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• Leidt op voor AA titel met beperkte 
controlebevoegdheid.

• Integratie mogelijk met praktijkopleiding
• Nominale duur: 2 jaar.
• Colleges in deeltijd op vrijdag
• Kosten:

- cursusgeld: € 10.490,- , incl. 
eerste  tentamen / examen

- studiemateriaal / literatuur
• Start: september en februari

Post bachelor accountancy MKB 
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Structuur van de opleiding
Conceptuele
leerlijn

A&A 2-12 5 Fisc 1-4,7 5
Stat 2-3 2 Re 5-7 2

Beroeps-
producten

A&A 13 1 ICAIS 5 FIN 8,12 1 A&A 14 2
FA 8-13,16 5 MAC 9 1 Mac 3,4,8 3 ICAIS 1
BKH 2,7,8 2 Stat 4-5 2 SLO 4-6,8,10 6 FIN 5, 7, 9 3

BKH 3,4 1 SLO 1a, 9 2
EC 3-5 2 Fisc 6 2

Re 1

Persoonlijkheids-
vorming

GEB 1,2,5 2 GEB 6a 4

Totaal EC's 15 15 15 15
per semester

Beginselen en 
theorieën

Oordeels- en 
besluitvorming

Reflectie op 
beroepsproduct

Reflectie op 
beroepsproduct

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

A&A                 
(landelijk)

Belastingrecht 
(landelijk)

Ondersteunende 
lessen

Risicogericht 
samenstellen

IT in de 
accountantspraktijk

Strategische   
analyse

Advisering 
bedrijfsoverdracht

Ondersteunende 
lessen


Overzicht eindtermen

		Overzicht CEA-eindtermen post-bachelor

		Op basis van voorstel knip 8-3-2016

		Vakgebied		Eindtermen post-bachelor		EC's		Niveau		Niveau

								bachelor		post

		A&A				8

		A&A-2		de verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers van de opdracht te onderkennen, de spanningsvelden tussen de verschillende belanghebbenden te identificeren, de belangen van de opdrachtgevers en het publiek af te wegen, hierop te reflecteren en bij de besluitvorming te betrekken.				B		C

		A&A-5a		de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen.				B		C

		A&A-6		om bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie.				B		C

		A&A-9		het Stramien voor assurance-opdrachten uit te leggen, in een casuspositie toe te passen en kritisch te becommentariëren.				A		C

		A&A-10		de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen.				B		C

		A&A-12.1		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, de van toepassing zijnde beroepsreglementering m.b.t. het proces van cliënt-/opdracht(her)aanvaarding toe te passen.						C

		A&A-12.2		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering de relevante kennis van de huishouding en zijn omgeving respectievelijk de kenmerken van het object van onderzoek te verzamelen om vervolgens de relevante risico’s op afwijkingen van materieel belang te beschrijven en in te schatten.						C

		A&A-12.3		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering, met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken (incl. data-analyse, procesmining en/of statistische hypothesetoetsen en schattingsmethoden) de opdracht op effectieve en efficiënte wijze te plannen en uit te voeren.						C

		A&A-12.4		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel of conclusie en deze te rapporteren aan de opdrachtgever.						C

		A&A-12.5		naar aanleiding van zijn assurancewerkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever (inclusief de organen belast met governance).						C

		A&A-13		voor aan assurance verwante opdrachten (samenstelopdrachten en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie), in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering:
-          de opdracht te aanvaarden;
-          de relevante kennis van de huishouding en zijn omgeving respectievelijk het object van onderzoek te verzamelen;
-          relevante risico's voor de uitvoering van de opdracht te signaleren;
-          met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken de opdracht op effectieve en efficiënte wijze te plannen en uit te voeren;
-          de bevindingen te evalueren en hierover te rapporteren aan de opdrachtgever.				A		C

		A&A-14		voor overige werkzaamheden, in het bijzonder adviesopdrachten, de relevante kennis en vaardigheden te hanteren om, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering:
-          de opdracht te aanvaarden;
-          de relevante risico's voor de uitvoering te signaleren;
-          met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken de opdracht op effectieve en efficiënte wijze in te richten en uit te voeren;
-          de bevindingen te evalueren en hierover te rapporteren aan de opdrachtgever.						C

