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Besluit strekkende tot het veilenen van accreditatie aan de opleiding wo-master
Accountancy van de Nyenrode Business Universiteit
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Gegevens
Naam instelling
Naam opleiding
Datum aanvraag
Variant opleiding
Locatie opleiding
Datum goedkeuren panel

Datum locatiebezoeken
Datum visitatierapport

Nyenrode Business Universiteit
wo-master Accountancy (60 ECTS)
20 december 2012
deeltijd
Breukelen
26 juni2012
25 en26 oktober 2012
20 maarl2013

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

over de feitelijke onjuistheden en onduidel¡ke 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 ovenruegingen van het panel (hierna ook: de commissie).

Beoogde eindkwalificaties
De masteropleiding 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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Pagina 2 van 7 Het opleidingsdoel is vertaald naar een set vakspecifìeke eindkwaliflcaties die in
overeenstemming zijn met de eindtermen en beroepsprofielen die zijn vastgesteld door de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

De doelstellingen van de masteropleiding Accountancy zijn bovendien expliciet verbonden
met de Dublin-descriptoren en voldoen dus aan de internationale normen voor een

wetenschappelijke opleiding.

Programma
Het curriculum van de masteropleiding is verspreid over twee studiejaren en de studielast is

60 EC. ln deze opleiding ligt de nadruk op wetenschappelijke kennis en op het inzicht in de
grondslagen van de accountancy als wetenschap, ln de masteropleiding worden de

vakgebieden Advanced Auditing, Bestuurlijke lnformatievezorging en Externe
Verslaggeving op specialisatieniveau bestudeerd. De masterscriptie levert het bewijs van
het vereiste eindniveau van de masteropleiding. De keuzevrijheid voor de masterscriptie
wordt beperkt door de verplichte nauwe aansluiting bij de bovengenoemde kernvakken van
de opleiding en bij vraagstukken uit de beroepspraktijk.

De commissie heeft tijdens de visitatie met alle gremia gesproken over het belang van
voldoende kennis op het gebied van corporate finance. Zij achl het van groot belang dat de
toekomstige accountants voldoende toegerust zijn om op een goede manier invulling te
kunnen geven aan hun signalerende functie, en pleit voor voldoende aandacht voor
corporate finance vakken in het totale curriculum van de bachelor- en masteropleiding.

De opleiding heeft onder de naam 'De Luiken Open' een ontwikkeltraject in gang gezet met
als doelstelling de toekomstige accountant te voozien van de nodige bagage om de
maatschappelijke financiële ontwikkelingen (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 commissie is van mening dat de eindkwalifìcaties adequaat zijn vertaald naar de
leerdoelen van vakken, en dat studenten een inhoudelijk goed en samenhangend
programma volgen. Het deeltijdsysteem en het decentrale concept zijn op een dusdanige
wijze vormgegeven dat studenten in staat worden gesteld de beoogde eindkwaliflcaties te
halen. Zij-instromers kunnen een premastertraject volgen dat afgestemd is op hun

vooropleiding.

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 scoren zij hoog op het gebied van
toegankelijkheid. Het wetenschappelijk niveau en de actuele onderzoekservaring zijn
aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de vorige visitatie. Het personeelsbeleid vooziet in

didactische trainingen, vakinhoudelijke 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 relatief hoge aantal freelancedocenten als een potentieel risico voor de
kwaliteit van het onderwijs.



Pagina 3 vanz Zij heeft echter vastgesteld dat het managementteam voornemens is om het aanname- en

kwaliteitsbeleid voor deze groep medewerkers aan te scherpen.

Voorzieningen
Voor de masteropleiding 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
het openbaar vervoer. Hoorcolleges en schriftelijke tentamens vinden op Nyenrode plaats,
waar veel goede materiële voozieningen zijn. De studiebegeleiding en de digitale
informatievoorziening via My.Nyenrode en de reguliere nieuwsbrief zijn op een adequate
manier vormgegeven. Studenten bevestigen dit beeld.

