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Startdatum
De Executive Master of Accountancy kent één startmoment en 

dat is in september. 

Kosten 
De kosten van de Executive Master of Accountancy zijn 

onderhevig aan indexering. Voor de actuele bedragen van 

collegegeld en losse tentamens kunt u contact opnemen 

met ema.feb@rug.nl. Cursisten betalen een vast bedrag per 

studiejaar, ongeacht het aantal te volgen vakken en af te 

leggen tentamens. 

Aanmelding  
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met 

de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek 

verkennen we, samen met u, hoe deze opleiding aan uw 

professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken 

we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure. 

Mail ons gerust voor een afspraak: accountancy@rug.nl.

Locatie 
De colleges van de EMA-opleiding worden gegeven op de 

Zernike Campus aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

(Nettelbosje 2) in Groningen.

Praktische informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding. 

U kunt ons bellen of mailen, maar u mag natuurlijk ook langskomen als u in de 

buurt bent.

T 050-3633768 

E accountancy@rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen 

University of Groningen Business School 

Executive Master of Accountancy 

Nettelbosje 2 

9747 AE Groningen

  contact

www.rug.nl/ugbs-ema

Executive Master 
of Accountancy
RA worden doet u in Groningen!

“Student maar dan anders”

ver  binding

‘Wat deze opleiding zo leuk maakt, is de 
balans tussen werken en studeren. Deze 
combinatie kan pittig zijn, maar gelukkig werk 
je naar een concreet doel toe, namelijk de titel 
registeraccountant (RA). Omdat ik elke vrijdag 
nog “student” ben, voelt de overstap naar het 
werkende leven niet zo groot. Bovendien heb 
ik nu wekelijks de kans om werkervaringen 
uit te wisselen met medestudenten. Het is 
leerzaam dat tijdens de lessen representatieve 
praktijkcasussen worden behandeld en dat er 
ruimte is om een eigen casus in te brengen. 
Grappig is trouwens dat het zomaar kan zijn 
dat de docent van wie je college krijgt, ook een 
collega van je is. Zo zie je maar hoe dicht werk en 
studie bij elkaar liggen in deze opleiding!’

Maxime Appeldoorn 

Student EMA 
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GEACCREDITEERDE OPLEIDING

University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele

ontwikkeling. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van

een professional.

Door vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te

bekijken, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u

sterke netwerken rond bedrijfskundige en economische vraagstukken.

  
Onze opleidingen dagen u uit 
om vooruit te denken, het beste 
uit uzelf te halen en blijvend 
impact te maken.
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doel  treffend
“Out of the box-denken in 

een financiële context”
‘Een goede accountant creëert meerwaarde door 
professioneel kritisch te kijken, out of the box te denken 
en met een onderzoekende instelling te werk te gaan. 
Door de sterke koppeling tussen wetenschappelijke 
literatuur en praktijkkennis reikt de EMA hier bruikbare 
handvatten voor aan. Omdat docenten veelal bij de 
Big Four werken, nemen zij geregeld representatieve 
voorbeelden mee naar de colleges; zó brengen zij de 
theorie op een praktische manier over aan studenten. 
Naast literatuur over accountancyvraagstukken, krijg 
je ook verbredende colleges in bijvoorbeeld het gedrag 
van mensen. Dit maakt je tot een strategisch slimme 
gesprekspartner, die recht op zijn doel weet af te gaan.’

Sharief Mohamed 

Alumnus EMA

Verdieping 
U combineert de Executive Master of 

Accountancy met uw baan als assistent-

accountant. De meeste cursisten zijn 

werkzaam bij accountantskantoren. Ook 

werkt een aantal bij een overheidsdienst 

of als interne accountant. Door de variatie 

in achtergronden hebben onze cursisten 

veel in te brengen tijdens de colleges. 

Het uitwisselen van ervaringen, kennis 

en inzichten met medecursisten geeft u 

daardoor vaak een nieuwe kijk op wat u 

zelf meemaakt in de praktijk. Al met al 

stimuleert de opleiding u tot regelmatige 

reflectie en verdieping, waardoor u nog 

beter wordt in uw werk.