		FA				5

		FA-8.2		te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een kleine vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk) dan wel in overeenstemming met fiscale grondslagen. 				A		C

		FA-10		de regels van kapitaalbescherming uit te leggen en te beoordelen of deze regels op de juiste wijze zijn toegepast in een jaarrekening van een naamloze en besloten vennootschap.				B		C

		FA-12		de onderlinge samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening, het overzicht totaalresultaat en het kasstroomoverzicht te doorgronden. 				B		C

		FA-13		om in bijzondere situaties zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten, latente belastingen en overnames, verschillende alternatieven m.b.t. de verantwoording van transacties en gebeurtenissen af te wegen en hierover te adviseren.				B		C

		FA-16		op hoofdlijnen uit te leggen wat de specifieke vraagstukken zijn inzake financiële verantwoording voor organisaties zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen). 						B

		ICAIS				6

		ICAIS-7		de verschijningsvormen binnen het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein te benoemen, te onderscheiden, respectievelijk te beoordelen.				B		C

		ICAIS-8		de gevolgen van veranderingen in de IT-infrastructuur, de IT-applicaties, het IT-management en de IT-strategie, voor de betrouwbaarheid van de verslaggeving, voor de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en voor de naleving van relevante wet- en regelgeving, te signaleren respectievelijk uit te leggen.				A		B

		ICAIS-10		de geschiktheid te bepalen van de voor de managementinformatie en externe verslaggeving gehanteerde analyse- en rapportagetools (zoals XBRL/SBR), alsmede de betrouwbaarheid van de opgeleverde gegevens te beoordelen en hierover te adviseren.				A		C

		ICAIS-11		de mogelijkheden van moderne data-analysetechnieken bij het toepassen van de risicoanalyse, het beoordelen van bestuurlijke informatieverzorging, de administratieve processen en het systeem van interne beheersing te beschrijven en deze technieken effectief te hanteren.				A		B

		ICAIS-13		aan de hand van geëigende systeemontwikkelings- en analysetechnieken, rekening houdend met de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, efficiency, compliance en governance, het ontwerp van een informatiesysteem van een organisatie te schetsen respectievelijk te ontwerpen.				A		B

		FIN				4

		FIN-5		ten behoeve van vermogensbeheer het risico en het rendement van beleggingsproducten te onderkennen respectievelijk te af te wegen.				A		B

		FIN-7		een financieringsvoorstel te doen respectievelijk te beoordelen na afweging van verschillende mogelijke (hybride) financieringsvormen (aandelen, obligaties, leningen, leasing en factoring), rekening houdend met de eisen van potentiële vermogensverschaffers.				B		C

		FIN-8		het werkkapitaalbeheer, in de vorm van voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer, te beschrijven respectievelijk te beoordelen en hierover te adviseren.				B		C

		FIN-9		de financiële positie en strategie van een organisatie te schetsen respectievelijk te beoordelen door middel van bijvoorbeeld scenarioanalyse en gevoeligheidsanalyse.				A		B

		FIN-12		de opzet en werking van (het proces van) treasury management te beschrijven en/of te analyseren.						B

		MAC				4

		MAC-3		kostenobjecten te identificeren, de daarbij behorende data te verzamelen, rangschikken en analyseren om deze te vertalen in een kostenmodel.				B		C

		MAC-4		kostenmodellen toe te passen op huidige en toekomstige activiteiten ten einde beslissingen te nemen (kostprijs, kostentoerekening) en deze te evalueren in termen van de economische en management prestaties.				B		C

		MAC-8		het verschil tussen budget en realisatie te meten, te analyseren en te verklaren.				B		C

		MAC-9		met behulp van moderne data-analysetechnieken beslisinformatie uit verschillende bronnen samen te stellen.						B

		SLO				8

		SLO-1a		op basis van relevante concepten, modellen en door de organisatie geformuleerde missie, visie en waarden de ondernemingsstrategie te becommentariëren respectievelijk te beoordelen op realiteitswaarde rekening houdend met zaken als marktomstandigheden, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, de potentie van de onderneming en de persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder en hierover aan bestuur en toezichthoudend orgaan te rapporteren.				B		C

		SLO-4		te onderkennen of het risico bestaat dat het bestuur zijn taken zodanig uitvoert dat het ondernemingsbelang niet wordt gediend en indien hier sprake van is hierover te rapporteren. 						B