Kwaliteitszorg
De opleiding beschikt over een kwaliteitszorgsysteem waarmee gecontroleerd wordt of de
onderuvijsleeromgeving studenten in staat stelt de eindkwalificaties 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
veruvachting uitgesproken dat binnen een jaar het nieuwe toetsbeleid zal zijn vastgesteld
door de examencommissie. De commissie benadrukt de noodzaak van een snelle
implementatie van dit beleid door de examencommrsste.

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
Om te kunnen vaststellen of studenten de beoogde cursorische leerdoelen daadwerkelijk
behalen, heeft de commissie een aantal tussentijdse en afsluitende toetsen bekeken. Op
basis van deze steekproef concludeert de commissie dat het toetsingssysteem adequaat
wordt ingevuld en het studenten in staat stelt de beoogde eindkwalificaties te behalen.

ln de aanloop naar de visitatie heeft de commissie vijftien masterscripties bestudeerd. Zij
heeft hierbij met genoegen mogen constateren dat het niveau van deze masterscripties
aanzienlijk is verhoogd ten opzichte van de vorige visitatie. De commissie is ervan overtuigd
dat de gewijzigde opzet van het masterprogramma hier een belangrijk aandeel in heeft
gehad.

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 I april2015 zal
de instelling een jaarverslag van de examencommissie over het academiejaar 2013-2014
toezenden aan de NVAO.
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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 oktobe¡ 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-master Accountancy (60 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 deze

7/'

(bestuurd

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.

RP
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De standaarden over
de opleiding als

krùgen
geheel

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

Onderwerp Standaarden Beoordeling
door het
panel
deeltijd

1. Beoogde
eindkwal¡ficat¡es

1. De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betrett
inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan
¡nternetionale eisen

G

2. De oriëntat¡e van het programma waarborgt de ontw¡kkeling van
vaardigheden op het gebied van wetenschappeliJk onderzoek en/of
de beroepspraktiik.

3. De inhoud van het programma biedt studenten de mogel¡jkheid
om de beooqde eindkwalif¡caties te bere¡ken

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

5 Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende
studenten

6 Het programma is studeerbaar

2. Programma

7 De opleiding voldoet aan wettelüke eisen met befekking tot de
omvang en de duur van het programma

8 De opleiding beschikt over een doeltreffend personeelsbeleid

9 Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke,
onderwiiskundige en organisatorische real¡satie van het orooramma.

3. Personeel

1 0 De omvang van het personeel is toereikend voor de realisatie
van het programma.

I 1 De huisvesting en de mater¡ële voorzieningen zün toereikend
voor de realisatie van het programma G

4. Voorzieningen

12 De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten
bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van
studenten.

13. De opleiding wordt period¡ek geëvalueerd, mede aan de hand
van toetsbare streefdoelen.

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

5. Kwaliteitszorg

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

6. Toetsing en
gerealiseerde
eindkwalificaties

I 6 De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing
en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd

Ople¡ding als
geheel

E¡ndoordeel
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Tabel 1: Rendement

Cohort 2009 201 0 2011

Rendement 49,3% 39,0% n.v.t.

Tabel 2*: Docentkwaliteit

- van de 43Yozonde¡ MA-titel bezilï2o/o wel de RA-titel

- 15o/o van de docenten is PhD, echter alle studenten volgen in het 2e masterjaar colleges bij een of
meerdere van deze PhD's

- zie opmerking over BKO onder de Bachelor

Tabel 3 : Student-docentratio

Ratio 37,7

Tabel 4*: Contacturen

aaÍ uit de vakken Applied Business Research, Onderzoeksvak en
Masterscriptie waarvan de verdere contacturen individueel worden bepaald

Graad MA PhD BKO

Percentage 57o/o 15%

1 2Studiejaar

Contacturen 142 75
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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 (gecertifìceerd) en F. (Floor)
Meijer, projectleider.