Toelating 

Wanneer u bij de RUG de bachelor BDK 

track A&C – gevolgd door de Master A&C, 

variant Accountancy – heeft afgerond, 

kunt u direct worden toegelaten tot 

onze EMA-opleiding. Mocht u een andere 

opleiding hebben gevolgd, dan dient op 

basis van uw vooropleiding vastgesteld 

te worden of u direct toelaatbaar bent. 

Wilt u weten of u toelaatbaar bent tot 

de EMA? Neem dan contact op met 

onderwijscoördinator Ingrid Luttmer: 

i.m.luttmer-noest@rug.nl.

Studiebelasting 

Het programma is zodanig ingericht 

dat de studiedruk zoveel mogelijk 

buiten zogenoemd ‘busy season’ van 

de accountantskantoren valt. In beide 

collegejaren wordt een collegevrije 

periode gerealiseerd van medio januari 

tot medio april.

De EMA-opleiding is opgebouwd uit modulaire vakken die doorgaans op vrijdagen gedurende hele collegedagen worden 

aangeboden. Tijdens deze intensieve dagen volgt u (online) hoorcolleges en werkcolleges, aangevuld met video’s en (live) 

podcasts en werkt u samen in groepjes. Het afstudeerwerkstuk realiseert u door middel van een portfolio.  

Jaar 1

Audit & Assurance I
Uw werk omvat een scala aan 

vaardigheden en technieken, die 

samenkomen in uw kerntaak: Auditing. 

In dit vak wordt teruggekeken naar de 

voorgaande cursussen Auditing, worden 

er nieuwe onderwerpen uitgediept en 

worden alle kennis en vaardigheden 

die relevant zijn, geplaatst in het brede 

perspectief van het functioneren als 

beginnend beroepsbeoefenaar. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan corporate 

governance aspecten die de positie en 

het functioneren van u als accountant 

beïnvloeden, waarbij vraagstukken 

ten aanzien van internal audit en 

duurzaamheid verder worden uitgediept.

IC AIS Comprehensive Design
Tijdens dit vak leert u theorieën en 

concepten toepassen bij het oplossen van 

praktische vraagstukken rond interne 

beheersing. De stof wordt in de colleges 

verdiept en toegepast op complexe cases.

IC-CG Integratie Portfolio deel I
Als accountant ervaart u dagelijks dat een 

goed functionerende interne beheersing 

in een onderneming van essentieel belang 

is voor het bestuur en de commissarissen 

van de onderneming. In deze cursus 

wordt gewerkt aan het eerste deel van het 

portfolio, dat uiteindelijk tezamen met 

Portfolio deel II en Portfolio deel III en een 

mondeling examen het afstudeerwerkstuk 

van de Executive Master of Accountancy 

vormt.

CG-AA Integratie Portfolio deel II
Als accountant opereert u in de 

bestuurskamer van allerhande 

ondernemingen. U zult dan in staat 

moeten zijn om de relevantie van de 

uitkomsten van de audit voor het 

bestuur en de commissarissen van een 

onderneming goed te onderkennen. In 

deze cursus werkt u aan het tweede deel 

van het portfolio.

Externe Verslaggeving Research
Tijdens dit vak schrijft u een 

wetenschappelijk paper binnen het 

domein van externe verslaggeving over 

een onderwerp dat u zelf mag bepalen. Het 

kenmerkende van deze researchopdracht 

is dat u een concreet en origineel 

jaarrekeningonderzoek uitvoert met een 

normatieve probleemstelling.

Jaar 2

Externe Verslaggeving voor 
Accountants 
Dit vak gaat over financieel-economische 

informatieverschaffing vanuit organisaties 

ten behoeve van derden. Voor deze 

informatieverschaffing zijn normen 

opgesteld, zoals IFRS. Deze normen 

gebruikt u als accountant om aan te 

toetsen. Na afronding van dit vak kunt u 

zichzelf beschouwen als een expert op het 

gebied van IFRS. 

