Het blijkt dat ethiek voornamelijk in de initiële masteropleiding aan bod komt en zijdelings 

in de EMA. Het panel beveelt de opleiding aan om studenten meer handvaten aan te reiken op het 

gebied van ethiek, hetzij door een vak ethiek in de EMA of door meer wetenschappelijke literatuur 

of methodiek op dat gebied. Het panel heeft er vertrouwen in dat de opleiding hier aandacht voor 

heeft en ethiek, voor zover het past in het curriculum, steviger zal verankeren.  

 

De EMA dient in het programma rekening te houden met twee sets van eindtermen: CEA en EMA 

eindtermen. Het panel ziet dat de opleiding op een bepaalde manier in een betonnen keurslijf zit en 

dat het haar best doet om zoveel mogelijk variatie aan werkvormen aan te bieden waar mogelijk. 

Daarin slaagt de opleiding volgens het panel en studenten zijn tevreden over de werkvormen. 

Bovendien zijn studenten erg te spreken over het kleinschalige onderwijs en het goede contact met 

docenten. Er is voldoende begeleiding en de recent doorgevoerde curriculumwijziging heeft 

bijgedragen aan een verbeterde studeerbaarheid. 

 

Het panel stelt vast dat de opleiding wordt gedragen door een enthousiast, betrokken en competent 

docententeam dat bovendien nauw betrokken is bij de beroepspraktijk. Ook studenten zijn zeer 

tevreden over de expertise en betrokkenheid van het docententeam en de wijze waarop zij feedback 

geven. Het onderwijsconcept van RDE vereist dat docenten ook de gelegenheid krijgen om onderzoek 

te verrichten. Docenten worden daartoe in de gelegenheid gesteld en krijgen daar vrijstelling voor. 

Tevens is besloten dat iedere docent met een minimumaanstelling van 0,3 fte heeft, een BKO 

certificering moet behalen. Omdat veel docenten een parttime aanstelling hebben ziet het panel een 

spanningsveld ontstaan in de vereisten die de opleiding stelt. Docenten geven aan geen extreme 

werkdruk te ervaren, maar toch wil het panel de opleiding erop wijzen dat het in de toekomst 

mogelijk anders zal zijn. Ook de opleiding heeft hier oog voor en zoekt naar manieren om dit in de 

toekomst te ondervangen. Het panel is overtuigd van de kwaliteit van de opleiding en heeft het  

vertrouwen dat de aandachtspunten worden opgepakt door het management. 

 

Conclusie 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy: het panel beoordeelt Standaard 2 als ‘voldoet’’. 
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Standaard 3: Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen  

Het toetsbeleid van de EMA is in lijn met het facultaire beleid op toetsing. De EMA voldoet ook aan 

de facultaire richtlijnen zoals het opstellen van een toetsplan en een vakdossier met 

vakbeschrijvingen. De EMA houdt er rekening mee dat de toetsvormen aansluiten op de leerdoelen 

en passend zijn voor het onderwijs. Zo zijn er individuele en groepsopdrachten, schriftelijke en 

mondelinge tentamens. Studenten werken met regelmaat aan een complexe casus, voeren 

onderzoeksopdrachten uit en geven mondelinge presentaties. Peer-feedback is een element dat 

frequent wordt ingezet en volgens het panel zeer nuttig is voor de beroepspraktijk.  

 

Evenals de eindtermen zijn er ook tentamens die buiten de EMA worden vastgesteld. Een deel van 

de tentamens zijn landelijke toetsen die centraal worden opgesteld door een redactiecommissie 

waarin alle universiteiten met een accountantsopleiding zijn vertegenwoordigd. Deze landelijke 

toetsen worden digitaal afgelegd. Correctoren die verbonden zijn aan de betrokken instellingen 

zorgen voor de kwaliteitsborging middels controle op de tentamens en de correctiemodellen.   

