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RB Academy 
Alles wat je wilt weten over modulair onderwijs 

 Ik wil starten met RB College maar zie deze optie niet meer op de website
Alle modules van RB College worden vanaf 1 januari 2021 modulair aangeboden via
de RB Academy. Ben je een zij-instromer? Dan vind je via de leerlijn ‘RB Academy –
zij-instroom’ het volledige curriculum in één overzicht.

 Ik wil starten met RB Academy. Waar kan ik me inschrijven voor de opleiding?
De opleiding start niet meer als jaarcohort maar wordt modulair aangeboden. Er
wordt hier nog steeds onderscheid gemaakt tussen hbo- en wo-afgestudeerde
fiscalisten. Het curriculum tref je nu aan als leerlijn. De leerlijn geeft een
totaaloverzicht van de te volgen modules en de ideale route om deze te volgen.

 Welke modules dienen er gevolgd te worden om de RB-titel te krijgen?
De modules zijn niet veranderd. Het curriculum is echter gewijzigd naar flexibele
leerlijnen. Afhankelijk van je vooropleiding volg je een bepaalde leerlijn. Op de
website vind je een overzicht van de modules die binnen jouw leerlijn vallen en
welke je dus moet volgen voordat je de RB-titel kunt behalen. De volgorde en het
tempo bepaal je helemaal zelf.

 Waar vind ik mijn aanmelding(en), studiemateriaal en voortgangsoverzicht?
Op het moment dat je een module hebt besteld op rb.nl, ontvang je hiervan een
bevestiging. Nadat je de factuur hebt betaald, ontvang je drie weken voorafgaand
aan het eerste college of digitale spreekuur een link naar je persoonlijke digitale
leeromgeving. In deze leeromgeving vind je alle informatie over de modules,
voorbereidingsopdrachten en kennischecks.

 Welke vormen van modulair onderwijs zijn er?
Je kunt een module op locatie volgen via meerdaags onderwijs of kiezen voor de
digitale variant. Je bepaalt dit zelf per module. Bij digitaal onderwijs vindt de
kennisoverdracht door de docent plaats via kennisclips. Dit zijn korte filmpjes die
variëren van 10 tot 30 minuten en per opname wordt er steeds één onderwerp of
thema behandeld. Daarnaast heb je gedurende de looptijd van een module iedere
twee weken een digitaal vragenuur. Jij kunt dan je vragen aan de docent stellen, maar
de docent kan ook aanvullende studiestof behandelen, bijvoorbeeld in de vorm van
een casus.
Bij meerdaags onderwijs volg je colleges op een fysieke locatie. Eén of meerdere
docenten verzorgen de colleges. De colleges worden zoveel mogelijk overdag en op
hele dagen gegeven. Soms op achtereenvolgende dagen, soms zit er ook een periode
van één of twee weken tussen. Dit varieert per module.

 Op welke locaties kan ik de meerdaagse modules volgen?
De meerdaagse modules worden verzorgd op locaties in Zwolle en Utrecht. Per
module kies je een locatie. Tussentijds wijzigen is helaas niet mogelijk. Je volgt de
gehele module op de locatie die je bij de bestelling hebt aangeven. De colleges zijn
overdag en kunnen incidenteel doorlopen in de avond.
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 Kan ik de meerdaagse modules ook in de avonduren volgen?
In deze mogelijkheid hebben we op basis van feedback van studenten niet
voorzien. Mocht blijken dat hier wel behoefte aan is, dan zullen wij dit uiteraard in
overweging nemen.

 Kan ik binnen een module wisselen tussen online en meerdaags onderwijs?
Helaas is het niet mogelijk om binnen een module te wisselen van digitaal naar
meerdaags onderwijs of andersom. Bij de volgende module kun je de keuze opnieuw
maken.