 

 

Audit & Assurance II 
In deze module komen de meest 

relevante onderdelen van Auditing 

nogmaals aan de orde, zoals belangrijke 

en specifieke controlestandaarden en 

controletechnieken, en wordt u voorbereid 

op het landelijk schriftelijk examen. 

 

 

Afronding Accountancy Portfolio 
deel III 
Tijdens dit vak leert u, door middel van 

een casus, op geïntegreerde wijze de 

verworven kennis op het terrein van 

Internal Control, Externe Verslaggeving, 

Auditing, Ethiek en Corporate Governance 

toe te passen en te actualiseren. De 

uitwerking van de casus is de derde 

bijdrage aan het afstudeerwerkstuk. 

 

Afronding Accountancy 
Mondeling 
In deze module bestudeert u 

wetenschappelijke publicaties over 

kernthema’s op het gebied van Auditing 

en Internal Control. De inhoud van 

deze publicaties is leidend tijdens het 

mondeling examen.

Hoogst opgeleid op  
(inter)nationaal niveau Toegevoegde waarde leveren

  programma

Healthwise RUG

meer  waarde

‘Na het volgen van de EMA 
behoort u tot de hoogst opgeleide 
accountancy professionals 
ter wereld. Binnen een 
overzichtelijk tijdsbestek behaalt 
u een deskundigheidsgraad 
waarmee u zich onderscheidt in 
de markt. Bovendien kenmerkt 
de EMA zich door de grote 
mate van tevredenheid onder 
studenten. Zij houden naast 
een academische graad ook een 
mooie ervaring aan ons over.’

Prof. dr. Dick de Waard

Hoogleraar Accountancy

Opleidingsdirecteur EMA 

De Executive Master of Accountancy (EMA) is het postinitiële deel van de theoretische 

opleiding tot registeraccountant. U volgt deze Executive Master in deeltijd, meestal naast 

een baan in de accountantspraktijk. De EMA is daarmee het sluitstuk van een academische 

studie, waarmee u nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide professionals op het 

gebied van accountancy behoort.

De Rijksuniversiteit Groningen is de enige universiteit waar u – na het afronden van de 

theoretische accountantsopleiding – ook een waardevolle en blijvende tweede mastergraad 

verwerft. Deze graad mag u voeren na afronding van de EMA-opleiding en in combinatie met 

inschrijving in het RA-register. De EMA-opleiding duurt anderhalf tot twee jaar.

Duur/zaam

“Waardevolle titel  
én ervaring”

Vind inspiratie
De docenten van de Executive Master 

of Accountancy beschikken zowel over 

wetenschappelijk gefundeerde kennis 

als een ruime dosis ervaring binnen 

het accountantsvak. Naast aangesloten 

te zijn bij de vakgroep Accountancy, 

werkt het overgrote deel bij KPMG, 

EY, PwC en Deloitte. Zij zijn in staat 

om kwaliteit te leveren en complexe 

praktijkvraagstukken voor u inzichtelijk 

te maken.

De EMA-opleiding in Groningen 

heeft een interactief, kleinschalig en 

persoonlijk karakter en maakt optimaal 

gebruik van digitale werkvormen 

en blended learning. Vanwege de 

bescheiden groepsgrootte is tijdens 

colleges veel ruimte voor discussie 

en het uitwisselen van ervaringen en 

ideeën. Ons docententeam vormt het 

aanspreekpunt voor studenten en is 

doorgaans altijd benaderbaar voor 

(carrière)vragen en feedback. Op deze 

manier willen wij u inspireren om 

vooruit te denken en uzelf te blijven 

informatie
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doel  treffend
“Out of the box-denken in 

een financiële context”
‘Een goede accountant creëert meerwaarde door 
professioneel kritisch te kijken, out of the box te denken 
en met een onderzoekende instelling te werk te gaan. 
Door de sterke koppeling tussen wetenschappelijke 
literatuur en praktijkkennis reikt de EMA hier bruikbare 
handvatten voor aan. Omdat docenten veelal bij de 
Big Four werken, nemen zij geregeld representatieve 
voorbeelden mee naar de colleges; zó brengen zij de 
theorie op een praktische manier over aan studenten. 
Naast literatuur over accountancyvraagstukken, krijg 
je ook verbredende colleges in bijvoorbeeld het gedrag 
van mensen. Dit maakt je tot een strategisch slimme 
gesprekspartner, die recht op zijn doel weet af te gaan.’

