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Opleiding tot registeraccountant (RA) 
 
Als je accountancy gaat studeren aan een universiteit, dan kun je registeraccountant 
(RA) worden. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. 

De theoretische opleiding RA 
De WO-bacheloropleiding accountancy 
De bachelor of science opleiding duurt bij voltijd drie jaar. Deze opleiding wordt aangeboden 
in twee varianten: 

• Voltijd: 3 jaar; 
• Deeltijd: duur en opbouw zijn afhankelijk van de instelling. 

 
Het is ook mogelijk een aan accountancy verwante opleiding te volgen, zoals 
bedrijfseconomie. 
 
De WO-masteropleiding accountancy 
De master of science duurt 1 - 2 jaar en wordt aangeboden in twee varianten: 

• Voltijd: 1 jaar; 
• Deeltijd: 2 jaar 

Het studieprogramma van de master of science accountancy gaat dieper in op de materie 
dan de bachelorfase. De verdieping is vooral gericht op drie kernvakken: 

• Audit & Assurance (AA); 
• Bestuurlijke informatieverzorging (BIV); 
• Externe verslaggeving (EV). 

 
Post-masteropleiding RA 
De post-masteropleiding RA duurt gemiddeld 2,5 jaar na je master. De post-master wordt 
alleen in deeltijd aangeboden. 

De praktijkopleiding RA 
Tijdens de praktijkopleiding, die drie jaar duurt, werk je bij een accountantskantoor, de 
financiële afdeling van een bedrijf of bij de overheid. Je volgt geen stage, maar hebt gewoon 
een arbeidscontract. Onder begeleiding van een praktijkbegeleider leer je het beroep in de 
praktijk. Deze manier van werken wordt ook wel traineeship genoemd. Per jaar moet een 
verplicht aantal uren worden besteed aan controleopdrachten. Daarnaast moet je met 
meerdere aspecten van het werk en meerdere bedrijfstypen ervaring opdoen. De 
praktijkopleiding RA wordt verzorgd door de NBA en wordt afgesloten met een mondeling 
examen. Je kunt met de praktijkopleiding beginnen: 

• Bij aanvang van de parttime masteropleiding; 
• Bij aanvang van de post-masteropleiding (na een fulltime masterprogramma). 

 
Meer informatie lees je in de Informatiegids praktijkopleiding RA. 
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De RA-titel 
Als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan (theorie en praktijk) en je kunt een verklaring 
omtrent het gedrag overleggen, dan mag je je inschrijven in het accountantsregister van 
de NBA. Vanaf dat moment mag je jezelf registeraccountant noemen. 
 
Als je eenmaal de RA-titel hebt, ben je nog niet uitgeleerd. Om de titel te behouden, moet je 
elk jaar een aantal cursussen volgen. De kennis van een accountant moet immers altijd up-
to-date zijn. Dit noemt men ook wel permanente educatie. 

Toelatingseisen van de wo-opleiding accountancy 
VWO 

• Profiel Economie & Maatschappij; 
• Profiel Natuur & Techniek met economie of management & organisatie; 
• Profiel Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie; 
• Profiel Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie. 

 
Het is aan te bevelen om tenminste wiskunde A op vwo-niveau te hebben afgerond. 

Hbo-opleiding 
Instromen  
Instromen vanaf het hbo kan op meerdere momenten: 

• Nadat je de propedeuse van een relevante financieel-economische hbo-opleiding 
(accountancy, economie of bedrijfseconomie) hebt behaald kun je instromen in de 
bachelor. Naast je hbo-propedeuse moet je wiskunde A op vwo-niveau hebben 
afgerond; 

• Nadat je de hbo-bachelor accountancy opleiding hebt afgerond kun je instromen in de 
master. Je moet dan eerst nog een pre-master van ongeveer 0,5 - 1 jaar volgen; 

• Nadat je de post-bachelor AA-opleiding hebt afgerond. Je moet dan eerst nog een 
schakelprogramma volgen. Daarna begin je aan de post master RA-opleiding. 

 
Overstappen 
Ontdek je tijdens je opleiding dat je toch liever voor de AA-titel gaat dan zijn er meerdere 
mogelijkheden om over te stappen naar een hogeschool. Soms moet je dan een 
schakelprogramma volgen. 

Wat moet je in huis hebben? 
Accountants werken met cijfers. Dus heb je een hekel aan getallen, dan kun je beter een 
ander beroep kiezen. Maar cijfermatig inzicht alleen is niet genoeg. Minstens zo belangrijk 
zijn je integriteit en rechte rug. Men moet altijd op jouw onafhankelijke oordeel kunnen 
rekenen. Op basis daarvan worden belangrijke financiële beslissingen genomen. Hier kun 
je testen of jij de juiste vaardigheden hebt om accountant te worden. 
 