 Wat is een leerlijn?
Een leerlijn is een ideale volgorde van modules die leidt tot een bepaald doel.
Afhankelijk van je vooropleiding en je werkomgeving verandert de inhoud van een
leerlijn. Binnen die leerlijn bepaal je vervolgens je eigen studietempo en hoewel een
leerlijn een ideale volgorde schetst, heb je de vrijheid hier vanaf te wijken en je eigen
volgorde te bepalen. Een overzicht van beschikbare leerlijnen vind je op de website.

 Wat is een leerroute?
Een deelnemer bepaalt binnen de leerlijn zelf in welke volgorde en op welk
studietempo hij zijn leerlijn volgt. Dit noemen we de (individuele) leerroute.

Aanmelden – start 

 Ik heb me vóór 1 juli aangemeld voor RB Academy of RB College via het
aanmeldformulier op de website. Moet ik me opnieuw inschrijven?
Ja, want je kunt namelijk per module een keuze maken tussen digitaal en/of
meerdaags onderwijs. Je schrijft je dus per module in.

 Wanneer starten de modules?
De eerste modules starten in maart 2021. Elke module wordt in principe vier keer per
jaar gegeven. Afhankelijk van de module is het aanbod meerdaags of digitaal.

 Kan ik op elk gewenst tijdstip beginnen?
In principe wel. Het is echter wel afhankelijk van de gewenste keuze, of je graag
digitaal onderwijs wilt volgen of meerdaags, en welke locatie je voorkeur heeft.

 Zit er een volgordelijkheid in de modules?
De leerlijnen geven een ideale route weer. Je mag hiervan afwijken. Voor een aantal
modules adviseren wij echter dat je eerst één of meerdere modules hebt gevolgd,
zodat je de betreffende module goed kunt volgen.

 Kan ik mijn eigen indeling / tempo per module per jaar bepalen?
Ja, dat kan, mits je binnen je studietermijn blijft van maximaal vijf jaar. Deze datum
gaat in op de startdatum van de eerste module die je volgt.

 Is het studiemateriaal allemaal online of is er ook fysiek materiaal?
De RB Academy is gebaseerd op blended learning. Dit betekent dat de
kennisoverdracht plaatsvindt tijdens de colleges voor meerdaags onderwijs en via
kennisclips voor de digitale modules. Daarnaast heb je als deelnemer toegang tot onze
online leeromgeving. Hierin vind je onder andere voorbereidingsopdrachten,
kennischecks en proefexamens. Daarnaast is er voor iedere module een literatuurlijst
met boeken die je zelf moet bestellen; deze vallen buiten de moduleprijs. We werken
echter wel met een preffered supplier, te kennen www.studieboeken.nl. Wanneer je je

http://www.studieboeken.nl/
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studieboeken op deze website bestelt, ontvang je een korting van 10% op de 
aankoopprijs. 

 Wat als ik een module mis door onverwachte omstandigheden?
Neem in zo’n geval altijd contact op met de afdeling Opleidingen. Afhankelijk van de 
omstandigheden gaan we op zoek naar een passende oplossing.

 Als ik mij nu inschrijf, is het dan zeker dat de module doorgaat?
Bij voldoende inschrijvingen krijg je drie weken voor startdatum toegang
tot de digitale leeromgeving. Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn, dan word je 
tijdig en minimaal drie weken voor aanvang van de module geïnformeerd.

 Wanneer krijg ik toegang tot de digitale leeromgeving (studiestof)?
Drie weken voor aanvang van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving 
zodat je je kunt voorbereiden. Deze datum zie je ook terug in het rooster onder 
startdatum module.

 Wat is de studielast per week?
Per module kan de studielast variëren. De studielast per module staat beschreven in 
de studiewijzer van de module.

 Wat zijn de kosten per module?
De prijs per module varieert. Dit is afhankelijk van het aantal uren onderwijs en 
onderwijsondersteuning dat wordt gegeven. Alle modules inclusief prijzen zijn 
vindbaar op onze website, prijswijzigingen voorbehouden.