Sharief Mohamed 

Alumnus EMA

Verdieping 
U combineert de Executive Master of 

Accountancy met uw baan als assistent-

accountant. De meeste cursisten zijn 

werkzaam bij accountantskantoren. Ook 

werkt een aantal bij een overheidsdienst 

of als interne accountant. Door de variatie 

in achtergronden hebben onze cursisten 

veel in te brengen tijdens de colleges. 

Het uitwisselen van ervaringen, kennis 

en inzichten met medecursisten geeft u 

daardoor vaak een nieuwe kijk op wat u 

zelf meemaakt in de praktijk. Al met al 

stimuleert de opleiding u tot regelmatige 

reflectie en verdieping, waardoor u nog 

beter wordt in uw werk.

Toelating 

Wanneer u bij de RUG de bachelor BDK 

track A&C – gevolgd door de Master A&C, 

variant Accountancy – heeft afgerond, 

kunt u direct worden toegelaten tot 

onze EMA-opleiding. Mocht u een andere 

opleiding hebben gevolgd, dan dient op 

basis van uw vooropleiding vastgesteld 

te worden of u direct toelaatbaar bent. 

Wilt u weten of u toelaatbaar bent tot 

de EMA? Neem dan contact op met 

onderwijscoördinator Ingrid Luttmer: 

i.m.luttmer-noest@rug.nl.

Studiebelasting 

Het programma is zodanig ingericht 

dat de studiedruk zoveel mogelijk 

buiten zogenoemd ‘busy season’ van 

de accountantskantoren valt. In beide 

collegejaren wordt een collegevrije 

periode gerealiseerd van medio januari 

tot medio april.

De EMA-opleiding is opgebouwd uit modulaire vakken die doorgaans op vrijdagen gedurende hele collegedagen worden 

aangeboden. Tijdens deze intensieve dagen volgt u (online) hoorcolleges en werkcolleges, aangevuld met video’s en (live) 

podcasts en werkt u samen in groepjes. Het afstudeerwerkstuk realiseert u door middel van een portfolio.  

Jaar 1

Audit & Assurance I
Uw werk omvat een scala aan 

vaardigheden en technieken, die 

samenkomen in uw kerntaak: Auditing. 

In dit vak wordt teruggekeken naar de 

voorgaande cursussen Auditing, worden 

er nieuwe onderwerpen uitgediept en 

worden alle kennis en vaardigheden 

die relevant zijn, geplaatst in het brede 

perspectief van het functioneren als 

beginnend beroepsbeoefenaar. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan corporate 

governance aspecten die de positie en 

het functioneren van u als accountant 

beïnvloeden, waarbij vraagstukken 

ten aanzien van internal audit en 

duurzaamheid verder worden uitgediept.

IC AIS Comprehensive Design
Tijdens dit vak leert u theorieën en 

concepten toepassen bij het oplossen van 

praktische vraagstukken rond interne 

beheersing. De stof wordt in de colleges 

verdiept en toegepast op complexe cases.

IC-CG Integratie Portfolio deel I
Als accountant ervaart u dagelijks dat een 

goed functionerende interne beheersing 

in een onderneming van essentieel belang 

is voor het bestuur en de commissarissen 

van de onderneming. In deze cursus 

wordt gewerkt aan het eerste deel van het 

portfolio, dat uiteindelijk tezamen met 

Portfolio deel II en Portfolio deel III en een 

mondeling examen het afstudeerwerkstuk 

van de Executive Master of Accountancy 

vormt.

CG-AA Integratie Portfolio deel II
Als accountant opereert u in de 

bestuurskamer van allerhande 

ondernemingen. U zult dan in staat 

moeten zijn om de relevantie van de 

uitkomsten van de audit voor het 

bestuur en de commissarissen van een 

onderneming goed te onderkennen. In 

deze cursus werkt u aan het tweede deel 

van het portfolio.

