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03 maart 2021

Accountants praten op Clubhouse over studie en
carrière
Ook Nederlandse accountants en betrokkenen bij het beroep begeven zich
inmiddels op Clubhouse, de nieuwste place to be op social media. 

NBA IMPACT CHALLENGE

10 december 2020

NBA Impact Challenge: Leerlingen zien potentie in
noodlijdende DJ
Blijven we de noodlijdende DJ Nicolas Baker steunen in deze moeilijke
coronatijd, of nemen we vanwege nanciële problemen toch afscheid? De
nalisten van de NBA... 

NIEUWS

04 december 2020

Finale NBA Impact Challenge op 8 december
Meer dan 2500 deelnemers van zo'n vijftig onderwijsinstellingen hebben
afgelopen maanden meegedaan aan de NBA Impact Challenge, de
voorlichtingscampagne over het... 

NIEUWS

30 oktober 2020

NBA Impact Challenge: 'Accountants zijn gewoon
eerlijk'
De NBA is gestart met gastlessen aan middelbare scholen, universiteiten en
hogescholen. De gastlessen zijn onderdeel van de NBA Impact Challenge, de
voorlichtingscampagne... 

MAGAZINE

11 september 2020

Nieuwe voorlichtingscampagne daagt jongeren uit
De NBA Impact Challenge-campagne, gericht op scholieren en studenten, krijgt een herstart. In de zomermaanden
werkte de NBA samen met bureau Soapbox aan nieuw campagnemateriaal... 
NIEUWS

23 juli 2020

NBA werkt aan herstart voorlichtingscampagne
De nieuwe NBA Impact Challenge-campagne voor scholieren en studenten
krijgt dit najaar een herstart. In de zomermaanden werkt de NBA samen met
bureau Soapbox aan... 

18 mei 2020

NIEUWS

Derdejaars accountancystudenten aarzelen nog over
praktijkopleiding
Nog niet alle derdejaars studenten accountancy aan de Hogeschool van
Amsterdam (HvA) hebben al de keus gemaakt om ook de praktijkopleiding tot
accountant te gaan... 

EDUCATIE

15 april 2020

Accountingonderwijs via Zoom
Sinds afgelopen maand doceren we via Zoom. Hoe gaat het werken? Ook casebased colleges kunnen goed online, zo blijkt. 

NIEUWS

07 april 2020

'Student vooral op zoek naar praktische insteek bij
fraudeaanpak'
Studenten hebben behoefte aan extra praktisch houvast om op de juiste
manier om te gaan met (mogelijke signalen van) fraude bij controleklanten.
Dat blijkt uit een... 

NIEUWS

12 maart 2020

CEA: 'Accountantsopleidingen moeten aantrekkelijk
blijven'
Accountantsopleidingen moeten voldoende aantrekkelijk blijven, zeker in een
markt waarin de vraag naar accountants het aanbod sterk overtreft. Daarom
is het belangrijk... 

NIEUWS

16 oktober 2019

KPMG in lijstje best betaalde stageplekken
KPMG is terechtgekomen op de twaalfde plaats van best betaalde stages in
Nederland. Een stageplek in de advocatuur biedt de meeste kans op een hoge
stagevergoeding... 

ARBEIDSMARKT

17 september 2019

Kantoren West-Brabant lokken havisten naar de
accountancy
Zuidelijke accountantskantoren proberen honderden leerlingen van havo en
vwo te strikken voor een dagje accountancy proeven. Een pilot van afgelopen
voorjaar smaakt... 

OPINIE

05 juli 2019

Let's do it different!
Drie jaar lang ploeteren door verslagen, om je vervolgens eindelijk een keer
met 'echte registeraccountants' te mogen meten in een slotgesprek. Nu is
hier gelukkig... 

NIEUWS

05 juni 2019

HAN start met geïntegreerde post-hbo AA
De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA heeft de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) toestemming gegeven om een driejarige
geïntegreerde opleiding aan... 

OPINIE

03 april 2019

Nog even over die accountantstitel
Dachten we eindelijk de wind mee te hebben, blijkt het een 1 april-grap! Maar
nu we het er toch over hebben: namens de NBA Young Profs leggen wij graag
uit waarom... 

