Vakbeschrijvingen cursussen: Bachelor, Pre-Master, Master & Post-Master
In deze bijlage vind je de vakbeschrijvingen van alle
cursussen binnen de accountantsopleidingen, op alfabetische volgorde.

 Applied Business Research
De cursus Applied Business Research (ABR) heeft tot
doel om je kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen over de wijze waarop je op een systematische en
consistente manier wetenschappelijk onderzoek kunt
opzetten en uitvoeren. De cursus heeft een belangrijke
ondersteunende functie voor de Masterscriptie, maar
bereidt je vooral voor op de Onderzoeksvakken die direct
na deze cursus volgen. In de colleges ligt het accent op
het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek,
alsmede op het schriftelijk rapporteren daarover. Qua
empirisch onderzoek maak je op inleidend niveau kennis
met het analyseren van gegevensbestanden. Hierbij ligt
de nadruk op het uitvoeren van lineaire regressieanalyses met behulp van het analysepakket SPSS. Er wordt
gebruik gemaakt van verschillende boeken op wetenschappelijk niveau die ook relevant zijn bij de Onderzoeksvakken en later bij de Masterscriptie.

 Advanced Auditing
Advanced Auditing heeft als doelstelling om je in staat te
stellen op een gestructureerde, professioneel kritische
wijze bepaalde dilemma’s te analyseren, tot een weloverwogen besluit te komen en dit op overtuigende wijze
te presenteren en hierover een dialoog te voeren met
vakgenoten.
Deze dilemma’s hangen samen met de maatschappelijke
functie van de accountant. Daarbij is sprake van een
spanningsveld, waarin naast zuiver vaktechnische uitgangspunten ook andere, mogelijk persoonlijke waarden
en conflicterende belangen een rol spelen. De accountant zal daarbij gefundeerde besluiten moeten nemen ten
aanzien van de opdracht, het controleproces, de rapportage daarover en overige vormen van communicatie.
Advanced Auditing
Vak
Center
Auditing & Assurance
Aantal colleges 11 (11 x 3 contacturen)

Vak
Center
Aantal colleges

 Algemene Economie 1
Het doel van dit vak is om je inzicht te geven in de beginselen van micro-, macro- en internationale economie. In
de benadering van dit vak wordt het accent gelegd op de
relatie tussen de economische omgeving en strategische
keuzes die door het bedrijfsleven moeten worden gemaakt. Een belangrijk element in deze omgeving is
marktwerking en de rol en effectiviteit van overheidsbeleid. Tijdens de cursus zal dit daarom ruime aandacht
krijgen. Daarnaast wordt ook de internationale dimensie
van economische vraagstukken aan de orde gesteld.
Vak
Center
Aantal colleges

 Auditing Beginselen
Doel van dit vak is je inzicht te verschaffen in het Auditing
proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij je dagelijkse beleving in de praktijk. Op deze wijze krijg je in
aanvulling op jouw ervaring in de praktijk vanuit een
theoretisch perspectief inzicht in de accountancy als
wetenschapsgebied. Aandacht wordt besteed aan de
grondslagen voor, en de organisatie van de accountantscontrole, alsmede aan controletechnieken, -middelen en
-methodes. In iedere fase van het controleproces wordt
aandacht besteed aan de automatisering, zowel de
general computer controls als de application controls
worden behandeld. Daarnaast komen de verschillende
rapportages van de accountant aan de orde waaronder
de controleverklaring. Tevens wordt specifiek aandacht
besteed aan de uitgangspunten van de beroepsethiek,
onder andere op basis van de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA), de Verordening
inzake de Onafhankelijkheid accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en de professioneel kritische houding
die centraal staat in het beroepsprofiel van de accountant. De colleges worden voor een groot deel ondersteund door een Audit Game; een simulatieomgeving
waarin een cliëntomgeving wordt nagebootst, waardoor

Algemene Economie 1
Finance
7 (7 x 3 contacturen)

 Algemene Economie 2
Deze module wordt per najaar 2017 verzorgd in plaats
van de summercourse Algemene Economie. Meer informatie over de exacte invulling hiervan wordt t.z.t. via de
portal verstrekt.
Vak
Center
Aantal colleges

Applied Business Research
Information and Management Accounting
Control Systems
8 (8 x 3 contacturen), aangevuld met plenaire
vragensessie

Algemene Economie 2
Finance
7 (7 x.3 contacturen)
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theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Studenten leveren hier een belangrijke bijdrage aan.
Vak
Center
Aantal colleges

nende colleges aan die inzicht geven in literatuurstromingen en onderzoeksmethoden.
Het vereiste eindniveau van de bachelorscriptie houdt in
dat je in staat bent om:
 een relevant wetenschappelijk onderzoeksontwerp
op te stellen, inclusief onderzoeksdoelstelling,
vraagstellingen en conceptueel model;
 een kritische literatuurstudie uit te voeren;
 de theoretisch conceptuele kaders, onderzoeksmethoden en resultaten uit voorgaand onderzoek te
analyseren en interpreteren in het licht van de eigen
onderzoeksdoelstelling;
 in een betogende tekst tot een overtuigend antwoord te komen op de onderzoeksdoelstelling.

Auditing Beginselen
Auditing & Assurance
7 (7 x 3 contacturen) + webcasts en Audit
Game

 Auditing Theory
Bij het vak Auditing Theory gaat het om het waarom, het
wat en het hoe van auditing in algemene zin. Hierbij
wordt de wetenschappelijke basis gelegd voor je kennis
op het terrein van auditing. Deze wetenschappelijke
basis heb je nodig om zowel de aanbodzijde als de
vraagzijde van assurance producten te kunnen begrijpen.
Dit vak is niet alleen bedoeld voor degenen die financial
auditor willen worden, maar voor alle studenten die kennis willen nemen van de theoretische basis van dit vakgebied. Het biedt een fundament voor verdere
verdieping.
Verklarende theorieën geven je inzicht in het waarom
van de assurance services (behandeling van de partijen
en hun belangen; de beroepsethiek; audit quality; rapportage) en de soorten assurance services. Andere onderwerpen zijn de ontwikkeling van de controlemethodologie
van risk-based audit strategieën en perspectieven op
controlekwaliteit. Tot slot wordt het belang van professionele oordeelsvorming en de menselijke kant van de
controle behandeld. Je wordt uitgedaagd om na te denken over toepassing van de theorie op actuele praktijkcases, dilemma’s en tegengestelde perspectieven.

Je wordt bij het schrijven van de bachelorscriptie inhoudelijk begeleid in scriptiegroepen. Je begeleider en een
tegenlezer beoordelen de kwaliteit van de bachelorscriptie.
Vak
Center
Aantal colleges

Bachelorscriptie
Scriptiecommissie
10 (10 x 3 uren); centraal

 Beginselen Accountancy
Doel van dit vak is om je inzicht te geven in de algemene beginselen van accountancy en controlling en het
verwerven van schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Je maakt kennis met enkele grondbeginselen omtrent wetenschappelijk denken in
accountancy. Je werkt tijdens dit vak aan een businessplan, waarbij je in aanraking komt met een aantal theoretische aspecten van het financiële denken in
organisaties. Je maakt je plan in groepsverband en
presenteert het mondeling. Hierbij komen op (inter)actieve wijze veel begrippen uit de accountancy aan
de orde.