		SLO-5		te onderkennen of het risico bestaat dat de persoonlijkheid van de bestuurder(s) en de stijl van leidinggeven en besluitvorming niet passen bij de aard, cultuur en fase van de onderneming, haar producten, markten e.d. en indien hier sprake van is hierover te rapporteren.						B

		SLO-6		op hoofdlijnen te formuleren hoe prestaties gedurende de levensloop van de onderneming kunnen worden versterkt door innovatie en goed ondernemerschap.						A

		SLO-8		te verwoorden op welke wijze organisaties in een veranderende omgeving hun doelen en resultaten kunnen bereiken, hoe veranderprocessen hieraan bijdragen, gebruik makend van bijvoorbeeld organisatiediagnose en sterkte-zwakte analyse, rekening houdend met organisatiecultuur en (mogelijke) weerstand tegen verandering. 						A

		SLO-9		te onderkennen, respectievelijk te beargumenteren of de condities (beleid, cultuur, instrumentarium e.d.) in de organisatie bijdragen aan de motivatie, ontwikkeling en binding van medewerkers. 				A		B

		SLO-10		te onderkennen, respectievelijk te beargumenteren of het proces van toewijzing van middelen leidt tot het op efficiënte wijze realiseren van de langere termijn doelstelling van de onderneming.				A		B

		BKH				3

		BKH-2		om te adviseren over de comptabele verwerking van bijzondere transacties en gebeurtenissen zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten en overnames.						C

		BKH-3		de comptabele verwerking van begroting/budget, realisatie en analyse van verschillen bij productie- en dienstverlenende bedrijven uit te leggen respectievelijk te beoordelen en correcties voor te stellen.				B		C

		BKH-4		de inrichting en structuur van het (geautomatiseerde) comptabele systeem van handels-, productie- en dienstverlenende bedrijven te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren.				B		C

		BKH-7		de inrichting en structuur van de comptabele verwerking van de verschillen tussen commerciële en fiscale jaarrekeningen te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. 				B		C

		BKH-8		met behulp van een rapportgenerator een (geconsolideerde) jaarrekening samen te stellen.						C

		EC				2

		EC-3		de invloed van macro-economische variabelen op de strategie en bedrijfsvoering, waaronder het import- en exportbeleid, van een onderneming te beschrijven. 				A		B

		EC-4		de invloed van internationaal economische en politieke ontwikkelingen en globalisering op de strategie en bedrijfsvoering van een onderneming te beschrijven.				A		B

		EC-5		de gevolgen van de marktvorm op de strategie en de bedrijfsvoering van een onderneming te beschrijven. 				A		B

		Fisc				7

		FISC-1		de belangrijkste elementen van de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en formeel belastingrecht te onderkennen teneinde de fiscale gevolgen en risico’s van feiten en gebeurtenissen te beschrijven respectievelijk te beoordelen.				B		C

		FISC-2a		op basis van de wet- en regelgeving inzake winst uit onderneming (inkomstenbelasting), loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren respectievelijk kritisch te becommentariëren. 				B		C

		FISC-3a		op basis van de wet- en regelgeving inzake niet-winstaspecten van inkomstenbelasting, dividendbelasting en erf- en schenkbelasting fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren.				A		B

		FISC-4		de fiscale strategie, waaronder belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking, van de onderneming te identificeren respectievelijk te bediscussiëren.				A		B

		FISC-6		te adviseren over fiscale vraagstukken m.b.t. vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing, dividendbelasting en successierecht. 						B

		FISC-7		de (fiscale) consequenties van de financiële situatie in elke levensloopfase te inventariseren respectievelijk de ondernemer te adviseren over het opstellen van een financieel plan. 						B

		GEB				6

		GEB-1		de basisbeginselen en -theorieën van de persoonlijkheidspsychologie te verwoorden, waaronder (a) cognitieve (leer-), motivationele (wils-) en affectieve (gevoels-)processen, en (b) geautomatiseerd (onbewust) en gecontroleerd (bewust) gedrag. 						A

		GEB-2		de basisbeginselen en -theorieën van de situatie- en contextbepaaldheid van professioneel gedrag te verwoorden waaronder in ieder geval (a) behaviorisme (b) situationisme en (c) interactionisme (inclusief conformisme en socialisatie).						A