NIEUWS

04 maart 2019

Nyenrode vernieuwt debatplatform voor
accountancystudenten
Nyenrode Business Universiteit heeft het debatplatform The Accountables,
opgezet voor en door accountancystudenten, geheel vernieuwd. De nieuwe
website is op 1 maart... 

NIEUWS

22 februari 2019

'Te weinig ethische reflectie in studieboeken
accounting'
De nadruk in populaire studieboeken over management en accounting ligt op
techniek. Ethische re ecties ontbreken vaak, terwijl die hard nodig zijn. 

NIEUWS

14 december 2018

CEA: 'Nieuwe eisen AA-opleidingen blijken schot in de
roos'
Alle tien opleidingen tot accountant-administratieconsulent (AA) met
oriëntatie Accountancy-MKB voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen en
sluiten beter aan op de... 

MAGAZINE

14 december 2018

'Pinkeltjesaffaire'
Wedden dat u ook meteen weet waar deze titel naar verwijst? Het geeft, volgens één van uw collega’s, weer hoe de
geschiedenis van uw beroep aan de orde komt binnen... 
MAGAZINE

14 december 2018

'Het maatschappelijk verkeer is dood'
Joost van Buuren is de eerste hoogleraar, in de reeks interviews met ‘academische’ hoogleraren, die ook in de
accountantspraktijk heeft gewerkt. Toch is hij een... 
NIEUWS

12 november 2018

Eindtermen Accountancy-Finance vervallen
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft op 31 oktober 2018 de eindtermen voor de
accountantsopleiding met oriëntatie Accountancy-Finance ingetrokken. 

NIEUWS

02 november 2018

Stagevergoedingen stijgen fors
De vergoedingen die hbo- en wo-stagiairs krijgen zijn in twee jaar tijd fors
gestegen. De gemiddelde stagevergoeding voor alle sectoren steeg met 12
procent, van... 

NIEUWS

10 oktober 2018

Nyenrode en RSM starten kennisplatform
RSM en Nyenrode Business University hebben samen het RSM-Nyenrode
Instituut (RNI) opgericht. 

MAGAZINE

21 september 2018

Naar een trusted advisor
Hoe ziet de mkb-accountant van de toekomst eruit? Volgens veel voorspellingen wordt hij of zij meer en meer
adviseur. Dat begint bij de studie. Hoe bereiden hbo-opleidingen... 
OPINIE

17 september 2018

Mijn momenten met accountancystudenten
In mijn werk lever ik een bijdrage aan de opleiding van accountants. Meerdere
keren vertelden studenten mij over hun zoektocht in de organisatie waar ze
werken en... 

NIEUWS

05 juli 2018

Hogeschool Leeuwarden meest gewaardeerd door
accountancystudenten
Net als in 2017 krijgt de voltijd hbo-bachelor opleiding van NHL Stenden in
Leeuwarden ook dit jaar de hoogste waardering van accountancystudenten.
De waardering... 

NIEUWS

29 mei 2018

SRA en Full Finance bieden gezamenlijk
simulatieopdrachten
SRA en Full•Finance gaan gezamenlijk simulatieopdrachten van de
praktijkopleidingen MKB en Assurance aanbieden. 

OPINIE

09 mei 2018

Prestatiedruk
Mijn oudste zoon zat er helemaal door heen. In vier jaar tijd had hij zijn
bachelor en master gedaan, hele goede cijfers gehaald en een dijk van een CV
opgebouwd... 

NIEUWS

28 maart 2018

Interne leergang Countus tot Register
Ondernemersadviseur gecertificeerd
Als eerste en enige accountantskantoor in Nederland mag Countus
professionals opleiden tot erkende Register Ondernemersadviseurs (ROA). De
interne leergang is o

NIEUWS

cieel... 

19 januari 2018

Helen Tulner-Vonk wint VRC Scriptieprijs
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft op 18 januari de Top 50
Registercontrollers en de winnaar van de VRC Scriptieprijs 2017
bekendgemaakt. Helen Tulner-Vonk... 

Toon meer berichten

