OPLEIDING
Nieuws, discussie en achtergrond over de opleiding tot accountant.
Toon alles

Nieuws

Discussie

MASTERCLASS

Vaktechniek

Achtergrond

08 juni 2022

Masterclass voor docenten: passie voor beroep
belangrijk voor accountantsvak
Zo'n dertig docenten uit het hele land kwamen op 19 mei 2022 bijeen op
Hogeschool Windesheim in Zwolle, om te praten over ontwikkelingen in de
maatschappij en het... 

DISCUSSIE

Pieter de Kok

Column

31 mei 2022

Kan de accountantsopleiding aan hedendaagse
verwachtingen blijven voldoen?
Pieter de Kok volgt het debat over de accountantsopleiding al jaren. Samen
met Coen Bongers, nauw betrokken bij dat debat, presenteert hij een aantal
thema's die... 
NIEUWS

25 mei 2022

CEA en Raad voor de Praktijkopleidingen werken
samen aan toekomstbestendigheid
accountantsopleiding
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de
Praktijkopleidingen (RPO) constateren dat de studeerbaarheid en
aantrekkelijkheid van de accountantsopleiding... 
NIEUWS

24 mei 2022

Nyenrode start Engelstalige deeltijdopleiding
accountancy
Vanaf komend najaar biedt Nyenrode Business Universiteit een Engelstalige
deeltijdopleiding Accountancy aan. 

NIEUWS

23 mei 2022

BST'ers starten nieuwe accountants academie
De bedenkers van de Busy Season Talks, Hakan Koçak en Arif Dursun, starten
samen met Wendy Groot een nieuwe opleiding aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. De 'Nest... 

DISCUSSIE

Opinie

18 mei 2022

Duurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van
studie accountancy
Jonge accountants van nu zijn de leiders van de toekomst. Terwijl onze
huidige leiders achterblijven, zullen zij onze planeet écht moeten redden.
Toch is duurzaamheid... 

NIEUWS

17 mei 2022

Eerste 'Ploegman Award' uitgereikt aan
accountancystudente NHL Stenden
Accountancystudente Iris van Diggelen is de eerste winnaar van de Ploegman
Award, georganiseerd door de opleiding Accountancy van NHL Stenden
Hogeschool in Leeuwarden. 

NIEUWS

02 mei 2022

Oprichter HBO A&A Frans van Luit overleden
Op donderdag 28 april is Frans van Luit AA overleden. Frans heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het accountancy
onderwijs in het algemeen... 

NIEUWS

26 april 2022

Content hackathon Auditpedia moet zorgen voor een
'volle camping'
Auditpedia, de 'Wikipedia' voor accountants, zette op 23 april een volgende
stap met een 'content hackathon' in Domstad, vergadercentrum van de
Hogeschool Utrecht.... 

NIEUWS

07 april 2022

NBA Impact Challenge genomineerd voor
wervingsprijs
De NBA Impact Challenge is genomineerd voor de Werf & Award; een prijs
voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment cases die impact hebben op
de instroom van een... 

NIEUWS

04 april 2022

Vanaf april weer live 'diplomauitreikingen' bij de NBA
Voor het eerst sinds november vorig jaar nam de NBA weer 'live' de
beroepseed af bij nieuwe accountants, tijdens een fysieke 'diplomauitreiking'.
Op 1 april kregen... 

NIEUWS

01 april 2022

Herkansing voor content hackathon Auditpedia op 23
april
De Auditpedia content hackathon, die eerder gepland stond voor medio
november vorig jaar, wordt op zaterdag 23 april aanstaande alsnog gehouden
in Utrecht. 

NBA IMPACT CHALLENGE

02 februari 2022

Finale NBA Impact Challenge: Accountancy is meer
dan cijfers
Na een traject van maanden, waaraan meer dan 2.500 scholieren en
studenten in 817 teams van 65 onderwijsinstellingen deelnamen,
presenteerden zes overgebleven teams... 

NIEUWS

01 februari 2022

Uitnodiging: In gesprek met de kwartiermakers over
educatie
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector organiseren in februari
twee rondetafelbijeenkomsten over 'educatie'. 

NIEUWS

28 januari 2022

Publicatie moet buitenlandse accountants in
Nederland wegwijs maken
Speciaal voor accountants uit andere landen die in Nederland gaan werken,
heeft de Stichting Beroepseer een publicatie uitgebracht. De digitale uitgave
laat buitenlandse... 

NIEUWS

27 januari 2022

De Passie, Kalsbeek College en Windesheim winnen
finale NBA Impact Challenge
Havo-scholieren van De Passie uit Utrecht, vwo-leerlingen van het Kalsbeek
College uit Woerden en studenten van Windesheim uit Zwolle, zijn de
winnaars van de online... 

NIEUWS

21 januari 2022

Zes scholen strijden in finale NBA Impact Challenge
om de winst
Op 27 januari strijden teams van zes scholen tegen elkaar in de online nale
van de NBA Impact Challenge, de campagne gericht op scholieren en
studenten. 

NIEUWS

12 november 2021

Auditpedia-hackathon uitgesteld wegens
coronasituatie
Vanwege de jongste stand van de coronapandemie is besloten om de
Auditpedia Content Hackathon, die gepland stond voor zaterdag 13 november,
uit te stellen. 

NIEUWS

08 november 2021

Eindelijk weer een diplomauitreiking bij de NBA
Na ruim anderhalf jaar online afnemen van de beroepseed bij nieuwe
accountants, organiseerde de NBA op 5 november voor het eerst weer een
fysieke 'diplomauitreiking'. 

NIEUWS

26 oktober 2021

Magazine: Auditpedia, cyberveiligheid en terug naar
kantoor
In het nieuwe nummer van het NBA-magazine Accountant schetst 'founding
mother' Margreeth Kloppenburg de stand van zaken rondom Auditpedia, een
nieuw platform voor... 

MAGAZINE

26 oktober 2021

Gewoon een erg goed idee!
Auditpedia. Een nieuw platform met als doel het aantrekkelijk ontsluiten van relevante kennis over de
maatschappelijke rol van de accountant. Hoog tijd voor een... 
NIEUWS

23 juli 2021

NBA werkt aan nieuwe Impact Challenge voor
scholieren en studenten
De NBA werkt in de zomerperiode aan de invulling van de nieuwe NBA Impact
Challenge. De voorlichtingscampagne, gericht op scholieren en studenten,
gaat in september... 

NIEUWS

11 juni 2021

Scholieren groep 8 adviseren PKF Wallast over
vitaliteit
In het kader van de landelijke actie ‘Baas van Morgen’ heeft ook Stefaan
Rodts, ceo van PKF Wallast accountants en belastingadviseurs, op 10 juni
voor één dag zijn... 

MAGAZINE

07 mei 2021

'Waarom doen we wat we doen'
Filoso e speelt in veel beroepen een belangrijke rol. Denk aan medisch-ethische kwesties (is euthanasie acceptabel) of
het bepalen van de strafmaat in de rechtspraak... 
NIEUWS

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. 

DISCUSSIE

Column

29 januari 2021

Probleemgestuurd onderwijs
Margreeth
Kloppenburg

Probleemgestuurd onderwijs zou goed kunnen passen bij onderwerpen voor
accountancystudenten, die vragen om een bredere benadering, aldus
Margreeth Kloppenburg. 

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

08 december 2020

Vier teams winnen NBA Impact Challenge
Vier teams van scholieren en studenten hebben in een online nale de NBA
Impact Challenge 2020 gewonnen. 

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... 

Toon meer berichten