Externe Verslaggeving Research
Tijdens dit vak schrijft u een 

wetenschappelijk paper binnen het 

domein van externe verslaggeving over 

een onderwerp dat u zelf mag bepalen. Het 

kenmerkende van deze researchopdracht 

is dat u een concreet en origineel 

jaarrekeningonderzoek uitvoert met een 

normatieve probleemstelling.

Jaar 2

Externe Verslaggeving voor 
Accountants 
Dit vak gaat over financieel-economische 

informatieverschaffing vanuit organisaties 

ten behoeve van derden. Voor deze 

informatieverschaffing zijn normen 

opgesteld, zoals IFRS. Deze normen 

gebruikt u als accountant om aan te 

toetsen. Na afronding van dit vak kunt u 

zichzelf beschouwen als een expert op het 

gebied van IFRS. 

 

 

Audit & Assurance II 
In deze module komen de meest 

relevante onderdelen van Auditing 

nogmaals aan de orde, zoals belangrijke 

en specifieke controlestandaarden en 

controletechnieken, en wordt u voorbereid 

op het landelijk schriftelijk examen. 

 

 

Afronding Accountancy Portfolio 
deel III 
Tijdens dit vak leert u, door middel van 

een casus, op geïntegreerde wijze de 

verworven kennis op het terrein van 

Internal Control, Externe Verslaggeving, 

Auditing, Ethiek en Corporate Governance 

toe te passen en te actualiseren. De 

uitwerking van de casus is de derde 

bijdrage aan het afstudeerwerkstuk. 

 

Afronding Accountancy 
Mondeling 
In deze module bestudeert u 

wetenschappelijke publicaties over 

kernthema’s op het gebied van Auditing 

en Internal Control. De inhoud van 

deze publicaties is leidend tijdens het 

mondeling examen.

Hoogst opgeleid op  
(inter)nationaal niveau Toegevoegde waarde leveren

  programma

Healthwise RUG

meer  waarde

‘Na het volgen van de EMA 
behoort u tot de hoogst opgeleide 
accountancy professionals 
ter wereld. Binnen een 
overzichtelijk tijdsbestek behaalt 
u een deskundigheidsgraad 
waarmee u zich onderscheidt in 
de markt. Bovendien kenmerkt 
de EMA zich door de grote 
mate van tevredenheid onder 
studenten. Zij houden naast 
een academische graad ook een 
mooie ervaring aan ons over.’

Prof. dr. Dick de Waard

Hoogleraar Accountancy

Opleidingsdirecteur EMA 

De Executive Master of Accountancy (EMA) is het postinitiële deel van de theoretische 

opleiding tot registeraccountant. U volgt deze Executive Master in deeltijd, meestal naast 

een baan in de accountantspraktijk. De EMA is daarmee het sluitstuk van een academische 

studie, waarmee u nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide professionals op het 

gebied van accountancy behoort.

De Rijksuniversiteit Groningen is de enige universiteit waar u – na het afronden van de 

theoretische accountantsopleiding – ook een waardevolle en blijvende tweede mastergraad 

verwerft. Deze graad mag u voeren na afronding van de EMA-opleiding en in combinatie met 

inschrijving in het RA-register. De EMA-opleiding duurt anderhalf tot twee jaar.

Duur/zaam

“Waardevolle titel  
én ervaring”

Vind inspiratie
De docenten van de Executive Master 

of Accountancy beschikken zowel over 

wetenschappelijk gefundeerde kennis 

als een ruime dosis ervaring binnen 

het accountantsvak. Naast aangesloten 

te zijn bij de vakgroep Accountancy, 

werkt het overgrote deel bij KPMG, 

EY, PwC en Deloitte. Zij zijn in staat 

om kwaliteit te leveren en complexe 

praktijkvraagstukken voor u inzichtelijk 

te maken.