 

Bij de EMA intern verloopt kwaliteitsborging rondom het toetsbeleid volgens verschillende procedures 

om transparantie, validiteit en betrouwbaarheid te borgen. Zo worden tentamens volgens het 

vierogenprincipe opgesteld en wordt de beoordeling gezamenlijk gestaafd. Het 

beoordelingsformulier, de beoordelingscriteria, oefententamens of opdrachtomschrijvingen worden 

vooraf inzichtelijk gemaakt aan studenten. Studenten bevestigen in het gesprek met het panel dat 

zij duidelijk en tijdig geïnformeerd worden over hetgeen zij kunnen verwachten rondom toetsing. Na 

het toetsmoment organiseren docenten een plenair inzagemoment. Indien een student ondermaats 

heeft gepresteerd, wordt de desbetreffende student op initiatief van de docent uitgenodigd om het 

tentamen integraal door te nemen. Mocht een student het niet eens zijn met de beoordeling, heeft 

hij/zij de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het panel acht de wijze van toetsing voldoende 

transparant en valide, en stelt vast dat de toetsplannen en vakdossiers voldoende nauwkeurig zijn 

opgesteld.  

 

Portfolio I en II vormen in het eerste jaar de onderdelen van het eindwerk en zijn groepswerken. In 

principe ontvangen alle groepsleden hetzelfde cijfer voor het paper dat zij inleveren, maar de docent 

heeft het recht om individuele bijdragen van studenten verschillend te beoordelen. Met betrekking 

tot de beoordeling van de groepswerken heeft het panel wat reserves. Het vraagt zich af op welke 

wijze er bij de groepsopdrachten gewaarborgd wordt dat het aandeel van elke individuele student 

evenredig is en ‘free-rider-gedrag’ bij groepsopdrachten wordt voorkomen. Uit het gesprek met 

studenten blijkt dat zij de voordelen en de uitdagingen van groepswerkopdrachten ondervinden, 

maar dat er bij problemen goed wordt opgetreden door de begeleidende docent of de coördinator. 

Daarnaast wordt het ‘free-rider-gedrag’ ingeperkt door de verplichte nauwkeurige planning en 

verslaglegging; als blijkt dat studenten afspraken niet nakomen worden zij daarop aangesproken 

door de docent. Studenten zijn vrij om eigen groepjes te vormen. In de ogen van het panel zou dat 

‘free-rider-gedrag’ meer in de hand werken, maar dat blijkt in de praktijk goed te werken. Ook wordt 

er in de colleges en werkgroepen aangegeven dat ‘free-rider-gedrag’ niet getolereerd wordt en dat 

studenten actief worden uitgenodigd om melding te maken. Ondanks de maatregelen die de opleiding 

al heeft getroffen, wil het panel de opleiding adviseren om te kijken op welke wijze de individuele 

beoordeling bij groepsopdrachten nog beter geborgd kan worden. Zo kan bij de groepsopdrachten 

bijvoorbeeld een verklaring worden opgenomen waarin de student bevestigt dat hij verantwoordelijk 

is voor zijn eigen bijdrage.  

 

In het tweede jaar vormen Portfolio III en het afrondende Mondeling de afsluitende delen van het 

eindwerk. Portfolio III is een individueel uitgewerkt dilemma dat aan de hand van wetenschappelijke 

literatuur, en eventuele wet- en regelgeving, eigen onderzoek en eigen visie wordt uitgewerkt. Voor 

het afsluitende Mondeling worden kennis en inzichten mondeling getoetst ten aanzien van de 

vakgebieden Accountancy middels wetenschappelijke publicaties en eerder verworven kennis. 
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Tijdens het mondeling moet blijken of de student in staat is om de uitkomsten van wetenschappelijk 

onderzoek en theorieën te interpreteren. Studenten mogen zelf een keuze maken uit vier thema’s 

die per kernvak beschikbaar zijn. In totaal selecteren zij vier thema’s voor het mondelinge examen 

dat 45 minuten duurt. Per student zijn dat 15-20 artikelen voor het mondeling.  

