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KWALIFICATIES
Exameneisen:

CEA eindtermen

Niveau:

Post master

Vooropleiding:

Bachelor HBO
Accountancy AC-scholen

Getuigschrift:

Theoretische AAopleiding

KOSTENINDICATIE
(wijzingen voorbehouden)
Fase 1 Accountancy & Control
5 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 2.520,€ 1.000,€ 364,-

Fase 2 Master specialisatie Accountancy &
Assurance
12 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 8.220,€ 1.500,€ 935,-

Fase 3 Post master Assurance AA

Assurance AA

Vooropleiding Bachelor HBO
Accountancy AC-scholen

2 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 2.100,€ 600,€ 367,-

Programma in hoofdlijnen Programma in detail zie: www.hboaa.nl
CEA eindtermen
De AA-opleiding met de oriëntatie Assurance is
gebaseerd op de eindtermen voor de
accountantsopleidingen 2016 en staat onder toezicht
van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
(CEA). De eindtermen voor de oriëntatie Assurance
zijn gericht op de controletaak van de MKBaccountant. Na het afronden van de AA-opleiding
(theorie en praktijk) ben je certificerend accountant
en tekeningsbevoegd voor alle assurance-opdrachten
in het MKB.
Onze opleiding Assurance AA bestaat uit drie fasen:
1 De post-hbo opleiding Accountancy & Control.
De inhoud van dit programma is afhankelijk van de
vooropleiding en leidt op tot het eindniveau van de
bachelor SPD Accountancy & Control van hbo A&A.
2 Masteropleiding Accountancy specialisatie
Accountancy & Assurance.
3 Post-master Assurance AA.
Vooropleidingseisen
Je bent toelaatbaar als je een bacheloropleiding
(HBO/WO) hebt afgerond.

Programma Accountancy & Control op maat
Het standaardprogramma is gebaseerd op het
gemiddelde programma van de vooropleiding. Jouw
persoonlijke schakelprogramma wordt aan de hand
van de inhoud van jouw vooropleiding vastgesteld.
Masteropleiding Accountancy specialisatie
Accountancy & Assurance
Deze opleiding leidt je in 2 jaar op voor de erkende
titel Master of Science (MSc) en wordt aangeboden
onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO. De
verwachting is dat deze opleiding medio 2020
geaccrediteerd zal worden. De masteropleiding is
gericht op de kernactiviteiten van de accountancy
professional in de MKB-praktijk. De opleiding heeft
een theoretisch basisprogramma, dat verbreedt wordt
met persoonlijke vaardigheden en praktijkgericht
onderzoek. De opleiding wordt verdiept met de
gekozen oriëntatie.
Post master Assurance
De post-master is op de assurance-werkzaamheden
gericht. In deze fase werk je aan assuranceopdrachten, die je kunt combineren met de
praktijkopleiding.

Opleidingsmanagement

Hoofdvestiging

Leslocaties

Wilco Haar
Frans van Luit
Mirjam van Rijn

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Amsterdam/Almere, Den Haag,
Dordrecht en de Nederlandse Antillen

www.hboaa.nl

085 4015705
085 4015706
085 4015707

085 4015700

info@hboaa.nl

Assurance AA
Vooropleiding Bachelor HBO Accountancy AC-scholen

Studeren bij hbo A&A

Programma en kosten

Beginnen met de opleiding
Het programma van de AA-opleiding en de
masteropleiding wordt, gezien de zwaarte van de
studie, uitsluitend in een deeltijd-dagopleiding
aangeboden.