 Mag ik meerdere modules tegelijk volgen?
Jazeker, het is mogelijk om meerdere modules tegelijk te volgen.

 Is er een minimale studietijd aan het leertraject verbonden?
Dit is afhankelijk van de door jouw gekozen leerlijn en je studietempo. Wel kennen we 
per leerlijn een nominale studieduur. Deze bedraagt voor een zij-instromer 5 jaar, 
voor een AA/RA Belastingaccountant 3,5 jaar, voor een hbo’er (bachelor fiscaal recht 
of fiscale economie) 2,5 jaar en voor een wo’er (master fiscaal recht of fiscale 
economie) 2 jaar.

 Hoe lang duurt het traject om RB te worden via modulair leren?
Vanaf het moment dat je start met de eerste module, heb je vijf jaar om alle modules 
af te ronden in een leerlijn. De nominale studieduur voor een zij-instromer bedraagt 5 
jaar, voor een AA/RA Belastingaccountant 3,5 jaar, voor een hbo’er (bachelor fiscaal 
recht of fiscale economie) 2,5 jaar en voor een wo’er (master fiscaal recht of fiscale 
economie) 2 jaar.

 Volgen er nog meer leerlijnen?
In de loop van 2021 zullen er meer leerlijnen worden geïntroduceerd. Deze zullen 
worden toegespitst op functie, belastingmiddel of thema.

 Hoe meld ik mij aan voor een leerlijn?
Je kunt het inschrijfformulier invullen dat je op de RB Academy pagina terugvindt. 
Stuur deze volgens de instructies in het formulier vervolgens op naar de afdelingen 
Opleidingen & PE. Zij zullen jouw inschrijving verder verwerken en jou aanmelden 
voor het aspirant lidmaatschap bij het RB.



FAQ RB Academy – januari 2021 

 Wat zijn de kosten voor mijn leerlijn?
Wanneer je de prijs van alle te volgen modules bij elkaar optelt, heb je de totaalkosten
van jouw leerlijn. Deze prijs kan per student verschillen. Het is afhankelijk van de
leerlijn die je volgt (de ene leerlijn bevat meer modules dan een andere). Daarbij kun je
per module kiezen of je deze op locatie of digitaal volgt en dit heeft ook gevolgen voor
de prijs. Als je weet welke modules je moet volgen, en je weet welke je digitaal volgt en
welke op locatie, dan kun je de totaalkosten zelf uitrekenen.

 Wat houdt het aspirant lidmaatschap in?
Volg je een leerlijn, dan bij je automatisch aspirant lid. De kosten hiervoor zijn
€ 282 exclusief btw voor een heel jaar (volgens de prijzen in 2021). Met het aspirant
lidmaatschap wordt je lid van de vereniging. Dit geeft je toegang tot ons online Fiscaal
Kennisplatform waarop je veel fiscale informatie- en kennisproducten kunt
vinden. Daarnaast ontvang je ons verenigingsblad Het Register, de RB Wettenbundel
en het Fiscaal memo.

 Mag ik gebruik maken van de leerlijn instroom AA/RA als ik de praktijkopleiding nog
niet heb afgerond?
Nee, je moet in het bezit zijn van een afgeronde NBA opleiding en ook het NBA
lidmaatschap is verplicht.

 Wat is het verschil tussen een PE-cursus en de modules van de RB Academy?
Een PE-module is vaak gericht op de actualiteit, er wordt een onderwerp op hoofdlijnen
behandeld of één onderwerp wordt specifiek uitgelegd. Modulair onderwijs richt zich op
de verdiepende en theoretische behandeling van een thema. Vanuit de theorie wordt
de verbinding gemaakt met de mkb-adviespraktijk. De RB Academy bestaat uit fiscale
modules en modules gericht op vaardigheden. De fiscale modules kunnen veelal
afgesloten worden met een examen.