De EMA-opleiding in Groningen 

heeft een interactief, kleinschalig en 

persoonlijk karakter en maakt optimaal 

gebruik van digitale werkvormen 

en blended learning. Vanwege de 

bescheiden groepsgrootte is tijdens 

colleges veel ruimte voor discussie 

en het uitwisselen van ervaringen en 

ideeën. Ons docententeam vormt het 

aanspreekpunt voor studenten en is 

doorgaans altijd benaderbaar voor 

(carrière)vragen en feedback. Op deze 

manier willen wij u inspireren om 

vooruit te denken en uzelf te blijven 

informatie
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doel  treffend
“Out of the box-denken in 

een financiële context”
‘Een goede accountant creëert meerwaarde door 
professioneel kritisch te kijken, out of the box te denken 
en met een onderzoekende instelling te werk te gaan. 
Door de sterke koppeling tussen wetenschappelijke 
literatuur en praktijkkennis reikt de EMA hier bruikbare 
handvatten voor aan. Omdat docenten veelal bij de 
Big Four werken, nemen zij geregeld representatieve 
voorbeelden mee naar de colleges; zó brengen zij de 
theorie op een praktische manier over aan studenten. 
Naast literatuur over accountancyvraagstukken, krijg 
je ook verbredende colleges in bijvoorbeeld het gedrag 
van mensen. Dit maakt je tot een strategisch slimme 
gesprekspartner, die recht op zijn doel weet af te gaan.’

Sharief Mohamed 

Alumnus EMA

Verdieping 
U combineert de Executive Master of 

Accountancy met uw baan als assistent-

accountant. De meeste cursisten zijn 

werkzaam bij accountantskantoren. Ook 

werkt een aantal bij een overheidsdienst 

of als interne accountant. Door de variatie 

in achtergronden hebben onze cursisten 

veel in te brengen tijdens de colleges. 

Het uitwisselen van ervaringen, kennis 

en inzichten met medecursisten geeft u 

daardoor vaak een nieuwe kijk op wat u 

zelf meemaakt in de praktijk. Al met al 

stimuleert de opleiding u tot regelmatige 

reflectie en verdieping, waardoor u nog 

beter wordt in uw werk.

Toelating 

Wanneer u bij de RUG de bachelor BDK 

track A&C – gevolgd door de Master A&C, 

variant Accountancy – heeft afgerond, 

kunt u direct worden toegelaten tot 

onze EMA-opleiding. Mocht u een andere 

opleiding hebben gevolgd, dan dient op 

basis van uw vooropleiding vastgesteld 

te worden of u direct toelaatbaar bent. 

Wilt u weten of u toelaatbaar bent tot 

de EMA? Neem dan contact op met 

onderwijscoördinator Ingrid Luttmer: 

i.m.luttmer-noest@rug.nl.

Studiebelasting 

Het programma is zodanig ingericht 

dat de studiedruk zoveel mogelijk 

buiten zogenoemd ‘busy season’ van 

de accountantskantoren valt. In beide 

collegejaren wordt een collegevrije 

periode gerealiseerd van medio januari 

tot medio april.

De EMA-opleiding is opgebouwd uit modulaire vakken die doorgaans op vrijdagen gedurende hele collegedagen worden 

aangeboden. Tijdens deze intensieve dagen volgt u (online) hoorcolleges en werkcolleges, aangevuld met video’s en (live) 

podcasts en werkt u samen in groepjes. Het afstudeerwerkstuk realiseert u door middel van een portfolio.  

Jaar 1

Audit & Assurance I
Uw werk omvat een scala aan 

vaardigheden en technieken, die 

samenkomen in uw kerntaak: Auditing. 

In dit vak wordt teruggekeken naar de 

voorgaande cursussen Auditing, worden 

er nieuwe onderwerpen uitgediept en 

worden alle kennis en vaardigheden 

die relevant zijn, geplaatst in het brede 

perspectief van het functioneren als 

beginnend beroepsbeoefenaar. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan corporate 

governance aspecten die de positie en 

het functioneren van u als accountant 

beïnvloeden, waarbij vraagstukken 

ten aanzien van internal audit en 

duurzaamheid verder worden uitgediept.