 

Bij de beoordeling van de eindwerken is het panel van mening dat de opleiding ook daar een valide 

toetsings- en beoordelingssystematiek heeft. Het panel kan zich over het algemeen vinden in de 

beoordelingen en de wijze waarop feedback wordt gegeven door docenten en peers. Ook de 

becijfering van de individuele eindwerken is navolgbaar voor de panelleden. Maar het panel heeft 

wel twee aanbevelingen ten aanzien van de beoordeling van Portfolio III. Om onafhankelijke 

beoordeling beter te borgen adviseert het panel om twee beoordelingsformulieren te gebruiken die 

de eerste en tweede beoordelaar los van elkaar invullen. De tweede aanbeveling betreft de opbouw 

van het cijfer; het was voor het panel niet altijd duidelijk waarom het ene eindwerk met een 6 en 

het andere met een 7 werd beoordeeld. Naar aanleiding van het gesprek met de toetscommissie 

blijkt dat ook zij dit punt had opgemerkt en de opleiding heeft aanbevolen om rubrics toe te voegen 

in de beoordelingscriteria zodat de verschillende beoordelingscriteria inzichtelijker zijn. Het panel 

sluit zich volledig aan bij deze aanbeveling.  

 

Tot slot een overweging die het panel de opleiding wil meegeven over de opbouw van deelopdrachten 

en eindcijfers. Het panel heeft geconstateerd dat het mogelijk is om op een deelonderdeel van een 

opdracht onvoldoende te scoren zolang de optelsom van het totaal toegekende punten op een 

voldoende komt en het eindwerk in zijn geheel van voldoende kwaliteit is. Vanuit het 

beroepsperspectief is het belangrijk dat studenten leren inzien dat het juist voor een accountant 

cruciaal is dat al het uitgevoerde werk de toets der kritiek kan doorstaan, en dat studenten dus 

worden gemotiveerd om op alle onderdelen het onderste uit de kan te halen. 

 

Examencommissie 

De EMA heeft een faculteitsbrede examencommissie voor alle opleidingen binnen FEB. De 

examencommissie bestaat uit acht leden en een extern lid dat toetsdeskundige is. De commissie 

wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De examencommissie is verantwoordelijk voor de 

uiteindelijke beoordeling of de student aan de eindtermen van de opleiding voldoet, het borgen van 

toetskwaliteit, het aanwijzen van examinatoren ten behoeve van het afnemen en vaststellen van 

toetsen, het uitbrengen van het bindend studieadvies en het vaststellen van regels en richtlijnen. In 

de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de regels en richtlijnen opgenomen. De 

examencommissie controleert voor- en achteraf steekproefsgewijs studiehandleidingen, een tiental 

eindwerken per studiejaar en beoordelingsformulieren. Ook worden er structureel onderdelen van 

het toetsbeleid doorgelicht, waarover de examencommissie gevraagd of ongevraagd advies 

uitbrengt. 

 

Het panel is zeer te spreken over de grondigheid en deskundigheid waarmee de examencommissie 

controle uitvoert, problemen signaleert en adviezen uitbrengt in samenwerking met de recent 

geïnstalleerde toetscommissie. Het panel stelt vast dat de adviezen van de vorige visitatiecommissie 

met betrekking tot toetsings- en beoordelingssystematiek goed zijn opgevolgd. De 

examencommissie wil graag borgen dat haar aanbevelingen worden geïmplementeerd. Daarom 

wordt er doorgaans in het jaar volgend op de aanbevelingen gekeken hoe het staat met bepaalde 

initiatieven. De lijnen zijn heel kort en zowel de opleiding als de examencommissie geven aan dat de 

onderlinge communicatie goed verloopt. De examencommissie bedient een groot aantal opleidingen 

maar het panel ziet dat het haalbaar is door de goede samenwerking met de toetscommissie. Ook 

heeft de examencommissie de mogelijkheid om de toetscommissie tijdelijk te vergroten als blijkt dat 

dat nodig is.  