Fase 1 Accountancy & Control

Deeltijd-dagopleiding
De modules van de deeltijd-dagopleiding (Almere en
Den Haag) starten elk halfjaar. De bijeenkomsten van
de dagopleiding worden op vrijdag verzorgd (9.30 uur
tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur), waarbij je
een module in de ochtend en een module in de
middag kunt volgen. In deze variant kun je kiezen
voor het standaardprogramma waarbij je elke 14
dagen modules volgt, of het intensieve programma
waarbij je elke week modules volgt.
Studieduur
De studiebelasting van een opleiding wordt uitgedruk
in EC (Eurpean Credits). Een voltijdse studie gaat uit
van een studiebeasting van 60 EC per jaar. Een studie
in deeltijd duurt langer dan een voltijdse studie. Je
kunt zelf jouw studietempo bepalen, waardoor je de
studieduur kunt verkorten of verlengen. Naast het
volgen van de lessen en het afleggen van toetsen
(werkstukken en tentamens) moet rekenen op
gemiddeld vier uur thuisstuderen per module per
week.
Digitale leeromgeving
hbo A&A maakt gebruik van een digitale
leeromgeving. In deze omgeving kun je je aanmelden
voor modules die je wilt gaan volgen. Na aanmelding
voor een module wordt de inhoudelijke informatie
zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl
omgeving. Daar vind je het studieschema, aanvullend
lesmateriaal en extra informatie.
Integratie met de praktijkopleiding AA
In de opleiding streven wij naar integratie met de
praktijkopleiding. Deze integratie vindt plaats door de
praktijkopdrachten die in de modules van fase 2
Assurance AA en de post-master zijn opgenomen.
Deze opdrachten gaan in op de verplichte ICAIS casus
(BIV IT), de assuranceopdrachten (Auditing Bijzondere
Onderzoeken) en jaarrekeningcontrole (post-master).
Met ingang van september 2020 plaatsen wij de
trainingscomponenten communicatieve vaardigheden
in deze modules, waardoor je om vrijstelling kunt
verzoeken voor de eerste drie trainingsdagen van de
praktijkopleiding.

module
Corporate Governance & Compliance
Strategie en Beleid
Externe Verslaggeving MKB

EC lessen
5 4 x 3 uur
5 4 x 3 uur
8 8 x 3 uur

kosten
€ 420.00
€ 420.00
€ 840.00

Management Control & Data Analyse
Gedrag Ethiek en Besluitvorming

5 4 x 3 uur
5 4 x 3 uur

€ 420.00
€ 420.00

basisprogramma
Corporate Finance

EC lessen
5 6 x 3 uur

kosten
€ 630.00

Externe Verslaggeving en Samenstellen MKB
Bestuurlijke Informatie IT MKB
vaardigheden
Professionele vaardigheden: Gedrag & Ethiek

8 8 x 3 uur
8 8 x 3 uur

€ 840.00
€ 840.00

5 6 x 3 uur

€ 975.00

8 8 x 3 uur
5 6 x 3 uur

€ 840.00
€ 760.00

8 8 x 3 uur

€ 840.00

5 4 x 3 uur
1 1 x 3 uur
7 1 x 3 uur

€ 420.00
€ 360.00
€ 995.00

Fase 2 Master Accountancy

(referaat)
specialisatie Accountancy & Assurance
Auditing Bijzondere Onderzoeken
Auditing Theorie
Bestuurlijke Informatie Informatiecontrole
onderzoek en afstuderen
Portfolio Master Onderzoeksmethodologie
Portfolio Master Meesterproef
Portfolio Master Werkveldopdracht

Fase 3 Post master Assurance AA
module
Auditing Jaarrekeningcontrole
Externe Verslaggeving IFRS

EC lessen
kosten
12 12 x 3 uur € 1260.00
8 8 x 3 uur € 840.00

Toelating en vrijstelling
Om tot de AA-accountantsopleidingen toegelaten te
kunnen worden moet je een bacheloropleiding
afgerond hebben. Onze bacheloropleiding met de
specialisatie 'doorstroomminor naar AA' geeft
rechtstreeks toegang tot fase 2 van de post-hbo AA.
Dit geldt ook voor de bacheloropleiding HBO
Accountancy van Markus Verbeek Praehep en LOI. Als
je een andere vooropleiding hebt, dan start je met
fase 1 van de post-hbo AA (Accountancy & Control).
De inhoud van het programma fase 1 opleiding
Accountancy & Control hangt samen met jouw
vooropleiding en betreft een programma op maat.
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