Auditing Theory
Vak
Auditing & Assurance
Center
Aantal colleges 8 (8 x 3 contacturen)

 Bachelorscriptie
Het sluitstuk van de Bachelor is de bachelorscriptie
waarin het accent ligt op wetenschappelijke verdieping.
De doelstelling van de bachelorscriptie is dat je zelfstandig een wetenschappelijk vraagstuk of vraagstuk uit de
beroepspraktijk kunt beantwoorden met behulp van
theoretisch conceptuele kaders en onderzoeksresultaten,
zoals gepubliceerd in toonaangevende nationale en
internationale wetenschappelijke literatuur. Het fundament van dit vak is jouw academische vorming en omvat
het totale onderzoeksproces (Why? / What? / How?),
alsmede een kritische grondhouding. Je doet vaardigheden op ten aanzien van het wetenschappelijke onderzoeksproces en hoe je hier verantwoording over aflegt in
de bachelorscriptie. Dit proces komt overeen met de
structurering van onderzoeken zoals de accountant deze
in de praktijk uitvoert. Daarnaast zijn het managen van
het scriptieproces en het proactief vragen van feedback
aan je scriptiebegeleider en/of anderen belangrijke onderdelen. Het is belangrijk dat je hier zelf verantwoordelijkheid in neemt. Binnen dit vak bieden wij ondersteu-

Vak
Center
Aantal colleges



Beginselen Accountancy
Financial Reporting & Tax
7 (7 x 3 contacturen)

Beginselen Recht
Het doel van dit vak is tweeledig. In de eerste plaats
wordt het systeem van het Nederlands recht in het algemeen behandeld. In de tweede plaats worden diverse
deelgebieden van het recht geïntroduceerd, zodat de
student daarvan elementaire kennis zal verwerven. Allereerst wordt aandacht besteed aan het privaatrecht (goederenrecht, overeenkomstenrecht, ondernemingsrecht,
faillissementsrecht en arbeidsrecht), omdat de accoutant
hiermee in de praktijk vaak te maken heeft. Voorts worden de hoofdlijnen van het staatsrecht, bestuursrecht en
strafrecht aan de orde gesteld, aangezien de accountant
ook met issues uit deze deelgebieden in aanraking kan
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komen. Tot slot worden het Europese en het internationale recht in vogelvlucht behandeld. Het belang hiervan
is dat de accountant inzicht verkrijgt waarom veel van het
Nederlandse recht Europese of internationale wortels
heeft.
Vak
Center
Aantal colleges

Belastingrecht Vpb
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 9 (9 x 3 contacturen)

 BIV-Business Information Systems
Doel van dit vak is om je op wetenschappelijk niveau
kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van
de inrichting van de informatieverzorgende processen in
organisaties. We houden hierbij rekening met de strategie en omgevingsfactoren van een organisatie en met de
wisselwerking tussen het specifieke karakter van de
organisatie en de (on)mogelijkheden van het inzetten van
beheersmaatregelen om te komen tot een effectieve en
efficiënte beheersing.
De rol van informatietechnologie bij de inrichting en
uitvoering van processen wordt vanuit de managementcyclus benaderd. Met name de moderne theorie op het
gebied van de “business cycle-benadering” staat centraal. Je analyseert en presenteert artikelen en casussen
en je oefent met praktijksituaties, waarbij je ook over een
deel van de stof een paper schrijft, dat is gebaseerd op
een bestaande praktijksituatie. Door te werken in groepen leer je elkaar aan te spreken op afspraken en resultaten.

Beginselen Recht
Business Law
11 (11 x 3 contacturen)

 Belastingrecht IB
In de cursus IB/Winst staat de positie van de ondernemer/natuurlijke persoon en de directeur-grootaandeelhouder centraal. Het gaat hierbij met name om de
volgende onderwerpen: het winst- en kapitaalbegrip, de
jaarwinstbepaling, onttrekkingen en de aanmerkelijkbelangpositie, terbeschikkingstellingsregeling en aandelenfusie. Tevens wordt aandacht besteed aan de deelonderwerpen: verschillen tussen de fiscale en de
commerciële winstbepaling, dividendbelasting en
schenk- en erfbelasting en fiscale strategie/tax control
framework /compliance/ethiek. In de interactieve colleges
is aandacht voor de signaleringsfunctie van de accountant. Je bespreekt het systeem van de wet, ratio, logica
en verschillende visies.

Vak
Center

Belastingrecht IB
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 9 (9 x 3 contacturen)

Aantal colleges

 BIV-Informatiecontrole (IC)
Het vak BIV-IC heeft tot doel om je op wetenschappelijk
niveau vanuit een beheersperspectief kennis te laten
maken met IT-control en de hiermee nauw samenhangende kwaliteitsaspecten van informatie. Je leert deze
kennis aan de hand van cases concreet toe te passen.
Een belangrijk onderdeel van de cursus behelst het
kunnen doorgronden van de IT-functie, het kunnen bepalen van de impact van IT op de informatievoorziening van
organisaties en het kunnen formuleren van de hieraan te
stellen eisen ten aanzien van beschikbaarheid, continuïteit, integriteit (en controleerbaarheid) en vertrouwelijkheid.
Op basis van een gestructureerde analyse van de factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van de bestuurlijke informatie, zijn actuele onderwerpen geselecteerd,
waaronder business models & architectuur, cloudcomputing & outsourcing, IT governance, ERP, data analytics
en process mining. Verder komen enkele actuele onderwerpen op het gebied van ICT aan de orde die voor
(aankomend) accountants van belang zijn, zoals integrale ketenbenadering en vraagstukken die ontstaan door
de ontwikkeling van artificial intelligence, machine learning en intelligent things. Je wordt uitgedaagd om na te
gaan welke invloed de informatietechnologie heeft op de
interne beheersing van de organisatie en op de wijze
waarop accountantscontrole vorm kan of moet krijgen bij

 Belastingrecht LB/OB
Doel van dit vak is om je op inleidend niveau te laten
kennismaken met de belastingwetgeving. In het bijzonder
komen aan de orde: Loonbelasting, Omzetbelasting, de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Invorderingswet.
Vak
Center
Aantal colleges

BIV-Business Information Systems
Information and Management Accounting Control
Systems
12 (12 x 3 contacturen)

Belastingrecht LB/OB
Financial Reporting & Tax
7 (7 x 3 contacturen)

 Belastingrecht Vpb
In deze cursus staat centraal de heffing van directe
belastingen over de winst van vennootschappen, de
moedermaatschappij in haar relatie tot haar dochtermaatschappij(en) (de vennootschappelijke verhouding) in
binnen- en buitenland.
Verder doe je in dit vak kennis op over verschuldigde
rente, transfer-pricing en bijzondere regelingen inzake de
verliesrekening. Ruime aandacht is er met name voor de
typische Vpb-onderwerpen fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling en (in mindere mate) voor het fusiebegrip. Ook hier wordt aandacht geschonken aan de
signaleringsfunctie van de accountant en verschillende
visies op de wet.
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de organisatie die gebruik maakt van desbetreffende
technologie.
Al deze onderwerpen worden uitgediept aan de hand van
theoretische concepten (of modellen) die ontleend zijn
aan de Amerikaanse en Nederlandse literatuur. Je wordt
getraind om deze concepten te doorgronden en toe te
passen op diverse situaties en bedrijfstypen.

communicatie van je bevindingen krijgt tijdens de colleges aandacht.