 

Uit de jaarverslagen en notulen maakt het panel op dat de toets- en examencommissie dezelfde 

zaken aan de orde hebben gesteld: het waarborgen van de individuele beoordeling bij 

groepsopdrachten, verduidelijking van het verschil tussen de cijfers 6 en 7 (rubrics toevoegen) en 

de beoordelingsformulieren. Doordat de verbeterpunten ook door de examen- en toetscommissie 
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zijn gesignaleerd en aangekaart, heeft het panel er het volste vertrouwen in dat de opleiding deze 

aandachtspunten goed oppakt zodat het toetsbeleid naar een nog hoger niveau getild kan worden.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de EMA een adequaat, transparant en passend systeem van toetsing heeft 

ontwikkeld en is erg enthousiast over de zorgvuldig opgestelde toetsplannen en toetsdossiers. Het 

constateert dat de afstemming tussen de eindtermen, de leerdoelen en onderwijsvormen op correcte 

wijze wordt uitgevoerd. Docenten stellen op deugdelijke wijze toetsen samen en dragen gezamenlijk 

zorg voor de kwaliteitsborging. Het panel meent dat het vierogenprincipe goed is geïmplementeerd 

en dat studenten op passende en transparante wijze worden geïnformeerd over toetsing. Het panel 

plaatst alleen één kanttekening bij de beoordeling van groepswerken waarbij ‘free-rider-gedrag’ een 

gevaar kan zijn. Het panel adviseert de opleiding om, ondanks de reeds getroffen maatregelen, te 

kijken op welke wijze de individuele beoordeling bij groepsopdrachten nog beter geborgd kan 

worden. Ten aanzien van de beoordeling van individuele portfoliodelen van het eindwerk beveelt het 

panel aan om losse beoordelingsformulieren te gebruiken en om rubrics toe te voegen zodat het 

verschil tussen een 6 en een 7 inzichtelijker wordt.  

 

Het panel is zeer te spreken over de grondigheid en deskundigheid waarmee de examencommissie 

controle uitvoert, problemen signaleert en adviezen uitbrengt in samenwerking met de recent 

geïnstalleerde toetscommissie. Het panel stelt vast dat de adviezen van de vorige visitatiecommissie 

met betrekking tot toetsings- en beoordelingssystematiek goed zijn opgevolgd. Het panel heeft er 

het volste vertrouwen in dat de recent geconstateerde verbeterpunten van de examen- en 

toetscommissie op dezelfde adequate wijze worden opgepakt om het toetsbeleid naar een nog hoger 

niveau te tillen.   

 

Conclusie 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy: het panel beoordeelt Standaard 3 als ‘voldoet. 

 

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

Om zicht te krijgen op de realisatie van de beoogde leerresultaten bestudeerde het panel 

voorafgaand aan het bezoek vijftien eindwerken en beoordelingsformulieren. Omdat het eindwerk 

van de EMA uit een vierdelig portfolio bestaat, heeft het panel zich voornamelijk gericht op de delen 

die individueel beoordeeld worden (Portfolio III en het afrondende Mondeling). Daarnaast heeft het 

panel een selectie van twaalf van de groepsopdrachten bestudeerd die ook deel uitmaken van het 

complete eindwerk, Portfolio I en II. De bestudeerde producten tonen naar oordeel van het panel 

voldoende de realisatie van de beoogde leerresultaten.  

 

De sterke Portfolio’s III vertoonden een duidelijke opbouw en logische beredenering. 

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van Corporate Governance werd goed ingezet en 

resulteerde in correct wetenschappelijk onderbouwde analyses.  Het panel was enthousiast over de 

inzet van actuele thema’s bij de behandeling van de casussen waardoor er een sterke verbinding 

met het werkveld wordt gecreëerd. Vooral het afsluitende Mondeling is in ogen van het panel een 

uitstekende manier om RDE tot uiting te brengen en te toetsen. Het is een goede voorbereiding op 

de arbeidsmarkt en in ogen van het panel een realistische proeve van bekwaamheid die het 

academische gehalte van de opleiding benadrukt.  