		GEB-5		de basisbeginselen en -theorieën van de ethiek te verwoorden.						A

		GEB-6a		de theoretische benaderingen van processen van professionele oordeels- en besluitvorming, waaronder de concepten van heuristieken en biases, te beschrijven en de beperkingen en risico’s hiervan in een complex besluitvormingsproces af te wegen. 						B

		RE				3

		RE-5		de belangrijkste elementen van het faillissementsrecht te onderkennen teneinde de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen voor de onderneming te beschrijven respectievelijk hierover te rapporteren.				A		B

		RE-6		de belangrijkste elementen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht te onderkennen teneinde de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen voor de onderneming te beschrijven respectievelijk hierover te rapporteren. 				A		B

		RE-7		een natuurlijk persoon te adviseren over de belangrijkste financiële gevolgen die voortvloeien uit het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.						B



		Stat				4

		STA-2		in concrete casussituaties op grond van de uitkomst van steekproeven zelfstandig te rapporteren over het percentage fouten in de populatie en te komen tot een weloverwogen oordeel over deze populatie.				A		B

		STA-3		de risico's van onterecht goed- en afkeuren van een post van een (deel)verantwoording te onderkennen. 						A

		STA-4		een derde te instrueren en de uitkomsten van statistische analyses te interpreteren en bediscussiëren.						B

		STA-5		de relevantie van big data te onderkennen en grote hoeveelheden data met behulp van software en statistische methoden en technieken te analyseren.				A		B

						60







 Verdeling 4 semesters

		Verdeling eindtermen over 2 leerjaren

		Op basis van herziene jaar 2

						Semester 1						Semester 2						Semester 3						Semester 4

		Conceptuele				A&A                 (landelijk)						Belastingrecht (landelijk)						Ondersteunende lessen						Ondersteunende lessen

		leerlijn



						A&A 2-12		5				Fisc 1-4,7		5

						Stat 2-3		2				Re 5-7		2



		Beroeps-				Risicogericht samenstellen						IT in de accountantspraktijk						Strategische   analyse						Advisering bedrijfsoverdracht

		producten

						A&A 13		1				ICAIS		5				FIN 8,12		1				A&A 14		2

						FA 8-13,16		5				MAC 9		1				Mac 3,4,8		3				ICAIS		1

						BKH 2,7,8		2				Stat 4-5		2				SLO 4-6,8,10		6				FIN 5, 7, 9		3

																		BKH 3,4		1				SLO 1a, 9		2

																		EC 3-5		2				Fisc 6		2

																								Re		1

		Persoonlijkheids-				Reflectie op beroepsproduct						Reflectie op beroepsproduct						Beginselen en theorieën						Oordeels- en besluitvorming

		vorming



																		GEB 1,2,5		2				GEB 6a		4

		Totaal EC's						15						15						15						15

		per semester





Clustering eindtermen

		Clustering CEA-eindtermen post-bachelor

		Op basis van herziene jaar 2

		Module		Eindtermen post-bachelor		EC's		Niveau		Niveau

								bachelor		post

		Semester 1: A&A landelijk				7

		A&A-2		de verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers van de opdracht te onderkennen, de spanningsvelden tussen de verschillende belanghebbenden te identificeren, de belangen van de opdrachtgevers en het publiek af te wegen, hierop te reflecteren en bij de besluitvorming te betrekken.				B		C

		A&A-5a		de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen.				B		C

		A&A-6		om bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie.				B		C

		A&A-9		het Stramien voor assurance-opdrachten uit te leggen, in een casuspositie toe te passen en kritisch te becommentariëren.				A		C

		A&A-10		de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen.				B		C

		A&A-12.1		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, de van toepassing zijnde beroepsreglementering m.b.t. het proces van cliënt-/opdracht(her)aanvaarding toe te passen.						C

		A&A-12.2		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering de relevante kennis van de huishouding en zijn omgeving respectievelijk de kenmerken van het object van onderzoek te verzamelen om vervolgens de relevante risico’s op afwijkingen van materieel belang te beschrijven en in te schatten.						C

		A&A-12.3		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering, met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken (incl. data-analyse, procesmining en/of statistische hypothesetoetsen en schattingsmethoden) de opdracht op effectieve en efficiënte wijze te plannen en uit te voeren.						C