PE punten – Examen 

 Krijg ik PE-punten voor het volgen van de modules?
De modules zijn geaccrediteerd dus je ontvangt hiervoor een deelnamecertificaat
met PE-punten. Per netto studie-uur ontvang je 1 PE-punt.

 Is er een toets verbonden aan de module?
Afhankelijk van het thema dat wordt behandeld, wordt een module afgerond met
een examen. Voor andere onderdelen kan een participatieplicht gelden of wordt er
getoetst aan de hand van een opdracht.

 Moet ik per module examen doen?
Je bent niet verplicht om examen te doen. Is jouw doel het behalen van de
RB-titel? Dan moet je wél examen doen en de modules met een voldoende afsluiten.
Alleen de fiscale vakken kennen een examen. De andere modules in de leerlijnen
hebben een participatieverplichting.
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 Wanneer vinden de examens plaats?
De examens worden schriftelijk afgenomen in oktober/november, februari en 
juni. Na afronding ontvang je een deelcertificaat voor de module(s). De 
examendata worden tijdig bekend gemaakt via jouw online rooster. Je kunt je 
zelf inschrijven voor het examen dat je wilt afnemen. Wij informeren je altijd 
uiterlijk zes weken voordat de examens plaatsvinden over het definitieve 
examenrooster.

 Is examengeld inbegrepen in de prijs die op de website vermeld staat?
Nee, het examengeld is niet inbegrepen en dient apart verrekend te worden. Let 
op: niet elke module wordt met een examen afgesloten. De kosten per examen 
zijn € 175,- exclusief btw. Deze kosten zijn volgens het prijspeil van 2020.

Toelatingseisen 

 Aan welke eisen moet ik voldoen om met de modules te starten?
In principe zijn er geen eisen om toegelaten te worden. Per module wordt een niveau
aangegeven (bijvoorbeeld beginnend of gevorderd) of beschreven welke kennis je
moet hebben. Aan het daadwerkelijk inschrijven in het Register Belastingadviseurs
kunnen wel eisen worden gesteld naast het behalen van alle modules.

Vrijstellingen 

 Kan ik binnen een leerlijn vrijstelling krijgen voor vakken die ik in een
vooropleiding heb gehad?
Denk je binnen een leerlijn aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor een 
bepaalde module? Dan kun je deze formeel aanvragen via een formulier dat via de 
website beschikbaar wordt gesteld. Het aanvragen van een vrijstelling kost € 75 
exclusief btw. Deze kosten kun je terugkrijgen als je de leerlijn succesvol hebt 
afgerond.
Op het formulier zie je welke informatie je moet aanleveren. Bij het aanvragen van 
vrijstellingen mag het diploma in ieder geval niet ouder zijn dan vijf jaar.

 Hoe kan ik beoordelen of ik in aanmerking kom voor een vrijstelling?
Op het vrijstellingsformulier staat aangegeven op basis waarvan wij de vrijstelling 
uiteindelijk beoordelen. Je kan zo zelf een inschatting maken of je in aanmerking 
komt. We beoordelen op:

- Geldigheid diploma (max vijf jaar)
- Cijferlijst (het vak dient voldoende te zijn behaald)
- Exameneisen van behaalde vak moeten voldoende overeenkomen met de 

exameneisen van het RB. Je kunt de exameneisen inzien in de studiewijzer van 
de module.

- Literatuurlijst. Deze dient voldoende overeen te komen met de literatuurlijst van 
de RB module.

- Aantal ECTS. De studielasturen van behaalde vakken moeten ongeveer 
overeenkomen met de studielasturen van onze modules. 1 ECT staat gelijk aan 
27 studielasturen.

- Overzicht relevante zaken voortvloeiend uit PE (mits het diploma ouder is dan 
vijf jaar)

- Portfolio geschreven door werkgever waaruit kennis van het domein blijkt. (mits 
het diploma ouder is dan vijf jaar)
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