 

Er waren ook minder sterkte punten en een aantal werken van minder hoge kwaliteit. Het panel vond 

in sommige gevallen bijvoorbeeld de mate waarin het onderzoek zelfstandig werd uitgevoerd wat 

beperkt. Studenten krijgen literatuur aangereikt ter voorbereiding van het vak Afronding 

Accountancy Mondeling, het panel zou graag zien dat zij in grotere mate zelfstandig 

literatuuronderzoek doen. Op het vlak van onderzoeksmethodologie in Portfolio III is het spectrum 
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van gebruikte methoden soms beperkt. Voornamelijk op het gebied van Ethiek liggen er voor de 

opleiding kansen om andere methoden en andere literatuur in te zetten en daarmee de 

wetenschappelijke inbedding van dit gebied beter te onderbouwen. Omdat ook ethiek een belangrijk 

speerpunt is van de opleiding ziet het panel dit graag terug in de literatuur die gebruikt wordt voor 

de eindwerken. Maar het panel concludeert dat al het werk dat zij heeft bestudeerd van voldoende 

kwaliteit is en dat alle portfolio-onderdelen bijdragen tot de realisatie van de beoogde leerresultaten.  

 

Alumni 

Gezien de EMA een postinitiële masteropleiding is, zijn studenten al actief in het beroepenveld. Op 

basis van het gesprek met alumni, kan het panel vaststellen dat zij zich allen zeer goed voorbereid 

en opgeleid vinden voor de arbeidsmarkt. Alumni noemden verschillende vaardigheden, zoals de 

analytische insteek, het uitwerken van dilemma’s en de kennis om wetenschappelijke literatuur in te 

zetten om problemen op te lossen, als zeer nuttig voor de dagelijkse werkzaamheden in hun werk. 

Bovendien waren zij erg tevreden over de manier waarop de masteropleiding is vormgegeven: het 

sloot in hun ogen perfect aan op de praktijk. In vergelijking met studenten van andere instellingen 

vonden zij zich onderscheidend op wetenschappelijke onderlegging.  

 

Overwegingen 

Het panel heeft de realisatie van de beoogde leerresultaten beoordeeld door met name de individueel 

beoordeelde eindwerken te bestuderen en gesprekken te voeren met alumni. Na bestudering van de 

geselecteerde eindwerken concludeert het panel dat deze van voldoende wetenschappelijke kwaliteit 

zijn en dat de beoogde leerresultaten behaald worden. Wel mag er in de ogen van het panel meer 

aandacht komen voor de wetenschappelijke inbedding van ethiek en mag het spectrum van gebruikte 

methoden uitgebreid worden. Ook het zelfstandig uitvoeren van literatuuronderzoek mag worden 

aangezet volgens het panel. Wat betreft de alumni oordeelt het panel dat zij voldoende baat hebben 

bij de opleiding en dat die hen in staat stelt hun carrière in de Accountancy verder te vervolgen.  

 

Conclusie 

Masteropleiding Executive Master of Accountancy: het panel beoordeelt Standaard 4 als ‘voldoet. 

 

 

ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

Het panel stelt vast dat de masteropleiding op alle vier de standaarden voldoet aan de in het 

Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling gestelde eisen. Daarmee is het 

eindoordeel van het panel positief. 

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt de masteropleiding Executive Master of Accountancy als ‘positief’. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: BEOOGDE LEERRESULTATEN 
 

A Inhoudelijke eindtermen 

Generiek: 

De afgestudeerde masters Executive Master of Accountancy (EMA) beschikken over diepgaande, 

gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van en inzicht in het vakgebied accountancy en zijn 

in staat deze toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden en zijn in staat een 

originele bijdrage te leveren aan vernieuwing van die kennis in een professionele omgeving. 

Kennis en inzicht bestaat eruit dat de afgestudeerde masters EMA de belangrijkste theorieën, 

modellen en kaders binnen het domein begrijpen en kunnen toepassen en dat zij zelf ook nieuwe 

kennis en inzichten kunnen genereren en gebruiken bij het analyseren van complexe (financiële) 

bedrijfssituaties en bij het oplossen van complexe (financiële) praktijkproblemen. 

