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Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor
Accountancy van de Nyenrode Business Universiteit

Aanvullende informatie
De NVAO heeft bij e-mail van 13 mei 2013 de instelling aanvullende informatie gevraagd

over de feitelijke onjuistheden en onduidelijke besluitvorming in het rapport. Dit betrof onder

meer de werking van de vrijstellingscommissie, de motivering voor het oordeel over de

studeerbaarheid van het programma, de kengetallen voor het personeel, de organisatie van

het decentrale programma en de motivering voor het oordeel over standaard '16. Bij e-mail

van 13 juni 2013 heeft de NVAO de aanvullende informatie ontvangen.

Beoordelingskader
Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2010, nr

21523).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het visitatierapport en de aanvullende informatie deugdelijk en

kenbaar is gemotiveerd op welke gronden het panel de kwaliteit van de opleiding voldoende

heeft bevonden.

Advies van het visitatiepanel
Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel (hierna ook: de commissie).

Beoogde eindkwalificaties
De bacheloropleiding Accountancy geldt als wetenschappelijke beroepsopleiding die uitgaat

van een combinatie van werken en leren. De opleiding is zodanig ingericht dat deze parallel

loopt met de carrière van de student. De opleiding beoogt om ondezoekende professionals

op te leiden die de academische vaardigheden bezitten om hun beroepspraktijk op
professionele wijze in te vullen.
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pagina2van 7 Het opleidingsdoel is vertaald naar een set vakspecif¡eke eindkwalificaties die in

overeenstemming zijn met de eindtermen en beroepsprofìelen die zijn vastgesteld door de

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

De doelstellingen van de bacheloropleiding Accountancy zijn bovendien expliciet verbonden
met de Dublin-descr¡ptoren en voldoen dus aan de internationale normen voor een
wetenschappelijke opleiding.

Programma
Studenten van de bacheloropleiding Accountancy volgen in deeltijd een programma van
180 EC, verspreid over 4,5 studiejaren. Het programma kan op negen verschillende locaties
verspreid over het land worden gevolgd. ln het curriculum ligt de nadruk op de theoretische
grondslagen van de accountancy als wetenschap. De bacheloropleiding is opgebouwd rond
drie kernvakken: Auditing & Assurance, Bestuurlijke lnformatieverzorging en Externe
Verslaggeving. De commissie is van mening dat studenten een inhoudelijk goed en
samenhangend programma volgen. Ook constateert zij dat de eindkwalificaties adequaat
zijn vertaald naar de leerdoelen van vakken. Wel vindt de commissie dat er in het curriculum
meer aandacht besteed zou moeten worden aan het vak Finance, om toekomstige

accountants te voozien van de nodige bagage om de groeiende complexiteit van financiële
vraagstukken te kunnen bevatten en malversaties te herkennen waar deze zich voordoen.

De opleiding heeft onder de naam 'De Luiken Open' een ontwikkeltraject in gang gezet met

als doelstelling de toekomstige accountant te voorzien van de nodige bagage om
ontwikkelingen in het beroepenveld (bijvoorbeeld de recente derivatenproblematiek) het
hoofd te kunnen bieden. De commissie is zeer te spreken over dit verandertraject, de visie
op de accountant van de toekomst en over de conforme aanpassingen in het curriculum.

De opbouw van het curriculum, en daarmee de studeerbaarheid van de opleiding, is een
punt van zorg voor de commissie. Uit de bestudeerde informatie bleek dat de
studiebelasting in bepaalde semesters en individuele vakken van de bacheloropleiding
structureel te hoog is. De commissie heeft hierover tijdens het bezoek uitvoerig gesproken

met de opleiding. Dit heeft geresulteerd in de toezegging om de bewuste semesters aan te
passen en de studiedruk beter te verdelen (zie Bijlage 8). De commissie waardeert deze
toezegging en raadt de opleiding met klem aan de voorgestelde wijzigingen op korte termijn
te implementeren. Een mogelijke consequentie van de geprogrammeerde te hoge
studiedruk is dat bepaalde vakken uit de betreffende semesters worden afgesloten met

toetsen die naar het oordeel van de commissie van onvoldoende niveau zijn. Dit punt komt
verderop in deze samenvatting aan de orde.

Personeel
De commissie heeft een positief beeld gekregen van de inhoudelijke en didactische
kwaliteiten van het docentencorps. Docenten beschikken over voldoende ervaring om de
doelstelling van de opleiding te realiseren. Ook beoordelen studenten het docententeam
hoog op het gebied van toegankelijkheid. Het wetenschappelijk niveau en de actuele
onderzoekservaring zijn aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de vorige visitatie. Het
personeelsbeleid voorziet in didactische trainingen, vakinhoudel¡ke overleggen en
persoonlijke begeleiding van nieuwe docenten. Docenten worden beoordeeld via
vakevaluaties en tentamenevaluaties en bij onvoldoende functioneren worden maatregelen
genomen. De commissie is van mening dat de omvang van het personeel toereikend is voor
de realisatie van het programma. Wel ziet de commissie het hoge aantal freelancedocenten
(circa 500) als een potentieel risico voor de kwaliteit van het onderwijs.