Vak
Center

 Business Research Methods
Dit vak heeft tot doel om je op beginnend niveau kennis
te laten maken met het lezen van wetenschappelijke
artikelen en het doorgronden van enkele statistische
methoden en technieken waarvan in wetenschappelijke
literatuur regelmatig gebruik wordt gemaakt. Daarbij
wordt met name ingezoomd op beschrijvende statistiek.
Je leert tevens je eigen mening te vormen op basis van
statistische analyses en deze te verwoorden in een
schriftelijk betoog. Dit vak slaat een brug tussen je bacheloropleiding en Applied Business Research in het
tweede jaar van de Master.

Aantal colleges

BIV-Informatiecontrole
Information and Management Accounting
Control Systems
18 (18 x 3 contacturen)

 BIV-Inleiding
Het vak BIV-Inleiding vormt je eerste kennismaking met
het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV). Dit
vak behandelt de beginselen van informatieverzorging in
organisaties, de theoretische beginselen van informatietechnologie en de toepassingsmogelijkheden daarvan.
De focus ligt daarbij op de bedrijfsprocessen en administratief-organisatorische structuren waarin de informatieverzorging is ingebed. Omdat informatietechnologie
steeds meer een integraal onderdeel wordt van die bedrijfsprocessen en de beheersing daarvan, wordt ook
aandacht besteed aan de wijze waarop de bedrijfsprocessen door informatietechnologie worden ondersteund.
Je oefent met praktijksituaties, waarbij je alternatieven
leert afwegen en leert uitleggen waar procesrisico’s
bestaan, wat die inhouden en wat mogelijke controlemaatregelen kunnen zijn. Je werkt ook samen in een
groep waarbij je wordt gestimuleerd elkaar aan te spreken op afspraken en resultaten.
Vak
Center
Aantal colleges

Vak
Center

BIV-Interne Beheersing

Aantal colleges

16 (16 x 3 contacturen)

Vak
Center
Aantal colleges

Information and Management Accounting
Control Systems

Business Research Methods
Information and Management Accounting
Control Systems
7 (7 x 2 of 3 uren); verdeeld over 3 centrale
aaneengesloten dagen

 Comptabele Aspecten Financial Accounting 1
Comptabele Aspecten Financial Accounting 1 is de introductie in het boekhoudkundig model. Computerboekhouden is in dit vak geïntegreerd. Het boekhoudkundig
model is de kern van het financieel-economisch informatiesysteem. Je leert de balans en de winst- en verliesrekening op te stellen. Ook kun je omzetbelasting en
correctiejournaalposten boeken. Daarna worden boekingen geïntroduceerd van de permanence in de voorraad,
de kosten en de baten. Met boekingen die behoren bij de
periodeafsluiting wordt dit vak afgerond. Door de oefening van vraagstukken en de uitwerking van de casus
computerboekhouden verwerf je vaardigheden om in
concrete situaties tot comptabel technische oplossingen
te komen. Na afronden van dit vak beschik je over inzicht
in de werking van het boekhoudkundig model van de
gehele boekingscyclus. Hierdoor kun je complexe verslaggevingsvraagstukken ontleden in de samenstellende
comptabele factoren om beredeneerd tot een oplossing
komen.

BIV-Inleiding
Information and Management Accounting
Control Systems
15 (15 x 3 contacturen)

 BIV-Interne Beheersing (IB)
Het vak Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) richt zich
in eerste instantie op de informatie die nodig is voor de
interne beheersing. Het management heeft doelgerichte
en betrouwbare informatie nodig voor de beheersing van
risico’s, die aan het uitvoeren van bedrijfsprocessen
verbonden zijn.
Binnen het vak BIV-IB wordt gesteund op een aantal
theoretische concepten (of modellen) die ontleend zijn
aan de wetenschappelijke literatuur op het gebied van
‘accounting information systems’, ‘enterprise risk management’, ‘management control’ en ‘business ethics’. In
dit vak is gekozen om van de ‘traditionele benadering’
naar een meer omvattende benadering van interne beheersing toe te werken. De belangrijkste thema’s en
onderwerpen uit het vakgebied vormen de basis. Tijdens
de werkcolleges word je getraind de theoretische concepten op creatieve wijze toe te passen op actuele bedrijfssituaties. Zowel de mondelinge als de schriftelijke

Vak
Center
Aantal colleges

Comptabele Aspecten Financial Accounting 1
Financial Reporting & Tax
13 (13 x 3 contacturen)

 Comptabele Aspecten Financial Accounting 2
Comptabele Aspecten Financial Accounting 2 bestaat uit
twee onderdelen, de comptabele aspecten ten behoeve
van de interne bedrijfsvoering, de management accounting, en de comptabele aspecten ten behoeve van de
externe verslaggeving.
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Bij de comptabele aspecten van de management accounting worden de onderwerpen die bij Management
Accounting zijn behandeld als uitgangspunt genomen en
wordt de slag gemaakt naar de comptabele verwerking.
De doelstelling van dit onderdeel is om je op gestructureerde wijze kennis te laten maken met de rol die comptabele informatie speelt bij de besturing van organisaties.
De onderwerpen die met name in dit deel van het vak
aan de orde komen zijn: massaproductie, stukproductie,
uitval/afval en kostenbudgettering.
Bij de comptabele aspecten ten behoeve van de externe
verslaggeving richten we ons op de administratieve
verwerking en rapportering van financiële informatie ten
behoeve van de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staan de comptabele techniek van het journaliseren en het maken van
eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal. In concreto wordt diepgaand aandacht besteed aan
de administratie en verslaggeving omtrent deelnemingen
in de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening. Tevens wordt ingegaan op de regelgeving met
betrekking tot kapitaalbelangen en geconsolideerde
jaarrekening en de omrekening van jaarrekeningen van
ondernemingen in het buitenland.
Vak
Center
Aantal colleges