 

Binnen het Accountancy domein heeft de afgestudeerde master EMA:  

A.1 diepgaande, gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van en inzicht in Auditing. 

A.2 diepgaande, gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van en inzicht in Internal 

Control. 

A.3 diepgaande, gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van en inzicht in Corporate 

Governance. 

A.4 diepgaande, gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van en inzicht in Externe 

Verslaggeving. 

A.5 kennis van systemen en technieken in de accountancy en het vermogen om deze te 

implementeren in projecten of organisaties. 

A.6 het vermogen om (internationale) wetenschappelijke methoden & technieken, 

informatie- en analysetechnieken op het juiste moment en in de juiste context toe te 

passen en zelfstandig wetenschappelijk verantwoord, op de oplossing van 

praktijkproblemen gericht onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

B Academische eindtermen 

Generiek: 

De afgestudeerde masters EMA beschikken over diepgaande kennis van en inzicht in 

wetenschappelijke methoden en technieken en over academische vaardigheden en een 

academische attitude, zodanig dat de afgestudeerden het (financieel) functioneren van 

organisaties in de beroepspraktijk kunnen beoordelen, in staat zijn complexe praktijkproblemen 

binnen organisaties integratief te benaderen en op te lossen en veranderingsprocessen te 

begeleiden. De afgestudeerde masters EMA zijn in staat om op basis van onvolledige of beperkte 

informatie oordelen te vormen waarbij zij ook rekening houden met sociaal maatschappelijke en 

ethische verantwoordelijkheden. De afgestudeerde masters EMA hebben een open houding ten 

aanzien van verschillende wetenschappelijke disciplines, die vanuit hun specifieke invalshoek 

accenten leggen in de benadering van vraagstukken binnen het domein van accountancy en 

controlling, en zijn zich er van bewust dat een onafhankelijke en onpartijdige opstelling 

noodzakelijk is. 

 

De afgestudeerde masters EMA zijn: 

B.1 in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een praktijkprobleem te 

diagnosticeren. 

B.2 in staat, binnen de kaders van het accountancy domein wetenschappelijke informatie 

zoals wetenschappelijke theorieën of een wetenschappelijk betoog kritisch op waarde te 

schatten en om de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk te beoordelen en te 

benutten. 

B.3 in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en relevante gegevens te verzamelen, te 

analyseren, te interpreteren en te synthetiseren, met als doel om met betrekking tot 

een praktijkprobleem zich een oordeel te vormen, een argumentatie/redenering op te 
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zetten, een passende oplossing te ontwerpen, een advies te geven en/of een 

veranderingsproces te begeleiden. 

B.4 in staat om de internationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het accountancy 

vakgebied en in relevante aanpalende vakgebieden te onderkennen en naar waarde te 

schatten. 

B.5 in staat om specifieke accountancy vraagstukken te plaatsen in de organisatiecontext 

en de beroepspraktijk. Ook zijn afgestudeerden in staat om financiële informatie te 

begrijpen in relatie tot het brede ondernemingsbeleid en te vertalen naar vraagstukken 

op bedrijfswetenschappelijke vakgebieden. 

B.6 in staat om strategische vraagstukken te analyseren, te diagnosticeren, oplossingen 

aan te dragen en te implementeren. Zij hebben inzicht in de aan de strategie van een 

onderneming verbonden risico’s en overzien de consequenties daarvan voor de interne 

beheersing en de accountantscontrole. 

B.7 zich bewust van de noodzaak van een onafhankelijke en onpartijdige opstelling en zij 

kunnen vanuit een maatschappelijke en ethische invalshoek reflecteren op 

wetenschappelijke inzichten, op het (financieel) functioneren van organisaties en op 

mogelijke oplossingen voor vraagstukken op het gebied van de accountancy. 

C Sociaal communicatieve eindtermen 

Generiek: 

De afgestudeerde masters EMA beschikken over sociaal communicatieve vaardigheden die nodig 

zijn om zelfstandig en in teamverband te kunnen bijdragen aan het (financieel) goed 

functioneren van organisaties. De afgestudeerde masters EMA zijn in staat een team te 

begeleiden bij de implementatie van oplossingen of veranderingsprocessen in een organisatie. 