Pagina 3 vant Zij heeft echter kunnen vaststellen dat het managementteam het voornemen heeft
uitgesproken om het aanname- en kwaliteitsbeleid voor deze groep medewerkers aan te
scherpen.

Voorzieningen
Voor de bacheloropleiding Accountancy geldt dat deze decentraal wordt aangeboden:
studenten volgen het merendeel van hun studie op negen decentrale locaties, verspreid
over het land. Deze locaties worden gekozen op basis van faciliteiten en bereikbaarheid met
openbaar vervoer. Hoorcolleges, schriftelijke tentamens en de summercourses vinden wel
plaats op Nyenrode, waar veel goede materiële voozieningen zijn. De studiebegeleiding en

de digitale informatievoorziening via My.Nyenrode en de reguliere nieuwsbrief zijn eveneens
op een adequate manier vormgegeven. Studenten bevestigen dit beeld.

Kwaliteitszorg
De opleiding beschikt over een kwaliteitszorgsysteem waarmee gecontroleerd wordt of de

onderwijsleeromgeving studenten in staat stelt de eindkwalifìcaties te behalen. De

commissie heeft geconstateerd dat de opleiding een breed palet aan evaluaties heeft
ontwikkeld, gericht op studenten, docenten en alumni. Ook worden de resultaten van
evaluaties besproken in de opleidingscommissie en de vakcenters. Waar nodig leiden ze tot
aanpassingen en verbeteringen.

Een punt van zorg voor de commissie is de constatering dat de examencommissie haar
wettelijke taken nog niet uitoefent; deze taken zijn nog belegd binnen andere gremia van de
opleiding, zoals de vakgroepen. De examencommissie heeft tijdens de visitatie de
verwachting uitgesproken dat binnen een jaar de overheveling van het nieuwe toetsbeleid
naar de examencommissie zal zijn vastgesteld. De commissie benadrukt de noodzaak van
een snelle implementatie van dit beleid door de examencommissie.

Toetsi ng e n ge re al i see rde e i nd kw alifi c aties
Om te kunnen vaststellen of studenten de beoogde cursorische leerdoelen daadwerkelijk
behalen, heeft de commissie een steekproef van toetsen bestudeerd. Het resultaat van dit
onderzoek was niet in alle opzichten bevredigend. Voor vier van de in totaal vijf bestudeerde
tentamens van de bachelorvakken Auditing Theory en BIV-Business lnformation Systems
concludeerde de commissie dat de wetenschappelijke kenniscomponent onvoldoende wordt
getoetst. Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie over dit punt uitgebreid met het
opleidingsmanagement overlegd. Tot tevredenheid van de commissie heeft de opleiding
inmiddels toegezegd de tentamens Auditing Theory en B|V-Business lnformation Systems
aan te passen. De commissie vraagt het management om in de toekomst scherp in de
gaten te houden dat de toetsing van academische kennis voldoende gewicht krijgt in

tentamens.

ln de beslissing van de commissie om de standaard 'Toetsing en gerealiseerde

eindkwalificaties' met een voldoende te beoordelen speelde een rol dat de commissie op
basis van lezing van vijftien bachelorscripties tevreden was over het wetenschappelijk
niveau. Dit bleek vooral uit de inbedding in relevante wetenschappelijke literatuur, de
gehanteerde onderzoeks- en analyse methoden, de afireging van mogelijke verklaringen
voor de onderzoeksresultaten, en de uitwerking van theoretische, naast praktische

implicaties van de resultaten. Overigens moet worden vermeld dat de normering van de
bachelorscriptie nadere aanscherping verdient. Na afloop van de visitatie heeft de opleiding



Pagina 4 van 7 alsnog de gevraagde toelichting gegeven over de criteria waaraan bachelorscripties moeten
voldoen.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel over het versterken van de
werkzaamheden van de examencommissre.

Bestuurlijke afspraak
Gelet op het belang van een goed functionerende examencommissie zoals beschreven in
de Wet Versterking Besturing en in lijn met de opmerkingen hierover in het visitatierapport,
heeft de NVAO met de instelling een bestuurlijke afspraak gemaakt. Uiterlijk 1 april2015 zal
de instelling een jaarverslag van de examencommissie over het academiejaar 2013-2014
toezenden aan de NVAO.

Besluit
lngevolge het bepaalde in artikel 5a.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het college
van bestuur van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze op het voornemen tot besluit van 7 oktober 2013 naar voren te brengen. Bij

e-mail van 23 oktober 2013 heeft de instelling gereageerd op het voornemen tot besluit. Dit
heeft geleid tot aanvulling van bijlage 2 in het definitieve besluit.