IC AIS Comprehensive Design
Tijdens dit vak leert u theorieën en 

concepten toepassen bij het oplossen van 

praktische vraagstukken rond interne 

beheersing. De stof wordt in de colleges 
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IC-CG Integratie Portfolio deel I
Als accountant ervaart u dagelijks dat een 

goed functionerende interne beheersing 

in een onderneming van essentieel belang 

is voor het bestuur en de commissarissen 

van de onderneming. In deze cursus 

wordt gewerkt aan het eerste deel van het 

portfolio, dat uiteindelijk tezamen met 

Portfolio deel II en Portfolio deel III en een 

mondeling examen het afstudeerwerkstuk 

van de Executive Master of Accountancy 

vormt.

CG-AA Integratie Portfolio deel II
Als accountant opereert u in de 

bestuurskamer van allerhande 

ondernemingen. U zult dan in staat 

moeten zijn om de relevantie van de 

uitkomsten van de audit voor het 

bestuur en de commissarissen van een 

onderneming goed te onderkennen. In 

deze cursus werkt u aan het tweede deel 

van het portfolio.

Externe Verslaggeving Research
Tijdens dit vak schrijft u een 

wetenschappelijk paper binnen het 

domein van externe verslaggeving over 

een onderwerp dat u zelf mag bepalen. Het 

kenmerkende van deze researchopdracht 

is dat u een concreet en origineel 

jaarrekeningonderzoek uitvoert met een 

normatieve probleemstelling.

Jaar 2

Externe Verslaggeving voor 
Accountants 
Dit vak gaat over financieel-economische 

informatieverschaffing vanuit organisaties 

ten behoeve van derden. Voor deze 

informatieverschaffing zijn normen 

opgesteld, zoals IFRS. Deze normen 

gebruikt u als accountant om aan te 

toetsen. Na afronding van dit vak kunt u 

zichzelf beschouwen als een expert op het 

gebied van IFRS. 

 

 

Audit & Assurance II 
In deze module komen de meest 

relevante onderdelen van Auditing 

nogmaals aan de orde, zoals belangrijke 

en specifieke controlestandaarden en 

controletechnieken, en wordt u voorbereid 

op het landelijk schriftelijk examen. 

 

 

Afronding Accountancy Portfolio 
deel III 
Tijdens dit vak leert u, door middel van 

een casus, op geïntegreerde wijze de 

verworven kennis op het terrein van 

Internal Control, Externe Verslaggeving, 

Auditing, Ethiek en Corporate Governance 

toe te passen en te actualiseren. De 

uitwerking van de casus is de derde 

bijdrage aan het afstudeerwerkstuk. 

 

Afronding Accountancy 
Mondeling 
In deze module bestudeert u 

wetenschappelijke publicaties over 

kernthema’s op het gebied van Auditing 

en Internal Control. De inhoud van 

deze publicaties is leidend tijdens het 

mondeling examen.

Hoogst opgeleid op  
(inter)nationaal niveau Toegevoegde waarde leveren

  programma

Healthwise RUG

meer  waarde

‘Na het volgen van de EMA 
behoort u tot de hoogst opgeleide 
accountancy professionals 
ter wereld. Binnen een 
overzichtelijk tijdsbestek behaalt 
u een deskundigheidsgraad 
waarmee u zich onderscheidt in 
de markt. Bovendien kenmerkt 
de EMA zich door de grote 
mate van tevredenheid onder 
studenten. Zij houden naast 
een academische graad ook een 
mooie ervaring aan ons over.’

Prof. dr. Dick de Waard

Hoogleraar Accountancy

Opleidingsdirecteur EMA 

De Executive Master of Accountancy (EMA) is het postinitiële deel van de theoretische 

opleiding tot registeraccountant. U volgt deze Executive Master in deeltijd, meestal naast 

een baan in de accountantspraktijk. De EMA is daarmee het sluitstuk van een academische 

studie, waarmee u nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide professionals op het 

gebied van accountancy behoort.