 

De afgestudeerde masters EMA: 

C.1 beschikken over sociaal communicatieve vaardigheden waarmee zij in staat zijn om 

relevante informatie op een logische, overtuigende en heldere manier te verwoorden, 

zowel in schrift als mondeling en zowel met beroepsgenoten als met niet-deskundigen. 

C.2 zijn in staat zelfstandig, maar ook in teamverband, oplossingsgericht en planmatig te 

werken en zij zijn in staat om in de beroepspraktijk leiding te geven aan een team. 

C.3 kunnen kritisch reflecteren op eigen en andermans werk om daar waar nodig is bij te 

sturen en feedback te geven. 

C.4 beschikken over de sociaal communicatieve vaardigheden om bij cliënten effectief de rol 

van de accountant te kunnen vervullen, inclusief het vervullen van de kritische rol die 

typerend is voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van accountant. 

D Studievaardigheden en beroepsoriëntatie 

Generiek 

De afgestudeerde masters EMA beschikken over vaardigheden die noodzakelijk zijn om het eigen 

leerproces te sturen en om te reflecteren op eigen kennis en vaardigheden en zij zijn in staat om 

hun denken en werken bij te sturen. De afgestudeerde masters EMA zijn in staat om zelfstandig 

te beoordelen hoe en op welke onderdelen hun vakkennis tijdens de verschillende fasen van de 

loopbaan vernieuwing of aanvulling behoeft. Dit stelt hen onder andere in staat om blijvend 

gerichte keuzes te maken in de invulling van (de voor accountants verplichte) permanente 

educatie om zo ook in de toekomst te voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt aan 

beoefenaren van het accountantsberoep. 

 

De afgestudeerde masters EMA beschikken over: 

D.1 de noodzakelijke leer- en studievaardigheden om te kunnen reflecteren op het eigen 

leerproces (denken en werken) en om dit proces bij te sturen. Ook zijn zij in staat om 

de eigen vakkennis continu te vernieuwen.  

D.2 zelfinzicht, inzicht in het beroepsperspectief en inzicht in de mogelijkheden tot 

verdieping en/of verbreding. Daarenboven zijn de afgestudeerden daardoor in staat een 
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gemotiveerde keuze te maken voor een verdere specialistische vervolgopleiding binnen 

het domein van de Accountancy en voor een meer gespecialiseerde loopbaan. 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 
 

 

  