		A&A-12.4		voor een assurance-opdracht, niet zijnde een jaarrekeningcontrole, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering, de bevindingen te evalueren om te komen tot een oordeel of conclusie en deze te rapporteren aan de opdrachtgever.						C

		A&A-12.5		naar aanleiding van zijn assurancewerkzaamheden relevante aandachtspunten te vertalen naar verbeterpunten voor de organisatie van de opdrachtgever en deze mondeling en schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever (inclusief de organen belast met governance).						C

		STA-2		in concrete casussituaties op grond van de uitkomst van steekproeven zelfstandig te rapporteren over het percentage fouten in de populatie en te komen tot een weloverwogen oordeel over deze populatie.				A		B

		STA-3		de risico's van onterecht goed- en afkeuren van een post van een (deel)verantwoording te onderkennen. 						A

		Semester 1: Risicogericht samenstellen				8

		A&A-13		voor aan assurance verwante opdrachten (samenstelopdrachten en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie), in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering:
-          de opdracht te aanvaarden;
-          de relevante kennis van de huishouding en zijn omgeving respectievelijk het object van onderzoek te verzamelen;
-          relevante risico's voor de uitvoering van de opdracht te signaleren;
-          met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken de opdracht op effectieve en efficiënte wijze te plannen en uit te voeren;
-          de bevindingen te evalueren en hierover te rapporteren aan de opdrachtgever.				A		C

		FA-8.2		te beoordelen in hoeverre een jaarrekening van een kleine vennootschap is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk) dan wel in overeenstemming met fiscale grondslagen. 				A		C

		FA-10		de regels van kapitaalbescherming uit te leggen en te beoordelen of deze regels op de juiste wijze zijn toegepast in een jaarrekening van een naamloze en besloten vennootschap.				B		C

		FA-12		de onderlinge samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening, het overzicht totaalresultaat en het kasstroomoverzicht te doorgronden. 				B		C

		FA-13		om in bijzondere situaties zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten, latente belastingen en overnames, verschillende alternatieven m.b.t. de verantwoording van transacties en gebeurtenissen af te wegen en hierover te adviseren.				B		C

		FA-16		op hoofdlijnen uit te leggen wat de specifieke vraagstukken zijn inzake financiële verantwoording voor organisaties zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen). 						B

		BKH-2		om te adviseren over de comptabele verwerking van bijzondere transacties en gebeurtenissen zoals onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten en overnames.						C

		BKH-7		de inrichting en structuur van de comptabele verwerking van de verschillen tussen commerciële en fiscale jaarrekeningen te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren. 				B		C

		BKH-8		met behulp van een rapportgenerator een (geconsolideerde) jaarrekening samen te stellen.						C

		Semester 2: Belastingrecht landelijk				7

		FISC-1		de belangrijkste elementen van de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en formeel belastingrecht te onderkennen teneinde de fiscale gevolgen en risico’s van feiten en gebeurtenissen te beschrijven respectievelijk te beoordelen.				B		C

		FISC-2a		op basis van de wet- en regelgeving inzake winst uit onderneming (inkomstenbelasting), loonheffing, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren respectievelijk kritisch te becommentariëren. 				B		C

		FISC-3a		op basis van de wet- en regelgeving inzake niet-winstaspecten van inkomstenbelasting, dividendbelasting en erf- en schenkbelasting fiscale berekeningen te maken en aangiften te analyseren.				A		B

		FISC-4		de fiscale strategie, waaronder belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking, van de onderneming te identificeren respectievelijk te bediscussiëren.				A		B

		FISC-7		de (fiscale) consequenties van de financiële situatie in elke levensloopfase te inventariseren respectievelijk de ondernemer te adviseren over het opstellen van een financieel plan. 						B

		RE-5		de belangrijkste elementen van het faillissementsrecht te onderkennen teneinde de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen voor de onderneming te beschrijven respectievelijk hierover te rapporteren.				A		B

		RE-6		de belangrijkste elementen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht te onderkennen teneinde de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen voor de onderneming te beschrijven respectievelijk hierover te rapporteren. 				A		B

		RE-7		een natuurlijk persoon te adviseren over de belangrijkste financiële gevolgen die voortvloeien uit het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.						B