Rol van de accountant in relatie tot risicomanagement en interne beheersing;
• Verantwoordelijkheden van de accountant in het
omgaan met bestuur en toezicht;
• Publieke verantwoording over corporate governance
in o.a. het bestuursverslag;
• Governance bij niet beursgenoteerde ondernemingen, waaronder non-profit organisaties.
Tijdens de colleges krijg je kennis van verschillende
onderdelen van Corporate Governance en leer je je
eigen oordeel over dilemma’s te vormen en te onderbouwen. Je oefent het uitdragen en verdedigen van je
standpunt. Je moet in staat zijn schriftelijk te rapporteren
aan de leiding van organisaties over corporate governance onderwerpen.
•

Vak
Center
Aantal colleges

 Externe Verslaggeving
Doel van dit vak is om je diepgaand inzicht te verschaffen in vraagstukken op het terrein van de externe verslaggeving, zodat je als professioneel accountant de
onderhavige materie beheerst. In het verlengde hiervan
moet je kunnen beoordelen of externe verslaggeving
voldoet aan in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare
normen voor verslaggeving. Ook krijg je inzicht in de te
stellen eisen aan de verslaggeving van organisaties
zoals financiële instellingen en non-profit organisaties, en
in de effecten van diverse methoden van vermogens- en
winstbepaling en informatieverschaffing met betrekking
tot het vermogen en het resultaat. Zowel de Nederlandse
wet- en regelgeving als de regelgeving van de IASB komt
aan de orde. Het vak biedt je inzicht in de (inter)nationale
wetenschappelijke literatuur op het terrein van de externe
verslaggeving. Je moet in staat zijn als (interne of externe) gesprekspartner van de leiding van organisaties te
fungeren ten aanzien van vraagstukken op het terrein
van de externe verslaggeving. Mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid is daarom bij dit kernvak een
essentieel onderdeel.

Comptabele Aspecten Financial Accounting 2
Financial Reporting & Tax
15 (15 x 3 contacturen)

 Comptabele Aspecten Financiering
Doel van dit vak is de boekhoudkundige verwerking van
verschillende financieringsvormen te kunnen maken en,
gebruikmakend van financiële kengetallen (ratio’s), de
prestaties van ondernemingen te beoordelen. Het vak
bouwt voort op Comptabele Aspecten Financial Accounting 1 en op Financiering 1. Het vak richt zich zowel op
het verkrijgen van inzicht in het comptabele systeem als
op het ontwikkelen van comptabel technische vaardigheden. De comptabele verwerking van onder andere het
eigen vermogen en de winstverdeling, vreemd vermogen, leasing en financiële instrumenten komen aan de
orde. Daarnaast is er aandacht voor het kasstroomoverzicht en financiële analyse.
Vak
Center
Aantal colleges

Corporate Governance
Auditing & Assurance
4 centrale collegedagen (per dag 2 x 3
contacturen)

Comptabele Aspecten Financiering
Financial Reporting & Tax
7 (7 x 3 contacturen)

Externe Verslaggeving
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 12 (12 x 3,5 contacturen)

 Corporate Governance
Het doel van deze module is om je inzicht te geven in het
vakgebied “corporate governance” in het algemeen en in
ontwikkelingen die samenhangen met de functie van de
(externe) accountant. De module is opgebouwd rond de
volgende onderwerpen:
• Historisch (internationaal) perspectief, van VOC tot
Nederlandse Corporate Governance Code;

 Externe Verslaggeving voor Accountants
Het leerdoel van dit vak is om je inzicht te geven in de
verslaggevingsregels, zodat je die als accountant beheerst en kunt beoordelen of de externe verslaggeving
van ondernemingen daaraan voldoet. De positie van de
accountant bij de financial audit staat centraal. Ook voor
de adviesfunctie is dit vak van belang. Het gaat bij dit vak
om de beroepsmatige elementen en niet zozeer om de
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academische vaardigheden. De regelgeving ontworpen
door de International Accounting Standards Board (IASB)
is uitgangspunt van dit vak. Tijdens de colleges wordt
gesproken over de interpretatie en toepassing van de
regelgeving en worden verslaggevingsdilemma’s bediscussieerd.

Financial Accounting Theory
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 9 (9 x 3 contacturen)

 Financial Auditing
Dit vak bereidt je voor op het Nyenrode tentamen Overige Assurance Opdrachten en het landelijk tentamen
Financial Auditing (nieuwe stijl). Daarbij wordt getoetst of
je beschikt over de noodzakelijke theoretische kennis en
of je deze kennis kan toepassen op praktijkcasussen.
Het proces van de accountantscontrole staat centraal,
alsmede de beroepsethiek en de daarmee samenhangende vaardigheden met betrekking tot de vereiste professionele houding. Door middel van diverse werkvormen
verdiep je je in de betreffende regelgeving en bereid je je
voor op beide tentamens.

Externe Verslaggeving voor Accountants
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 14 (14 x 3 contacturen)

 Financial Accounting
Dit vak geeft je inzicht in de eisen die worden gesteld
aan de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, die door organisaties aan belanghebbenden moet
worden verstrekt. Het programma richt zich zowel op het
verkrijgen van kennis van en inzicht in de bedrijfseconomische uitgangspunten, in het bijzonder de mogelijke
grondslagen van vermogens- en winstbepaling, als op
het verwerven van vaardigheden door het oefenen met
vraagstukken en casusposities. Je krijgt inzicht in de
overwegingen achter de keuzes voor verschillende verslaggevingsalternatieven. Voorts leer je op basisniveau
de wet- en regelgeving kennen op het terrein van de
externe verslaggeving en ben je na afronding van het
programma in staat zelfstandig een jaarrekening te vervaardigen van een kleine en van een middelgrote onderneming (in alle sectoren, exclusief financiële instellingen,
non-profit organisaties en overheidslichamen).

Financial Auditing
Vak
Auditing & Assurance
Center
Aantal colleges 13 (13 x 3,5 contacturen)

 Financiering 1
In Financiering 1 leer je om kasstromen die op ongelijke
momenten vrijvallen te bepalen en te waarderen. Deze
techniek wordt vervolgens gebruikt bij het waarderen van
(investeringsprojecten binnen) een onderneming en bij
het waarderen van de vermogenstitels die voor de financiering nodig zijn (aandelen en obligaties). Verder wordt
aandacht besteed aan werkkapitaalbeheer, financiële
analyse en planning.

Financial Accounting
Vak
Financial Reporting & Tax
Center
Aantal colleges 11 (11 x 3 contacturen)

Vak
Center
Aantal colleges

 Financial Accounting Theory
Doel van dit vak is je vertrouwd te maken met de wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek
op het terrein van externe verslaggeving. Je oefent in
presenteren, discussiëren en feedback geven en je
ervaart hoe je zo samen tot betere oplossingen kunt
komen.
Verschillende onderzoekstradities worden kort uiteengezet, zoals de klassieke theorie (true income-bepaling),
positive accounting theory, agency theory en marketbased accounting-onderzoek. Voorts wordt ingegaan op
de relatie tussen accounting theory en policy making en
de rol van waarderen bij externe verslaggeving. Vanwege het toenemende belang van het standard setting
process voor de accountant wordt bijzondere aandacht
besteed aan de theorieën die aan dit proces ten grondslag liggen.
Bij het vak wordt het standaardwerk van Scott gebruikt,
Financial Accounting Theory, aangevuld met verschillende invloedrijke wetenschappelijke artikelen.

Financiering 1
Finance
11 (11 x 3 contacturen)

 Financiering 2
In Financiering 2 leer je de werking van financiële markten kennen. Aandacht wordt besteed aan de bepaling
van de vermogenskostenvoet van een (project binnen
een) onderneming, rekening houdend met het risico.
Daarnaast komt de optimale financieringsstructuur voor
een onderneming aan de orde. De werking en waardering van opties worden behandeld evenals (andere)
instrumenten die gebruikt kunnen worden voor het afdekken van risico’s. Tot slot wordt aandacht besteed aan
overnames en fusies.
Vak
Center
Aantal colleges
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Financiering 2
Finance
7 (7 x 3 contacturen)

beheersing van kosten. Ook in dit vak verwachten we dat
je in de colleges actief participeert en dat je de aangedragen oplossingen voor vraagstukken kritisch benadert.

 Fraude en Witwassen
De rol en taak van accountants als het gaat om de bestrijding van fraude en witwassen is voor velen onduidelijk. Zowel voor accountants als voor hun klanten en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk verkeer.
Met name op het gebied van fraude doemt de zogeheten
verwachtingskloof op. Doel van de module 'Fraude en
Witwassen' is om je inzicht te geven in deze materie. De
rol en taak van de accountant wordt, zowel aan de hand
van de theorie als de praktijk, helder uiteengezet. Die
helderheid is nodig nu blijkt dat klanten en hun advocaten (aansprakelijkheid!), toezichthouders, media, politiek
en belangengroepen de accountant steeds vaker aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in deze. Je wordt
tijdens de colleges in de gelegenheid gesteld om je eigen
cases en dilemma’s in de groep te bespreken. Hierbij
zoeken we de spanning op tussen de dominee en de
koopman, tussen vaktechniek naar de letter en naar de
geest.
Vak
Center
Aantal colleges

Vak
Center
Aantal colleges

 Management Control
Doel van dit vak is het verschaffen van een breder inzicht
in stuur- en beheersvraagstukken in organisaties. Je
maakt kennis met verschillende management controlvraagstukken en -oplossingen. Management Control is
gericht op het beïnvloeden van organisaties en hun
processen om de korte- en lange termijn doelstelling(en)
van die organisaties te realiseren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van formele systemen, afspraken en maatregelen. Centraal staat de interne informatie die in een organisatie door het management wordt gebruikt voor het
plannen, beheersen en evalueren van de uitkomsten van
activiteiten, prestaties en projecten. Deze informatie
heeft betrekking op financiële en niet-financiële onderwerpen en op kwantitatieve en kwalitatieve onderwerpen,
gericht op zowel het verleden, het heden als de toekomst. Naast inhoudelijke kennis over MACOonderwerpen presenteer je je uitwerking van een praktijkcase voor de groep en oefent daarmee je presentatie-,
discussie- en argumentatievaardigheden. Je leert dat bij
organisatorische dilemma’s geen goed of slecht antwoord mogelijk is, maar dat het gaat om overtuigen door
goede argumentatie.

Fraude en Witwassen
Auditing & Assurance
6 (6 x 3 contacturen), verdeeld over 3 of 4
centrale collegedagen

 Intro
Deze driedaagse module is erop gericht om jou als beginnende student meer inzicht te geven in het doel van
de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een
aantal aspecten van accountancy en controlling. Aan de
orde komen vaardigheden als het bespreekbaar maken
van dilemma’s, assertief zijn, ondernemerschap, zelfredzaamheid, samenwerken en het aanspreken van elkaar.
Dit gebeurt door middel van diverse werkvormen, zoals
theatersport, groepsopdrachten, discussiëren en presenteren. De module is tevens bedoeld om kennis te maken
met medestudenten.
Vak
Center
Aantal colleges

Management Accounting
Information and Management Accounting
Control Systems
13 (13 x 3 contacturen)

Vak
Center
Aantal colleges

Management Control
Information and Management Accounting
Control Systems
14 (14 x 3 contacturen)

 Management & Organisatie
Het vak Management & Organisatie gaat over het menselijk handelen binnen de organisaties. Dat menselijk
handelen wordt door verschillende aspecten beïnvloed,
zoals de markt, het bestuur, de strategische keuzes, de
structuur, de cultuur, de stijl van leidinggeven en de wijze
van belonen. Je wordt dusdanig onderwezen dat je vanuit deze verschillende factoren naar organisaties gaat
kijken en uiteindelijk begrijpt dat een organisatie een
complex samenspel is van die factoren. Daarnaast leer je
organisaties te analyseren, problemen te herkennen en
verantwoorde verbetervoorstellen te schrijven. Dit doe je
uiteraard vanuit de rol van accountant.

Intro
Auditing & Assurance
7 (7 x 3 contacturen)

 Management Accounting
De management accountant is de bewaker van de bedrijfseconomische vitaliteit van de organisatie. In het vak
Management Accounting maak je kennis met de rol die
financiële informatie speelt bij de sturing en beheersing
van organisaties. In de colleges worden eerst de basisbegrippen en methodieken voor management- en cost
accounting toegelicht, vervolgens wordt behandeld hoe
de accounting informatie kan worden gebruikt bij de
besluitvorming. Voorts komt aan de orde welke systemen
er zijn om met behulp van planning en budgetten bedrijfsprocessen te beheersen en op welke wijze de performance van de manager of de business unit kan
worden beoordeeld. Tenslotte worden aspecten behandeld die in de beheersing van organisaties een rol spelen
ten aanzien van kwaliteit, just in time en strategische

Vak
Center
Aantal colleges
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Management & Organisatie
Information and Management Accounting
Control Systems
14 (6 x 3 intensieve contacturen + 8 digitale
colleges)

 Masterscriptie
Met de Masterscriptie sluit je je master af. De scriptie
heeft als doel aan te tonen dat je aan het vereiste eindniveau van de opleiding voldoet en in staat bent tot een
zelfstandige verwerking van de voor het wetenschapsgebied accountancy relevante stof en tot het verrichten van
onderzoek, het kritisch evalueren van de verkregen
onderzoeksgegevens en het adequaat verwoorden van
de bevindingen.
Inhoud en verdediging van de scriptie moeten tot de conclusie leiden dat je de eerder tijdens de opleiding opgedane kennis en vaardigheden kunt combineren en omvormen, zodat je een probleemsituatie doordacht kunt
belichten en typeren en deze vervolgens op wetenschappelijk verantwoorde wijze kunt aanpakken.
Het onderwerp van de scriptie moet nauw aansluiten bij
de kernvakken van de opleiding en bij belangrijke vraagstukken en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening.

Beoordeling
examinator
Verdediging

Na +/- 3 weken

Voor scriptietrajecten aansluitend aan de onderzoeksvakken gelden aangepaste voorwaarden. Zie voor meer
informatie de desbetreffende onderwijsprogramma’s en
vakpagina’s op My.Nyenrode.
Vak

Masterscriptie

 Ondernemingsrecht
Dit vak besteedt met name aandacht aan de ondernemingsrechtelijke onderwerpen waarmee de accountant in
zijn dagelijkse praktijk veel mee te maken krijgt. De
onderwerpen die aan de orde komen, betreffen onder
meer de verschillende rechtsvormen die een onderneming kan gebruiken om haar activiteiten uit te voeren;
wat aandelen zijn en welke positie een aandeelhouder
heeft jegens een vennootschap; en de interne organisatie van een rechtspersoon, waaronder de besluitvorming
van organen van de NV en BV, de bevoegdheden van
het bestuur, de raad van commissarissen en de
algemene vergadering en de ondernemingsraad. Tevens
wordt besproken tot hoever de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
gaat. In dit vak wordt ook ingegaan op de betekenis van
corporate governance, de geschillenregelingen en het
enquêterecht. Tenslotte wordt onderzocht wat de positie
is van de overige stakeholders bij een vennootschap en
hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds
meer wordt geïntegreerd in het recht. Daarbij worden
diverse EU richtlijnen op het gebied van transparantie en
social entrepreneurship besproken.

Gegeven deze marges kan bij de keuze van het onderwerp rekening worden gehouden met je eigen aanleg,
capaciteit en belangstelling.
Het onderzoeksvoorstel stuur je in via
scriptie@nyenrode.nl.
Het voorstel wordt inhoudelijk beoordeeld door de docent
van het onderzoeksvak. Na goedkeuring wordt een begeleider gezocht.
Je wordt inhoudelijk begeleid door een begeleider uit het
desbetreffende center; individueel of in een groepje van
maximaal zes personen. In enkele bijeenkomsten gaan
jullie in op het onderwerp, de probleemstelling, deelvragen, afbakening en de onderzoeksmethode. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het maken en bewaken van een
tijdsplanning hoe je de scriptie gaat afronden. Deze dient
afgestemd te worden met de begeleider.
Nadat de begeleider en vervolgens ook de examinator de
scriptie hebben beoordeeld en goedgekeurd, wordt de
verdediging gepland. Ten overstaan van je examinator,
je begeleider en indien van toepassing de andere kandidaten uit je groep, verdedig je gedurende ongeveer één
uur de scriptie. Let op: je kunt de masterscriptie pas
verdedigen en daarmee de masteropleiding afronden als
alle vakken van de Master en behaald en nog geldig zijn.

Vak
Center
Aantal colleges

Stappenplan van onderzoeksvoorstel naar verdediging
masterscriptie:
Wanneer
Na (of tijdens) het
onderzoeksvak
Na goedkeuring
onderzoeksvoor-

begeleider
Nominaal 6 en
maximaal 12
maanden
+/- 3 weken

Bij voldoende inzet kan de scriptie in nominaal een halfjaar worden afgerond. De ervaring wijst echter uit dat
veel studenten hiervoor negen á de maximale twaalf
maanden gebruiken.

De invalshoeken qua vakgebied zijn:
 Auditing & Assurance (Controle)
 Accounting Information Systems (Bestuurlijke Informatieverzorging)
 Financial Accounting & Reporting (Externe Verslaggeving)

Wat
Onderzoeks
voorstel
Indeling bij
begeleider

stel
Zelf verantwoordelijk voor
planning
Na goedkeuring
begeleider
Na goedkeuring
examinator

Schrijven
scriptie

Ondernemingsrecht
Business Law
10 (10 x 3 contacturen)

 Onderzoeksvak
Dit vak heeft als doel om je nader kennis te laten maken
met de huidige stand van de wetenschap op het terrein
van externe verslaggeving of bestuurlijke informatieverzorging of auditing & assurance. In een aantal seminars
bestudeer je en presenteer je aan de hand van een
aantal gekozen onderzoeksdomeinen actief artikelen uit

Tijdspad
4 weken
beoordelingstijd
Max 4 weken tot
indeling bij
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“leading academic journals”. Voorts is een belangrijk
onderdeel van de cursus het daadwerkelijk doen van
empirisch onderzoek in groepsverband. De nadruk ligt op
zelfwerkzaamheid en het houden van een kritische distantie ten opzichte van je eigen werk is belangrijk. De
cursus wordt afgesloten met het schrijven van een academic groepspaper op basis van dit empirisch onderzoek. Tevens zul je een individueel onderzoeksvoorstel
maken voor je Masterscriptie.
Vak
Center
Aantal colleges

 Professional Leadership Development Journey 2
In het tweede onderdeel van de Professional Leadership
Development Journey verbind je jouw reflecties over je
persoonlijke en professionele ontwikkeling in de Propedeuse met het vervolg van jouw route tot Robuuste
Accountant.
Eerst ligt de nadruk op ‘Me’. Je gaat na welke
gebeurtenissen en personen jou hebben gevormd tot wie
je nu bent en hebben geleid tot de keuze van jouw
waarden. Met betrekking tot de opleiding en je
ontwikkeling tot Robuuste Accountant, reflecteer je op je
ervaringen in de Propedeuse met vaardigheden als
presenteren, samenwerken, feedback geven en het
formuleren en naleven van eigen waarden en normen. Je
leert die reflecties te vertalen naar kwaliteiten, valkuilen
en ontwikkelpunten.
Vervolgens verschuift de focus naar ‘We’ en gaat het
over groepsprocessen en samenwerken. Je leert
verschillende teamrollen te onderscheiden en te
herkennen, je gaat na welke rol het meeste op jou van
toepassing is en je leert hoe je verschillende rollen zo
optimaal mogelijk kunt inzetten bij het samenwerken.
Reflecties op ervaringen met samenwerken in je studie
en op je werk documenteer je in jouw PLDJ journal.

Onderzoeksvak
Auditing & Assurance, Information and
Management Accounting Control Systems of
Financial Reporting & Tax
15 tot 18 (15 tot 18 x 3 contacturen)

 Professional Leadership Development Journey 1
Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling is een
belangrijk element van de Nyenrode accountantsopleiding. In het eerste onderdeel van de Professional
Leadership Development Journey (PLDJ) kijk je naar de
verschillende elementen van jouw eigen persoonlijke en
professionele ontwikkeling en verbind je deze met jouw
route tot Robuuste Accountant. Bij verschillende vakken
reflecteer je meteen op jouw ervaringen met
vaardigheden als presenteren, samenwerken, feedback
geven en het formuleren en naleven van eigen waarden
en normen.
Doel van het PLDJ-programma in de Propedeuse is dat
je leert hoe je kunt reflecteren op stappen die je hebt
gezet. Je mentor, een vierdejaars student in de Bachelor
Accountancy die het vak PLDJ 3 (Mentoring & Coaching)
volgt, kan je hierbij ondersteunen, helpen en van
feedback voorzien. Kernonderdelen zijn: zelfreflectie,
zelfbewustzijn, zelfmanagement, eigen verantwoordelijkheid en bewustwording van persoonlijke waarden.
Vak
Center
Aantal colleges

Vak
Center
Aantal colleges

Professional Leadership Development
Journey 2
Auditing & Assurance
3 (3 x 3 contacturen)

 Professional Leadership Development Journey 3
Voor robuuste accountants en (toekomstig) managers
zijn leider- en begeleiderschap en het beheersen van
gesprekstechnieken erg belangrijk. In het vak Personal
Leadership Development Journey 3, Mentoring & Coaching, leer je de basisvaardigheden van het coachen en
breng je deze in de praktijk als mentor van één of twee
nieuwe studenten tijdens hun eerste studiejaar. Door
middel van het mentorschap krijg je handvatten aangereikt om een aantal eigenschappen van een Robuuste
Accountant verder te ontwikkelen. Zo wordt er aandacht
besteed aan gesprekstechnieken zoals luisteren en
doorvragen. Het doel van dit programma is dat je je
bekwaamt in de basisvaardigheden die ten grondslag
liggen aan mentoring en coaching, leert hoe je hierover
ervaringen uitwisselt met je medestudenten en elkaar
verder kunt helpen, en leert te reflecteren op je eigen
functioneren als mentor.

Professional Leadership Development
Journey 1
Auditing & Assurance
Introductie tijdens Intro, 5 gesprekken met je
mentor

Professional Leadership Development Journey 3
Vak
Auditing & Assurance
Center
Aantal colleges 2 (2 x 3 contacturen) en 5 individuele gesprekken met je mentees

53

daagd problemen op een wetenschappelijk verantwoorde
manier aan te pakken en zelf de verantwoordelijkheid te
nemen voor je leerproces. Je oefent met hypothesetoetsing: je leert na te gaan welke risico’s en dilemma’s
er zijn en hoe je op genuanceerde wijze hypotheses en
conclusies formuleert. De stof wordt inzichtelijk gemaakt
door toepassingen.

Professional Leadership Development Journey
Instroomprogramma Pre-Master
Het
instroomprogramma
Personal
Leadership
Development Journey (PLDJ) heeft als doel een basis te
leggen voor de PLDJ in de Master en Post-Master. In dit
instroomprogramma worden de belangrijkste elementen
uit het PLDJ-traject uit de Bachelor in een gecomprimeerde vorm aangeboden.
Het doel van het PLDJ instroomprogramma is dat je leert
reflecteren op je eigen ontwikkeling, op je samenwerking
met anderen en op teamrollen. Ook leer je hoe je je
reflecties kunt delen en je leert die reflecties te vertalen
naar kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten, zowel bij
jezelf als bij anderen. Met behulp van een Life Journey
opdracht breng je in kaart wat je heeft gevormd tot wie je
nu bent. Jouw Life Journey deel je vervolgens met 5 of 6
medestudenten, met wie je een intervisiegroep vormt die
in totaal drie keer bij elkaar komt. Tijdens deze
intervisiesessies leer je elkaar op een coachende manier
te bevragen om te komen tot diepere inzichten. Op deze
manier werk je aan je communicatieve vaardigheden en
krijg je ervaring met het coachen en begeleiden van
anderen. Aan de andere kant ga je zelf ervaren hoe je
een stap verder komt in je ontwikkeling, door het delen
van de dilemma’s in jouw leven met anderen in een
veilige setting.


Vak
Center
Aantal colleges

Vak
Center
Aantal colleges

Statistical Estimation & Testing
Auditing & Assurance
8 (8 x 3 contacturen)

 Summercourses
In alle opleidingsjaren van de Bachelor vindt een summercourse plaats op Nyenrode. Deze courses bestaan
uit zeven dagdelen die je volgt in drie aansluitende dagen op Nyenrode en worden voor een substantieel deel
verzorgd door de wetenschappelijke staf van Nyenrode.
In deze courses kunnen bijvoorbeeld onderzoeksprojecten aan de orde komen. De toetsing heeft de vorm
van een zogenoemd ‘Academic Research Paper’. Deze
courses zijn bedoeld ter versterking van je wetenschappelijke oriëntatie en ter voorbereiding op het vervaardigen van de Bachelorscriptie. Er worden summercourses
georganiseerd met betrekking tot de onderwerpen De
Robuuste Accountant, Issues in Financial Accounting,
Financiering en een summercourse in de vrije keuzeruimte. (De summercourse Financiering 3 staat voor het
eerst geprogrammeerd in 2017-2018 als mid-wintercourse.)

Professional Leadership Development
Journey Instroomprogramma Pre Master
Auditing & Assurance
1 college, 3 intervisiesessies

Summercourse De Robuuste Accountant
De summercourse De Robuuste Accountant stelt als doel
om je kennis te verdiepen en je vaardigheden te vergoten in de succesfactoren die mede bepalend zijn voor
jouw persoonlijke vorming als Robuuste Accountant
binnen je eigen praktijk. Ethiek en het belang van vertrouwen vanuit de maatschappij spelen hierbij een belangrijke rol. Alvorens deel te kunnen nemen aan de
summercourse wordt van je verwacht dat je een aantal
pre-course opdrachten afrond die afgeleid zijn van een
praktijkcasus.
De opzet van de cursus maakt dat je na afloop in staat
bent een standpunt in te nemen over een eigen dilemma
uit de praktijk. Dit standpunt werk je uit in een betoog,
waarbij je het probleem uit meerdere invalshoeken beziet. Tijdens een terugkomdag presenteer je jouw bevindingen waarbij je de tijdens de summercourse geleerde
presentatievaardigheden ten volle kan benutten. Deze
presentatie maakt onderdeel uit van de beoordeling van
je paper.

 Sampling & Regression Analysis
In dit vak behandelen we enkelvoudige en meervoudige
regressieanalyse, waarbij conceptuele modellen worden
doorgerekend. Op basis van uitvoer van IBM SPSS leer
je conclusies te formuleren over het regressiemodel.
Daarnaast leer je hoe je een populatie kunt stratificeren
en met welke schattingsmethoden je een schatting van
de totale waarde kunt maken.
Sampling & Regression Analysis
Vak
Auditing & Assurance
Center
Aantal colleges 8 (8 x 3 contacturen)

 Slotexamen
Met ingang van collegejaar 2017-2018 wordt de PostMaster afgesloten met een slotexamen. Nadere informatie over dit slotexamen wordt voor 15 september 2017
gepubliceerd in de Nieuwsbrief Accountancy.

Vak
Center

 Statistical Estimation & Testing
De doelstelling van dit vak is het verkennen van kwantitatieve methoden en technieken. Hiermee kun je economische gegevens verzamelen, weergeven, analyseren en
interpreteren, veronderstellingen toetsen, schattingen
doen en beslissen onder onzekerheid. Je wordt uitge-

Aantal colleges
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Summercourse De Robuuste Accountant
Information and Management Accounting
Control Systems
24 contacturen, verdeeld over 3 centrale
collegedagen en een terugkomdag

waarin je wordt voorbereid op het schrijven van een
paper. Daarna wordt een case in groepen uitgewerkt
waarin steeds een van de bovengenoemde onderwerpen
centraal staat. Een toereikende uitwerking van deze
cases is een voorwaarde om te kunnen starten met het
schrijven van een paper.
Vanaf collegejaar 2018-2019 zal deze cursus als summercourse aangeboden worden.

Summercourse Issues in Financial Accounting
De summercourse Issues in Financial Accounting heeft
als thema tax accounting en tax accounting research.
Deze cursus heeft als doel om je nader inzicht te verschaffen in de regelgeving op het terrein van tax accounting in Nederland (BW Titel 9 en IFRS). Voorts maak je je
de technische verwerking van tax in de jaarrekening
eigen. Het sluitstuk van deze cursus is een verdieping in
tax accounting research. Op deze wijze krijg je zicht op
de verbindingen tussen de regelgeving, de techniek en
het actuele wetenschappelijk (internationaal) onderzoek
op dit terrein. De cursus wordt dan ook afgesloten met
het schrijven van een Academic Research Paper.
Vak
Center
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Summercourse Issues in Financial Accounting
Financial Reporting & Tax
23 contacturen, verdeeld over 3 centrale
collegedagen

Summercourse Reflectie Accountants Praktijk
De summercourse Reflectie Accountantspraktijk wordt
gevolgd door 4e jaars bachelorstudenten die binnen de
Keuzevrije Ruimte kiezen voor het schrijven van een
portfolio in het kader van de Reflectie Accountants Praktijk. Tijdens deze summercourse nemen het portfolio en
de verdediging hiervan een belangrijke plaats in.

Summercourse Algemene Economie
In de summercourse Algemene Economie bouw je wetenschappelijke vaardigheden op en verdiep je daarmee
je academische vorming. In de summercourse komt ook
‘the state of the art’ aan de orde op het terrein van de
(internationale) economische ontwikkelingen en de overheidsfinanciën. Tevens word je intensief begeleid bij het
voorbereiden van de Academic Research Paper.
Op deze wijze krijg je zicht op de verbindingen tussen
het vakgebied, de typische onderzoekstechniek van het
vakgebied en het wetenschappelijk (internationaal) onderzoek op dit terrein. Deze summercourse wordt nog 1
keer aangeboden in het najaar 2017 voor de studenten
die in 2014 gestart zijn.
Vak
Center
Aantal colleges

Mid-wintercourse Financiering 3
Finance
23 contacturen, verdeeld over 3 centrale
collegedagen

Vak
Center
Aantal colleges

Summercourse Reflectie Accountants
Praktijk
Center Financial Reporting & Tax
18 contacturen, verdeeld over 3 centrale
collegedagen

*Incl. logieskosten; als je niet of te laat (na twee weken voor aanvang
van de summercourse) annuleert voor de overnachtingen wordt € 100
extra in rekening gebracht.

 Vrije keuzeruimte in de Bachelor (13 ECTS)
Binnen de Vrije Keuzeruimte kun je als 4e-jaars student
kiezen voor ofwel de Reflectie Accountantspraktijk ofwel
het volgen van keuzevakken. Beide opties staan voor 13
ECTS.

Summercourse Algemene Economie
Finance
21 contacturen, verdeeld over 3 centrale
collegedagen

Optie 1: Reflectie Accountantspraktijk: schrijven portfolio
(10 ECTS) en summercourse (3 ECTS)
Kiezen voor de Reflectie Accountantspraktijk betekent
dat je je werkervaring en de vraagstukken en dilemma’s
die je daarbij meemaakt, door middel van een portfolio
betrekt bij je opleiding. Dit portfolio stel je gedurende het
hele 4e jaar van je studie samen. In dit portfolio leg je
vast welke werkervaring je hebt opgedaan en leg je een
link naar de theorie die je binnen de studie aangereikt is.
Aansluitend op het 4e jaar vindt een 3-daagse
summercourse Reflectie Accountantspraktijk plaats
waarin deze portfolio en de verdediging hiervan een
belangrijke plaats innemen.

Mid-wintercourse Financiering 3
De accountant krijgt bij de jaarrekeningcontrole in toenemende mate te maken met derivaten, omdat bedrijven
en financiële instellingen deze gebruiken voor de beheersing van financiële risico's. In Financiering 3 vergroot
je je kennis over derivaten en wordt risicomanagement in
bredere zin behandeld. Daarnaast komen verschillende
thema’s uit Financiering 1 en Financiering 2 terug in deze
cursus met het doel om deze een praktijkgerichte verdieping te geven. Zo komen aspecten aan de orde die een
bredere kijk op projecten mogelijk maken en gaan we
dieper in op de waardering van ondernemingen. Tot slot
besteden we aandacht aan corporate governance in
financiering. Iedere dag start met een centraal hoorcollege waarin de stof op hoofdlijnen wordt behandeld en

Kies je voor deze optie dan kan je een deel van de
studiebelasting invullen op maandag t/m donderdag op je
werk en kan je je Bachelor binnen 4,5 jaar afronden.
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Voor deze optie word je als 4e-jaars student automatisch
ingeschreven, tenzij je aangeeft voor optie 2 (volgen van
13 ECTS aan keuzevakken) te kiezen.
Optie 2: Keuzevakken (13 ECTS)
Het volgen van keuzevakken geeft je de mogelijkheid om
je vaste curriculum aan te vullen met vakken die je
aanspreken of actueel zijn binnen je werkomgeving.
Daarnaast kan je met keuzevakken richting geven aan je
Bachelor op het vlak van bijvoorbeeld Controlling of
Fiscaal Recht en bestaat de mogelijkheid om op eigen
aangeven en onder bepaalde voorwaardes modules in
het buitenland of aan een andere universiteit te volgen.
Wanneer je kiest voor het volgen van keuzevakken, dan
verleng je je Bachelor met een half jaar. Deze vakken
volg je in het semester aansluitend op je 4e jaar. In het
semester erna schrijf je dan je scriptie.
De keuzevakken zijn onder te verdelen in:
1. Losse modules
2. Modules uit andere Nyenrode bachelor- of
premasterprogramma’s
3. Modules van een andere (buitenlandse) universiteit
De keuzevakken kunnen onafhankelijk van elkaar
gevolgd worden en kunnen uit een combinatie van
bovenstaande categorieën bestaan.
4e jaars-studenten worden in aanloop naar hun 4e jaar
uitgebreid geïnformeerd over de vrije keuzeruimte en de
keuzemodules die gevolgd kunnen worden.
Kies je ervoor keuzevakken te volgen (optie 2) i.p.v. het
schrijven van een portfolio (optie 1), dan dien je dit
kenbaar te maken bij Isabel van Vliet via
i.vliet@nyenrode.nl.
Ook studenten die nog niet in hun 4e studiejaar zitten
mogen naast hun reguliere vakken keuzemodules
volgen.
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