De Rijksuniversiteit Groningen is de enige universiteit waar u – na het afronden van de 

theoretische accountantsopleiding – ook een waardevolle en blijvende tweede mastergraad 

verwerft. Deze graad mag u voeren na afronding van de EMA-opleiding en in combinatie met 

inschrijving in het RA-register. De EMA-opleiding duurt anderhalf tot twee jaar.

Duur/zaam

“Waardevolle titel  
én ervaring”

Vind inspiratie
De docenten van de Executive Master 

of Accountancy beschikken zowel over 

wetenschappelijk gefundeerde kennis 

als een ruime dosis ervaring binnen 

het accountantsvak. Naast aangesloten 

te zijn bij de vakgroep Accountancy, 

werkt het overgrote deel bij KPMG, 

EY, PwC en Deloitte. Zij zijn in staat 

om kwaliteit te leveren en complexe 

praktijkvraagstukken voor u inzichtelijk 

te maken.

De EMA-opleiding in Groningen 

heeft een interactief, kleinschalig en 

persoonlijk karakter en maakt optimaal 

gebruik van digitale werkvormen 

en blended learning. Vanwege de 

bescheiden groepsgrootte is tijdens 

colleges veel ruimte voor discussie 

en het uitwisselen van ervaringen en 

ideeën. Ons docententeam vormt het 

aanspreekpunt voor studenten en is 

doorgaans altijd benaderbaar voor 

(carrière)vragen en feedback. Op deze 

manier willen wij u inspireren om 

vooruit te denken en uzelf te blijven 

informatie
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gro  wth
Startdatum
De Executive Master of Accountancy kent één startmoment en 

dat is in september. 

Kosten 
De kosten van de Executive Master of Accountancy zijn 

onderhevig aan indexering. Voor de actuele bedragen van 

collegegeld en losse tentamens kunt u contact opnemen 

met ema.feb@rug.nl. Cursisten betalen een vast bedrag per 

studiejaar, ongeacht het aantal te volgen vakken en af te 

leggen tentamens. 

Aanmelding  
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met 

de coördinator of de directeur van de opleiding. In dit gesprek 

verkennen we, samen met u, hoe deze opleiding aan uw 

professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarbij bespreken 

we ook de aanmeldings- en toelatingsprocedure. 

Mail ons gerust voor een afspraak: accountancy@rug.nl.

Locatie 
De colleges van de EMA-opleiding worden gegeven op de 

Zernike Campus aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

(Nettelbosje 2) in Groningen.

Praktische informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding. 

U kunt ons bellen of mailen, maar u mag natuurlijk ook langskomen als u in de 

buurt bent.

T 050-3633768 

E accountancy@rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen 

University of Groningen Business School 

Executive Master of Accountancy 

Nettelbosje 2 

9747 AE Groningen

  contact

www.rug.nl/ugbs-ema

Executive Master 
of Accountancy
RA worden doet u in Groningen!

“Student maar dan anders”

ver  binding

‘Wat deze opleiding zo leuk maakt, is de 
balans tussen werken en studeren. Deze 
combinatie kan pittig zijn, maar gelukkig werk 
je naar een concreet doel toe, namelijk de titel 
registeraccountant (RA). Omdat ik elke vrijdag 
nog “student” ben, voelt de overstap naar het 
werkende leven niet zo groot. Bovendien heb 
ik nu wekelijks de kans om werkervaringen 
uit te wisselen met medestudenten. Het is 
leerzaam dat tijdens de lessen representatieve 
praktijkcasussen worden behandeld en dat er 
ruimte is om een eigen casus in te brengen. 
Grappig is trouwens dat het zomaar kan zijn 
dat de docent van wie je college krijgt, ook een 
collega van je is. Zo zie je maar hoe dicht werk en 
studie bij elkaar liggen in deze opleiding!’

Maxime Appeldoorn 

Student EMA 
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GEACCREDITEERDE OPLEIDING

University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele

ontwikkeling. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van

een professional.

Door vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te

bekijken, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u

sterke netwerken rond bedrijfskundige en economische vraagstukken.

  
Onze opleidingen dagen u uit 
om vooruit te denken, het beste 
uit uzelf te halen en blijvend 
impact te maken.
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