		Semester 2: IT in de accountantspraktijk				8

		ICAIS-7		de verschijningsvormen binnen het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein te benoemen, te onderscheiden, respectievelijk te beoordelen.				B		C

		ICAIS-8		de gevolgen van veranderingen in de IT-infrastructuur, de IT-applicaties, het IT-management en de IT-strategie, voor de betrouwbaarheid van de verslaggeving, voor de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en voor de naleving van relevante wet- en regelgeving, te signaleren respectievelijk uit te leggen.				A		B

		ICAIS-10		de geschiktheid te bepalen van de voor de managementinformatie en externe verslaggeving gehanteerde analyse- en rapportagetools (zoals XBRL/SBR), alsmede de betrouwbaarheid van de opgeleverde gegevens te beoordelen en hierover te adviseren.				A		C

		ICAIS-11		de mogelijkheden van moderne data-analysetechnieken bij het toepassen van de risicoanalyse, het beoordelen van bestuurlijke informatieverzorging, de administratieve processen en het systeem van interne beheersing te beschrijven en deze technieken effectief te hanteren.				A		B

		ICAIS-13		aan de hand van geëigende systeemontwikkelings- en analysetechnieken, rekening houdend met de eisen op het gebied van betrouwbaarheid, efficiency, compliance en governance, het ontwerp van een informatiesysteem van een organisatie te schetsen respectievelijk te ontwerpen.				A		B

		MAC-9		met behulp van moderne data-analysetechnieken beslisinformatie uit verschillende bronnen samen te stellen.						B

		STA-4		een derde te instrueren en de uitkomsten van statistische analyses te interpreteren en bediscussiëren.						B

		STA-5		de relevantie van big data te onderkennen en grote hoeveelheden data met behulp van software en statistische methoden en technieken te analyseren.				A		B

		Semester 3: Strategische analyse				13

		FIN-8		het werkkapitaalbeheer, in de vorm van voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer, te beschrijven respectievelijk te beoordelen en hierover te adviseren.				B		C

		FIN-12		de opzet en werking van (het proces van) treasury management te beschrijven en/of te analyseren.						B

		MAC-3		kostenobjecten te identificeren, de daarbij behorende data te verzamelen, rangschikken en analyseren om deze te vertalen in een kostenmodel.				B		C

		MAC-4		kostenmodellen toe te passen op huidige en toekomstige activiteiten ten einde beslissingen te nemen (kostprijs, kostentoerekening) en deze te evalueren in termen van de economische en management prestaties.				B		C

		MAC-8		het verschil tussen budget en realisatie te meten, te analyseren en te verklaren.				B		C

		SLO-4		te onderkennen of het risico bestaat dat het bestuur zijn taken zodanig uitvoert dat het ondernemingsbelang niet wordt gediend en indien hier sprake van is hierover te rapporteren. 						B

		SLO-5		te onderkennen of het risico bestaat dat de persoonlijkheid van de bestuurder(s) en de stijl van leidinggeven en besluitvorming niet passen bij de aard, cultuur en fase van de onderneming, haar producten, markten e.d. en indien hier sprake van is hierover te rapporteren.						B

		SLO-6		op hoofdlijnen te formuleren hoe prestaties gedurende de levensloop van de onderneming kunnen worden versterkt door innovatie en goed ondernemerschap.						A

		SLO-8		te verwoorden op welke wijze organisaties in een veranderende omgeving hun doelen en resultaten kunnen bereiken, hoe veranderprocessen hieraan bijdragen, gebruik makend van bijvoorbeeld organisatiediagnose en sterkte-zwakte analyse, rekening houdend met organisatiecultuur en (mogelijke) weerstand tegen verandering. 						A

		SLO-10		te onderkennen, respectievelijk te beargumenteren of het proces van toewijzing van middelen leidt tot het op efficiënte wijze realiseren van de langere termijn doelstelling van de onderneming.				A		B

		BKH-3		de comptabele verwerking van begroting/budget, realisatie en analyse van verschillen bij productie- en dienstverlenende bedrijven uit te leggen respectievelijk te beoordelen en correcties voor te stellen.				B		C

		BKH-4		de inrichting en structuur van het (geautomatiseerde) comptabele systeem van handels-, productie- en dienstverlenende bedrijven te beschrijven respectievelijk te beoordelen en daarover te adviseren.				B		C