De NVAO besluit accreditatie te verlenen aan de wo-bachelor Accountancy (180 ECTS;
variant: deeltijd; locatie: Breukelen) van de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De

NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en is van kracht tot en met 31 december
2019.

Den Haag, 6 november 2013

De NVAO
Voor

bl,

R.P. Zeve bergen

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen
van bezwaar bedraagt zes weken.
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De standaarden over
de opleiding als

krijgen
geheel

het oordeel onvoldoende (O), voldoende
wordt op dezelfde schaal gegeven

Onderuerp Standaarden Beoordel¡ng
door het
panel
deeltijd

1. Beoogde
e¡ndkwalificat¡es

I De beoogde eindkwal¡ficaties van de ople¡d¡ng zijn wat betreft
inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan
internationele eisen

2 De oriëntatie van het programma waarborgt de ont\ivikkeling van
vaard¡gheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of
de beroepspraktijk

3 De inhoud van het programma
om de beoogde eindkwalificaties

b¡edt studenten de mogelijkheid
te bereiken

4 De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt
studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwal¡f¡caties te
bereiken.

5 Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de ¡nstromende
studenten.

6 Het programma is studeerbaar o

2, Programma

7. De ople¡ding voldoet aan wettelijke eisen met betrekk¡ng tot de
omvang en de duur van het programma.

8 De opleid¡ng besch¡kt over een doeltreffend personeelsbeleid

I Het personeel ¡s gekwalif¡ceerd voor de inhoudelijke,
onderwiiskundiqe en orqanisatorische realisatie van het orooramma

3. Personeel

10 De omvang van het personeel is toereikend voor de realisatie
van het programma

11 De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend
voor de realisatie van het proqramma.

4. Voorzieningen

12. De stud¡ebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten
bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van
studenten.

13 De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand
van toetsbare streefdoelen

14. De u¡tkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor
aantoonbare verbetêrmaatregelen die bijdragen aan realisatie van
de streefdoelen.

5. Kwaliteitszorg

15 Bij de ¡nterne kwaliteitszorg zijn de opleidings- en
examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het
afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken.

eindkwal¡ficaties

6. Toetsing en
gerealiseerde

16. De opleid
en toont aan

ing beschikt over een adequaat systeem van toetsing
dat de beoogde e¡ndkwalificaties worden gerealiseerd

Opleiding als
geheel

Eindoordeel



Cohort 2006 2007 08 09 10 11

Uitval na 1jr 17,5% 19,9% 20,00/o 20,30/o 15,50/o 15,1%

Uitval na 2jr 24,4% J1,7% 27,3% 27,70/o 25,2%

Uitval na 3jr 32,3% 36,0% 35,20/o 35,4%

Pagina 6 van z Bijlage 2: Feitelijke gegevens

Tabel 1: Uitval na 1, 2, en 3 jaar

Tabel 2* : Rendement (vwo-instroom)

Cohort 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rendement

na 4,5 jaat
26,40/o 30,0% 30,7% 27,3%

39,10/o
Rendement

na 5 jaar
37,40/o 38,30/o 31,3%

Rendement

na 5,5 jaar
43,6% 48,8% 42,6% 34,30/o

Rendement

na 6(*) jaar
62,6% 59J% 50,8%

*het betreft een deeltijdopleiding van nominaal van 4,5 jeer, daarom de cohorten 2004 en 2005
toegevoegd en de termijnen in de 1e kolom aangepast

Tabel 3: Rendement (totale instroom): conform aan tabel 2 (vwo-instroom)

Tabel 4: Docentkwaliteit

*: Nyenrode zal in de bestaande idbevordering van docenten meer structuur aanbrengen
conform de afspraken rondom de Basiskwalificatie Onderwijs

Tabel 5: Student-docentrctio

Ratio 39,1

Tabel 6: Contacturen

Studiejaar 1 2 3 4 5

276 195 192Contacturen 207 39*

. het 9e semester in jaar 5 bestaat uit het vak Beginselen Methodologie en de Bachelorscriptie waarvan

de verdere contacturen individueel worden bepaald

Graad MA PhD BKO

15%Percentage 57%
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- Prof. dr. J.J.A. (Hans) Leenaars (voorzitter), lid Raad van Bestuur BNG, hoogleraar
Accounting lnformation Systems aan de Universiteit van Amsterdam;

- Prof. dr. H. (Henri) Olivier, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik;

- Prof. dr. E.H.J. (Eddy) Vaassen, hoogleraar Accountancy aan de Universiteit van Tilburg;

- Prof. dr. A, (Arco) van de Ven, hoogleraar Accounting lnformation Systems aan
TiasNimbas (Universiteit van Tilburg) en hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit;

- M.S. (Merel) Vlasveld BSc, masterstudent Accountancy, Auditing en Control, en student
postmaster Registeraccountancy aan de VU Amsterdam.

Het panel werd ondersteund door A.M. (Agnes) Mos, secretaris (gecertificeerd) en F. (Floor)

Meijer, projectleider.


