Opleiding tot accountant
administratieconsulent (AA)
Als je accountancy gaat studeren aan een hogeschool, dan kun je accountant
administratieconsulent (AA) worden. De opleiding bestaat uit een theorie- en
praktijkgedeelte.

De theoretische opleiding AA
De hbo-bacheloropleiding accountancy
Deze opleiding duurt bij voltijdstudie vier jaar. Je doet kennis op over onder andere:
• Audit & Assurance (A&A);
• Bestuurlijke informatievoorziening (BIV);
• Externe verslaggeving (EV);
• Fiscaliteit;
• Advisering.
Je volgt ook vakken die hier nauw aan verbonden zijn zoals boekhouden en enkele
ondersteunende vakken waaronder wiskunde, statistiek en recht. In het derde jaar volg je
een verplichte stage bij een accountantskantoor.
Het is ook mogelijk een aan accountancy verwante opleiding te volgen, zoals
bedrijfseconomie of SPD. Je volgt dan een schakelprogramma voordat je kunt instromen in
de post-bachelor AA.
De hbo-opleiding accountancy wordt aangeboden in drie varianten:
• Voltijd: 4 jaar;
• Deeltijd: duur en opbouw zijn afhankelijk van de hogeschool;
• Duaal: 4 jaar, 1 dag per week naar school en 4 dagen werken bij een
accountantskantoor. Vaak is er een grote samenhang tussen het lesprogramma en je
werk.

De hbo-post-bacheloropleiding AA
Nadat je de bacheloropleiding hebt afgerond, kun je beginnen aan de post-bacheloropleiding
AA. Deze opleiding duurt twee jaar. Je volgt deze vakken:
• Audit & Assurance III;
• Bestuurlijke informatievoorziening III;
• Externe verslaggeving III.
De hbo-post-bachelor AA is een deeltijdopleiding. Je combineert deze met een baan,
meestal bij een accountantskantoor. Afhankelijk van je vooropleiding, kan de postbacheloropleiding AA ook langer duren. Zo kun je instromen na de hbo-bachelor
bedrijfseconomie, SPD, fiscale economie, of commerciële economie. Je moet dan eerst een
deficiëntie (schakel)programma volgen. Daardoor doe je in totaal wat langer over de postbacheloropleiding AA.
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Heb je vragen over toelatingseisen, vrijstellingsverzoeken of schakelprogramma's? Neem
dan contact op met jouw onderwijsinstelling naar keuze.

De praktijkopleiding AA
Tijdens de praktijkopleiding, die 3 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 oftewel een traineeship.
De praktijkopleiding AA wordt verzorgd door de NBA. Onder bepaalde voorwaarden kun je al
tijdens de theoretische fase starten met de praktijkopleiding. Om de praktijkopleiding af te
ronden, moet je het theoretische deel echter wel hebben behaald.
Je kunt kiezen tussen een brede mkb variant of een mkb controlevariant. Meer informatie
lees je in de:
• Informatiegids praktijkopleiding AA brede mkb variant
• Informatiegids praktijkopleiding AA mkb controlevariant

De AA-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 ‘AA’ achter je naam zetten.
Als je eenmaal de AA-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 upto-date zijn. Dit noemt men ook wel permanente educatie.

Toelatingseisen van de hbo-bacheloropleiding
accountancy
MBO
•

Niveau 4: administrateur.

HAVO
•
•
•
•

Profiel Natuur & Techniek met economie of management & organisatie;
Profiel Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie;
Profiel Economie & Maatschappij;
Profiel Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie +
wiskunde A of B.

VWO
•
•
•
•

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

2

Ook als je niet het juiste profiel hebt, kun je worden toegelaten. Je moet dan slagen voor een
instaptoets. Mis je wiskunde, dan maak je de instaptoets wiskunde. Mis je economie, dan maak je
de instaptoets economie. De hogeschool van je keuze kan je meer vertellen over de instaptoets.

Universiteit
Instromen vanuit de universiteit
•
•
•

Heb je het propedeusejaar van bachelor of science accountancy (of aanverwante)
opleiding afgerond, dan je kun je direct instromen in de hbo-bachelor;
Heb je de de bachelor of science accountancy (of aanverwante) opleiding afgerond,
dan kun je na het volgen van een schakelprogramma instromen in de post-bachelor;
Als je de master of science accountancyopleiding of de post-master RA hebt
afgerond, hoef je alleen nog de volgende vakken te volgen: fiscale advisering,
strategisch management mkb en audit & assurance (onderdeel bijzondere
onderzoeken).

Overstappen naar de universiteit
Ontdek je na je hbo-bachelor dat je toch liever voor de RA-titel gaat dan kun je overstappen
naar de universiteit. Je moet dan eerst op de universiteit een pre-master volgen ongeveer
0,5 - 1 jaar. Daarna kun je beginnen met de master of science in accountancy aan de
universiteit.

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.
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