		EC-3		de invloed van macro-economische variabelen op de strategie en bedrijfsvoering, waaronder het import- en exportbeleid, van een onderneming te beschrijven. 				A		B

		EC-4		de invloed van internationaal economische en politieke ontwikkelingen en globalisering op de strategie en bedrijfsvoering van een onderneming te beschrijven.				A		B

		EC-5		de gevolgen van de marktvorm op de strategie en de bedrijfsvoering van een onderneming te beschrijven. 				A		B

		Semester 4: Advisering bedrijfsoverdracht				11

		A&A-14		voor overige werkzaamheden, in het bijzonder adviesopdrachten, de relevante kennis en vaardigheden te hanteren om, in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsreglementering:
-          de opdracht te aanvaarden;
-          de relevante risico's voor de uitvoering te signaleren;
-          met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken de opdracht op effectieve en efficiënte wijze in te richten en uit te voeren;
-          de bevindingen te evalueren en hierover te rapporteren aan de opdrachtgever.						C

		ICAIS

		FIN-5		ten behoeve van vermogensbeheer het risico en het rendement van beleggingsproducten te onderkennen respectievelijk te af te wegen.				A		B

		FIN-7		een financieringsvoorstel te doen respectievelijk te beoordelen na afweging van verschillende mogelijke (hybride) financieringsvormen (aandelen, obligaties, leningen, leasing en factoring), rekening houdend met de eisen van potentiële vermogensverschaffers.				B		C

		FIN-9		de financiële positie en strategie van een organisatie te schetsen respectievelijk te beoordelen door middel van bijvoorbeeld scenarioanalyse en gevoeligheidsanalyse.				A		B

		SLO-1a		op basis van relevante concepten, modellen en door de organisatie geformuleerde missie, visie en waarden de ondernemingsstrategie te becommentariëren respectievelijk te beoordelen op realiteitswaarde rekening houdend met zaken als marktomstandigheden, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, de potentie van de onderneming en de persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder en hierover aan bestuur en toezichthoudend orgaan te rapporteren.				B		C

		SLO-9		te onderkennen, respectievelijk te beargumenteren of de condities (beleid, cultuur, instrumentarium e.d.) in de organisatie bijdragen aan de motivatie, ontwikkeling en binding van medewerkers. 				A		B

		FISC-6		te adviseren over fiscale vraagstukken m.b.t. vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing, dividendbelasting en successierecht. 						B

		Re

		Rode draad: GEB				2

		GEB-1		de basisbeginselen en -theorieën van de persoonlijkheidspsychologie te verwoorden, waaronder (a) cognitieve (leer-), motivationele (wils-) en affectieve (gevoels-)processen, en (b) geautomatiseerd (onbewust) en gecontroleerd (bewust) gedrag. 						A

		GEB-2		de basisbeginselen en -theorieën van de situatie- en contextbepaaldheid van professioneel gedrag te verwoorden waaronder in ieder geval (a) behaviorisme (b) situationisme en (c) interactionisme (inclusief conformisme en socialisatie).						A

		GEB-5		de basisbeginselen en -theorieën van de ethiek te verwoorden.						A

						4

		GEB-6a		de theoretische benaderingen van processen van professionele oordeels- en besluitvorming, waaronder de concepten van heuristieken en biases, te beschrijven en de beperkingen en risico’s hiervan in een complex besluitvormingsproces af te wegen. 						B

						60









W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Structuur PB Accountancy MKB

Jaar 1:
• Audit & Assurance (landelijk examen)
• Praktijkmodule risicogericht samenstellen
• Fiscaliteit & Recht (landelijk examen)
• Praktijkmodule IT in de

accountantspraktijk

Jaar 2:
• Praktijkmodule strategische analyse
• Praktijkmodule bedrijfsoverdracht
• Gedrag, Ethiek en Besluitvorming
• Mondeling slotexamen



W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Intakegesprek

• Aanmelden via de website. 
• Intakegesprek:

- Kennismaking met Windesheim

- Vaststellen eventuele
vrijstellingen / deficiënties.

- Vaststellen actualiteit diploma
• Aansluitend formele toelating. 
• (Voorwaardelijke toelating kan, in afwachting 

van resultaten OAT / Afstuderen)



W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Vragen?

Stel je vraag via de chatfunctie of 
door middel van het handje

E-mail:
e.van.asselt@windesheim.nl
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