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Voorvereiste vakken
U wordt verzocht op onderstaand overzicht aan te kruisen voor welke vakken u denkt dispensatie te krijgen. Hierbij dient
u rekening te houden met de inhoud van het vak en de omvang in studiebelastingpunten die tussen haakjes zijn aangegeven
(40 uren = 1 studiepunt = 1,42 ECTS/ECTS = European Credit Transfer System).

Management Accounting (6 stp = 8 ECTS)
Financial Accounting/Externe Verslaggeving (6 stp = 8 ECTS)
Accounting Process Management (BIV/AO, OIV) (6 stp = 8 ECTS)
Finance/Financiering en Belegging (6 stp = 8 ECTS)
Ondernemingsrecht (3 stp = 4 ECTS)
Fiscale Economie/Belastingrecht (3 stp = 4 ECTS)
Administratieve & Compatabele Informatie 1a + 1b/Voortgezet boekhouden) (4,5 stp = 6 ECTS)
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Bewijsstukken
U wordt verzocht een kopie van uw diploma’s op grond waarvan u toelating tot de opleiding en/of dispensatie voor de voorvereiste vakken verzoekt mee te zenden, alsmede cijferlijsten, literatuurlijsten, vakbeschrijvingen en overzichten van
studie belasting. Verder wordt u verzocht een CV mee te zenden. U wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek waarbij u
een en ander mondeling kunt toelichten. Op grond van de door u verstrekte gegevens stelt de program manager vast welke
deficiënties u hebt m.b.t. de voor de toelating vereiste voorkennis. Tevens wordt bezien of uw werkervaring adequaat is.

Indien u wordt toegelaten, ontvangt u een brief met daarin de toelatingseisen, een aanmeldingsformulier voor de Post-Master
opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control en eventueel een inschrijf-formulier voor deficiëntievakken. Daarnaast ontvangt u de Algemene voorwaarden van ESAA. Het ESAA-beleid over integriteit, fraude en ongewenst
gedrag kunt u vinden op www.esaa.nl/over-esaa. Medewerkers, docenten en studenten dienen zich aan deze gedragslijnen te
houden.

In te vullen door student:
Plaats
Datum
Handtekening

U kunt uw aanvraag tot toelating opsturen naar:
ESAA
t.a.v. Mw. J.R. Klos
Kamer H13-02
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
U kunt de aanvraag ook e-mailen naar klos@ese.eur.nl. Indien u nog vragen heeft: Mw. J.R. Klos via 010 - 408 2873.

Privacyverklaring
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden gebruikt voor opleidingen van Erasmus School of
Accounting & Assurance ten behoeve van de deelnemersadministratie en -communicatie. Wij gaan vertrouwelijk met deze
persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor meer informatie
verwijzen wij u naar het privacy statement van de Erasmus Universiteit Rotterdam:
www.eur.nl/privacy-statement-erasmus-universiteit-rotterdam-eur
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