PROFESSIONEEL-KRITISCHE INSTELLING
Debat en achtergrondartikelen over de professioneel-kritische instelling van de accountant.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

08 december 2020

FRC: 'Accountants moeten vaker doorvragen'
Accountants nemen informatie die zij ontvangen van het management van
bedrijven te vaak voor waar aan en vragen daardoor niet genoeg door. 

NIEUWS

20 september 2019

'Kritische houding accountants mag scherper'
Het is goed gesteld met de vaktechnische kennis van accountants, maar de
professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper. Accountants die goed
opletten kunnen... 

NIEUWS

01 november 2016

'Herstel vertrouwen door bewustwording van
culturele factoren'
Het herstel van vertrouwen in het accountantsberoep moet eerder gezocht
worden in de bewustwording van de invloed van cultuur en andere
gedragsbepalende factoren,... 

OPINIE

22 augustus 2016

Kwaliteit en professioneel-kritische instelling in de
VGBA
"Kwaliteit en professioneel-kritische instelling dienen prominent
opgenomen en duidelijk ingevuld te worden in de VGBA." Aldus luidt
maatregel 1.2 in het rapport... 

OPINIE

30 april 2015

PKI
De voorgaande jaren lag het accountantsberoep stevig onder vuur, van de politiek, de toezichthouder, de VEB en andere
belanghebbenden. 
OPINIE

25 maart 2014

Pki - aangeboren, aan te leren of situationeel afhankelijk?
Najaar 2010 schreven wij naar aanleiding van de Young Professionals Day 'Back to base', bedoeld om ons professioneel
judgment te hervinden, dat een professioneel-kritische... 
NIEUWS

28 februari 2014

Eindrapport professional scepsis: 5 aanbevelingen
De Programmacommissie Professional Scepsis van de NBA doet in haar zojuist verschenen eindrapportage vijf
aanbevelingen voor concrete acties. 
OPINIE

16 december 2013

PKI en kwaliteit horen in de VGBA
Vanmiddag stemt de NBA-ledenvergadering over de nieuwe gedrags- en beroepsregels voor accountants. Twee
kernbegrippen - PKI en kwaliteit - zijn daarin niet opgenomen,... 
NIEUWS

20 september 2013

NBA zet verplichte trainingen voor accountants door
Ruim 10.000 accountants worden per 2014 opnieuw verplicht trainingen te volgen om hun professioneel-kritische
houding te verbeteren. Het accent ligt daarbij nu op... 
MAGAZINE

01 september 2013

Pluis of niet-pluis?
In de medische wereld staat PNP voor het ‘Pluis-Niet-Pluis-gevoel’ van artsen. Het heeft belangrijke raakvlakken met
de professioneel-kritische instelling van de... 
MAGAZINE

01 juni 2013

Spreek tegen!
Tunnelvisie bevat meestal de volgende elementen: primair zoeken naar bewijs dat je stelling ondersteunt, het negeren
van ontkrachtend bewijs, bovenmatig zeker zijn... 
MAGAZINE

01 maart 2013

Weet ook wat je niet weet!
Aan alles komt een einde. Dus ook aan deze reeks artikelen over psychologie van oordeelsvorming en gedrag van
accountants. Met de handvol fenomenen die in de afgelopen... 
OPINIE

15 februari 2013

Professionele scepsis: probleem opgelost?
Het valt mij op dat we de laatste tijd niets meer horen over professionele scepsis, door de NBA aangeduid als PKI
(Professioneel-kritische instelling). Komt dat... 
OPINIE

05 november 2012

Rugpijn van PKI-cursus
Eindelijk was het zover. 2 oktober 2012. De dag waarop ik de verplichte PE-cursus 'professioneel-kritische instelling'
(PKI) moest volgen. 
NIEUWS

22 oktober 2012

Stephen Zeff: lesmethode financial accounting niet bevorderlijk voor professionele
scepsis
De manier waarop het vak nanciële verslaggeving wordt gegeven aan Amerikaanse universiteiten is niet bevorderlijk
voor het ontwikkelen van een professioneel-kritische... 
OPINIE

19 oktober 2012

PKI: taak van opleidingen en kantoren
Op 24 september 2012 organiseerde de Programmacommissie Professional Scepsis een discussiebijeenkomst over de
aandacht voor PKI (professioneel-kritische instelling)... 

MAGAZINE

01 oktober 2012

Beste stuurlui staan aan wal, zeker achteraf
Bij beoordeling achteraf wordt vooral geredeneerd vanuit de uitkomst. Maar objectief terugkeren naar beslissingen uit
het verleden is lastig. Bij accountants verkleint... 
MAGAZINE

01 september 2012

Té zeker van de zaak?
Wat is de kans dat een vliegtuig uit de lucht valt? Het antwoord is natuurlijk ‘vijftig procent’, want hij valt wel of hij
valt niet… Dit enigszins auwe voorbeeld... 
OPINIE

27 augustus 2012

Professioneel-kritische ethiek?
In de zomerperiode hebben veel accountants tijd om de PE-punten te verzamelen. Dit jaar staat 'PKI' op het
programma, 'professioneel-kritische instelling'. Zelf... 
MAGAZINE

01 mei 2012

Haaien en watervallen
Waan u een moment in de Verenigde Staten. Welke kans is daar volgens u groter, dat iemand door een haai wordt
doodgebeten of dat iemand door vallende vliegtuigonderdelen... 
NIEUWS

27 april 2012

'Je moet jezelf altijd in de spiegel aan kunnen blijven kijken'
"Integer, onafhankelijk, met een rechte rug, consequent en kritisch nieuwsgierig." Volgens de NBA Youngprofs die
deelnamen aan de round table van de programmacommissie... 
OPINIE

24 april 2012

Goed voorbeeld doet goed volgen
Laat ik beginnen te stellen dat dit niet alleen voor goede voorbeelden geldt. Helaas worden ook slechte voorbeelden
vaak goed opgevolgd. Een korte bespiegeling over... 
OPINIE

10 april 2012

Professional skepticism is multidimensionale soep
Volgens de Nederlandse standaarden voor de accountantscontrole moet een accountant een professioneel-kritische
instelling hebben tijdens de controles. Het wordt... 
NBA

02 april 2012

In de genen of niet?
Donderdagavond 29 maart heb ik in het kader van het beroepsbrede programma van de NBA over de professioneel
kritische instelling (PKI), een rondetafelgesprek bijgewoond... 
MAGAZINE

01 april 2012

Mijn rug is recht… Toch?
In de samenstelpraktijk gaan accountants nauwelijks gebukt onder dilemma's. Ze dienen zich wel aan, maar de rug
blijft recht. Ook tijdens de economische recessie.... 
NIEUWS

24 januari 2012

NBA-enquête: geen eenduidig beeld van professionele scepsis

In de tweede helft van 2011 hield de NBA een enquête onder haar leden over professionele scepsis in de
accountantscontrole. Relatief veel deelnemers hebben geen... 
MAGAZINE

01 januari 2012

Reus groter dan kabouter?
Als iemand stelt dat een reus groter is dan de gemiddelde kabouter, dan zult u dat ongetwijfeld beamen. