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DEFINITIES 
 

 

Aanbieder  Een organisatie die geaccrediteerd is om het verplichte 

onderwerp 2021 voor leden van de NBA te verzorgen 

Aanvraagformulier Het formulier welke door de NBA (digitaal) beschikbaar 

wordt gesteld om een accreditatie met betrekking tot 

het verplichte onderwerp 2021 aan te vragen 

 

Accreditatievoorwaarden  Maatstaf NBA voor toekenning accreditatie verplicht 
onderwerp 
 
 

CAS Cursus Administratie Systeem 

CAS-nummer  Het accreditatie-nummer dat toegekend wordt aan de 

aanbieder  

Curriculum Beschrijving van de verplichte leerdoelstellingen, kennis 

en vaardigheden die deel uitmaken van de cursus 

‘Continuïteit’ 2021  

Deelnemer Cursist / deelnemer aan de cursus van de aanbieder 

Geaccrediteerde cursus Cursus die verzorgd wordt door een aanbieder die voor 

het geven van die cursus geaccrediteerd is door de NBA  

Verplicht onderwerp 2021  Het in 2021 door het bestuur van de NBA als verplicht 
aangewezen onderwerp, nader uitgewerkt in het 
curriculum en de daarbij behorende toelichtingen 
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INLEIDING 
 
Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het 
onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht PE-onderwerp vastgesteld.  

Het verplichte onderwerp ‘Continuïteit’ kent twee vormen: een verplichte cursus en een verplicht thema. 

1. Verplichte cursus 
Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of 
vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 
2021 een geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. Deze verplichting 
geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 
gebruik maken van hun werkzaamheden. 

Er is daartoe door NBA een verplicht curriculum ontwikkeld. De relevante controle- en 
verslaggevingsstandaarden vormen de basis onder dit curriculum. 

Accreditatievoorwaarden  
Een aanbieder die voornemens is de verplichte cursus 2021 ‘Continuïteit’ aan te bieden aan de 
beschreven doelgroep(en), is verplicht vooraf conform de accreditatievoorwaarden bij de NBA een 
accreditatieverzoek in te dienen.  
 
Het document ’Accreditatievoorwaarden’ beschrijft zowel de voorwaarden waaraan de 
accreditatieaanvraag van de aanbieder dient te voldoen als de wijze waarop de NBA de ingediende 
aanvraag toetst aan het opgestelde verplichte curriculum.  
 
2. Verplicht thema 
Openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountants in business en de overige intern 
accountants geven invulling aan het verplichte onderwerp via een verplicht thema. Dit betekent dat zij 
het onderwerp ‘Continuïteit’ verplicht als leerdoel opnemen in het PE-Portfolio.  Zij besteden (minimaal) 
vier uur aandacht aan een thema gerelateerd aan het onderwerp ‘Continuïteit’, de wijze waarop is 
vormvrij (bijv. cursus, intervisie, learning on the job). 
 
De in dit document beschreven accreditatievoorwaarden zijn niet van toepassing op het verplichte 
thema ‘Continuïteit’.  
 
De NBA heeft het recht om zonder opgave van reden, wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, 
wijzigingen met betrekking tot de inhoud en de opzet) aan te brengen in het curriculum of het document 
‘Accreditatievoorwaarden’. 
 
 
NBA, Postbus 7984, 1008 AD AMSTERDAM, T 020 3010352, E pe@nba.nl 

mailto:Pe@nba.nl
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ACCREDITATIEPROCES 
Verplicht onderwerp 2021 ‘Continuïteit’ 
 

Accreditatieaanvragen voor de verplichte cursus ‘Continuïteit’ 2021 moeten uiterlijk op 30 juni 2021 

digitaal worden ingediend bij de NBA . Alleen compleet ingediende accreditatieaanvragen worden in 

behandeling genomen. Na 30 juni 2021 worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.  

 
1. Alle informatie (curriculum verplichte cursus ‘Continuïteit’, aanvraagformulier, raster 

detailprogramma) benodigd voor het aanvragen van een accreditatie voor de verplichte cursus 
‘Continuïteit’ is te vinden op www.nba.nl/pe.  
 

2. Het indienen van een accreditatieaanvraag bij NBA verloopt via het digitale aanvraagformulier op 
www.nba.nl/pe. Alleen volledig digitaal aangeleverde accreditatieaanvragen worden door de 
NBA in behandeling genomen. Aanbieder levert onderstaande digitaal (max 9 MB) aan: 
- Volledig ingevuld aanvraagformulier accreditatie   
- Ingevuld raster met detailprogramma  
- Presentatie inclusief ondersteunende documentatie/naslagwerk 
- CV(‘s) docent(en) 
 

3. De NBA brengt een accreditatievergoeding ad. € 875,- (BTW vrij) in rekening voor de beoordeling 
van de accreditatieaanvraag verplichte cursus ‘Continuïteit’. De NBA heeft het recht de 
vergoeding voor de accreditatieaanvraag te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na 
bevestiging van deelname voor de betreffende aanbieder de op dat moment geldende 
vergoeding zal blijven gelden. Genoemde vergoedingen luiden in Euro’s, BTW vrij tenzij anders 
vermeld. 

 
4. De aanbieder verklaart zich door het indienen van de accreditatieaanvraag akkoord met de 

accreditatievoorwaarden en het voldoen van de accreditatievergoeding.  De NBA is niet 
aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de erkenning van een 
accreditatieaanvraag of het niet nakomen van het document ‘accreditatievoorwaarden’ door de 
aanbieder.  

 
5. De aanbieder ontvangt na het indienen van een accreditatieaanvraag een ontvangstbevestiging 

en een factuur voor de accreditatievergoeding van de NBA.  

 
6. De NBA toetst de accreditatieaanvraag en bijbehorende documentatie aan de hand van het door 

NBA opgestelde curriculum verplichte cursus ‘Continuïteit’ en de accreditatievoorwaarden 
opgenomen in dit document.  

 
7. De NBA informeert de aanbieder binnen 4 weken na ontvangstbevestiging of het ingediende 

materiaal voldoende is om tot accreditatie over te gaan, dan wel dat de aanbieder eerst 
wijzigingen in het ingediende materiaal moet aanbrengen en/of aanvullende informatie moet 
aanleveren.  

 
8. De NBA koppelt haar bevindingen en voorgenomen conclusies tussentijds één keer terug naar de  

aanbieder. De aanbieder heeft desgevraagd twee weken de gelegenheid om nadere informatie 
te sturen en/of het aangepaste materiaal aan te leveren.  

 
9. Na een tweede afwijzing kan de aanbieder desgewenst een nieuwe accreditatieaanvraag 

indienen. In dat geval brengt de NBA de aanbieder nogmaals een accreditatievergoeding in 
rekening. 

http://www.nba.nl/pe
http://www.nba.nl/pe
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10. De NBA verstrekt een accreditatie niet voordat het ingediende cursusmateriaal als voldoende is 

beoordeeld en de accreditatievergoeding door de NBA is ontvangen. 
 

11. De aanbieder ontvangt bij een positief accreditatiebesluit een uniek CAS-nummer van de NBA. 
De aanbieder is verplicht het CAS-nummer te vermelden op deelnamebewijzen van de cursus 
‘Continuïteit’.  

 
12. Het verstrekte CAS-nummer blijft geldig gedurende de periode dat het verplichte onderwerp 

geldt, inclusief eventuele ‘inhaaltermijnen’. 
 
13. NBA kan tijdens de looptijd van de accreditatie controles uitvoeren bij de aanbieder om vast te 

stellen dat deze blijvend voldoet aan de accreditatievoorwaarden.  
 
14. Het staat de aanbieder vrij om meerdere cursusvarianten in te dienen voor accreditatie.  NBA 

behandelt elke variant als een aparte accreditatieaanvraag. 
 

15. De NBA spant zich in om haar activiteiten met betrekking tot de accreditatieaanvraag kwalitatief 
optimaal te verrichten. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke 
informatie wordt verstrekt. De NBA sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en indirecte 
schade die daaruit voortvloeit uit, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
zijde van de NBA. Met de aanvraag tot accreditatie, verklaart de aanbieder, NBA te vrijwaren 
tegen alle vorderingen van derden die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de aan 
aanbieder verleende accreditatie. 
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ACCREDITATIE MET TERUGWERKENDE KRACHT  
Verplicht onderwerp 2021 ‘Continuïteit’ 
 
Een aanbieder kan met terugwerkende kracht een accreditatieaanvraag doen met betrekking tot het 
curriculum van de verplichte cursus 2021 ‘Continuïteit’. Aanbieder dient aan te tonen dat de door de 
aanbieder in 2020 gegeven cursus in voldoende mate voldoet aan het curriculum verplichte cursus  
‘Continuïteit’ zoals door de NBA in 2021 gepubliceerd.  
 

Accreditatieaanvragen voor een accreditatie met terugwerkende kracht moeten uiterlijk op 30 juni 2021 

digitaal worden ingediend. Alleen compleet ingediende accreditatieaanvragen worden in behandeling 

genomen. Na 30 juni 2021 worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.  

 
Accreditatieproces 
Het accreditatieproces met terugwerkende kracht verloopt gelijk aan de procedure van een normale 
accreditatieaanvraag zoals beschreven op pagina 5 en 6 van dit document.  
 
De aanbieder ontvangt bij een positief accreditatiebesluit een uniek CAS-nummer van de NBA. De 
aanbieder verplicht zich om bij ‘accreditatie met terugwerkende kracht’ oud-deelnemers van de 
desbetreffende cursus te informeren en van het CAS-nummer te voorzien.  
 
Vrijstelling 
Accountants die in 2020 een cursus ‘Continuïteit’ hebben gevolgd, bij een aanbieder die met 
terugwerkende kracht is geaccrediteerd door de NBA, krijgen een vrijstelling van de verplichte cursus 
in 2021.  Accountants dienen de vrijstelling met het bijbehorende CAS-nummer in de persoonlijke 
MijnNBA-omgeving te registeren. 
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TOETSINGSKADER 
 
VOORWAARDEN DIE AAN DE AANBIEDER GESTELD WORDEN  

 
1. De aanbieder past de geaccrediteerde cursus aan indien de actualiteit daarom vraagt. 

 
2. De aanbieder voert na elke cursusuitvoering een evaluatie uit onder de deelnemers. De aanbieder 

stelt voor NBA uiterlijk aan het einde van de looptijd een samenvatting op van de opgehaalde 
evaluatieresultaten.  

 
3. De aanbieder zet alleen docenten in die door NBA akkoord zijn bevonden tijdens het 

accreditatieproces. Indien een aanbieder na verstrekking van het CAS-nummer extra of andere 
docenten wenst in te zetten, dan dient hiervoor separaat en vooraf toestemming gevraagd te 
worden via het desbetreffende aanvraagformulier op nba.nl/pe. Het is verplicht bij een dergelijke 
aanvraag een (kort) cv van de desbetreffende docenten aan te leveren waaruit blijkt dat de docent 
voldoet aan de in het curriculum omschreven eisen. De NBA brengt geen kosten in rekening voor 
het aanvragen van extra docenten. 
 

4. De aanbieder verstrekt iedere deelnemer na afloop van de gevolgde verplichte cursus een bewijs 
van deelname dat ten minste de volgende gegevens bevat: 
- Naam en voorletters van de deelnemer 
- Naam van de aanbieder van de verplichte cursus 
- Titel van de cursus 
- Het aan de aanbieder toegekende CAS – nummer 
- Datum van de cursus 

 
5. De aanbieder werkt mee aan een evaluatie van de NBA over de opzet en het accreditatieproces 

van het verplichte onderwerp 2021. NBA nodigt de aanbieder hiertoe uit. 
 

VOORWAARDEN AAN DE DOCENT 

 
1. De docent heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, beschikt over aantoonbare accountancy 

kennis. 
 

2. De docent beschikt over didactische vaardigheden en kan afwisseling  in de cursus genereren door 
middel van diverse werkvormen. 
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VOORWAARDEN AAN E-LEARNING 
 

In de algemene zin wordt opgemerkt dat NBA in het curriculum van de verplichte cursus ‘Continuïteit’ 

2021 een beschrijving geeft van de onderdelen die de e-learning bevat. De e-learning wordt te allen 

tijden gecombineerd met een (online) fysieke bijeenkomst en moet voor aanvang van de bijeenkomst 

voltooid zijn.  

 

1. Verplichte cursus gecombineerd met e-learning 

Deel 1 – e-learning 

Deel 2 – fysieke (online) bijeenkomst 

 
2. Duur deel 1 

- De e-learning (deel 1) is gemaximeerd op 50% van de omvang van de verplichte cursus en is 
interactief van karakter  

- In de e-learning wordt in ieder geval leerdoelstelling 1 uit het curriculum behandeld en deze mag 
elementen uit leerdoelstelling 2 en 3 bevatten  

- Voor het restant van de geplande tijdsduur is een fysieke (online) bijeenkomst (deel 2) verplicht  
 
3. Deel 1 en deel 2 bevatten: 

- Heldere leerdoelen 
- Een beschrijving op welke manier de leerdoelen worden bereikt en hoe zij voldoen aan de in het 

curriculum gestelde voorwaarden (‘nadere duiding’) 
- Verschillende werkvormen 
- Deel 1 en deel 2 tezamen zijn interactief van karakter en worden gekenmerkt door casuïstiek, 

reflectie en discussie 
 

Een accreditatieaanvraag voor een cursus met een e-learning component wordt alleen in behandeling 

genomen als zowel deel 1 als deel 2 door de aanbieder gelijktijdig bij de accreditatieaanvraag wordt 

aangeleverd bij de NBA.  

 

 