va
k

EC

JA
A

R
 1

IC
 A

IS
 C

o
m

p
re

h
e

n
si

ve
 D

e
si

gn
10

C
o

rp
o

ra
te

 G
o

ve
rn

an
ce

 f
o

r 
A

cc
o

u
n

ta
n

ts
5

IC
-C

G
 In

te
gr

at
ie

 p
o

rt
fo

li
o

 d
e

e
l I

3

A
u

d
it

 &
 A

ss
u

ra
n

ce
 I

5

C
G

-A
A

 In
te

gr
at

ie
 p

o
rt

fo
li

o
 d

e
e

l I
I

2

Ex
te

rn
e

 V
e

rs
la

gg
e

vi
n

g 
R

e
se

ar
ch

5

JA
A

R
 2

Ex
te

rn
e

 V
e

rs
la

gg
e

vi
n

g 
fo

r 
A

cc
o

u
n

ta
n

ts
15

A
u

d
it

 &
 A

ss
u

ra
n

ce
 II

5

A
fr

o
n

d
in

g 
A

cc
o

u
n

ta
n

cy
 P

o
rt

fo
li

o
 d

e
e

l I
II

6

A
fr

o
n

d
in

g 
A

cc
o

u
n

ta
n

cy
 M

o
n

d
e

li
n

g 
e

xa
m

e
n

4 60

La
n

d
e

li
jk

 e
xa

m
e

n

In
st

e
ll

in
gs

to
e

ts

O
p

d
ra

ch
t

In
st

e
ll

in
gs

to
e

ts
 e

n
 o

p
d

ra
ch

t

au
g

ja
n

fe
b

se
p

m
e

i
ju

n
ju

l
o

kt
n

o
v

d
e

c
m

rt
ap

r



Executive Master of Accountancy, Rijksuniversiteit Groningen  29 

BIJLAGE 3: BEZOEKPROGRAMMA 
 

Woensdag 30 oktober 2019  

12.00 12.15 Ontvangst  

12.15 14.15 Voorbereidend overleg panel (inclusief lunch) en inzien documenten; 

inloopspreekuur (12.15-12.45) 

14.15 15.00 Ontwikkelgesprek 

15.00 15.15 Pauze / intern overleg 

15.15 16.00 Gesprek met inhoudelijk verantwoordelijken 

16.00 16.15 Pauze / intern overleg 

16.15 17.00 Gesprek met studenten (incl. OC) 

17.00 17.15 Pauze / intern overleg 

17.15 17.45 Gesprek met alumni 

17.45 18.15  Afronding dag 1 / vertrek panel naar hotel en restaurant 

   

Donderdag 31 oktober 2019  

08.30 09.00 Aankomst panel en inzien documenten 

09.00 09.45 Gesprek met docenten (incl. OC) 

09.45 10.00 Pauze 

10.00 10.30 Gesprek met examencommissie 

10.30 11.30 Voorbereiden eindgesprek opleidingsmanagement 

11.30 12.15 Eindgesprek met opleidingsmanagement (inhoudelijk en formeel 

verantwoordelijken) 

12.15 14.00 Opstellen voorlopige bevindingen en voorbereiden mondelinge 

terugkoppeling (incl. lunch) 

14.00 14.15 Mondelinge terugkoppeling  

14.15 14.30 Afronding bezoek 
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BIJLAGE 4: BESTUDEERDE EINDWERKEN EN DOCUMENTEN 
 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek vijftien eindwerken bestudeerd van de Executive Master 

of Accountancy. De gegevens van de eindwerken zijn bekend bij QANU en zijn op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek onder meer de volgende documenten bestudeerd (deels in hard 

copy en deels via de elektronische leeromgeving): 

 FEB Strategic plan 2016-2020 

 FEB Assessment Policy and Assessment 

 Onderwijs- en examenregeling 

 Handboek kwaliteitszorg FEB 

 Zelfevaluatie EMA 

 Onderzoekstijd en publicaties van docenten EMA 

 Curriculum documenten Executive Master of Accountancy 2018-2019 

 Curriculum Monitor Executive Master of Accountancy 

 Inschrijvings/toelatingsprocedure EMA 

 Eindtermen accountantsopleiding 

 Studiehandleiding eindwerk 

 Studiehandeling overige cursussen 

 Cursus Audit & Assurance I: cursus informatie 

 Cursus Audit & Assurance I: college slides 

 Cursus Audit & Assurance I: literatuur 

 Cursus Audit & Assurance I: voorbeeld tentamen en (her)tentamen 2019 

 Cursus Audit & Assurance I: opdrachten 

 Cursus Audit & Assurance I: evaluatie 

 Landelijk examen Audit & Assurance II 

 Landelijk tentamen IC AISCD 

 Samenstelling van de opleidingscommissie van de Executive Master of Accountancy 

 Handboek opleidingscommissies RUG 2019-2020 

 Notulen opleidingscommissie EMA 2018-2019 

 Overleg FB en OC 2018-2019 

 Notulen opleidingscommissie EMA 2017-2018 

 Overleg FEB en OC 2017-2018 

 Samenstelling examencommissie FEB 

 Regels en Richtlijnen van de examencommissie 

 Borging van kwaliteit van toetsing: procedures 

 Borging kwaliteit van toetsing: analyse van toetsplan 

 Borging van kwaliteit van toetsing: vakken 

 Jaarverslag examencommissie 

 Notulen examencommissie 

 Notulen toetscommissie 


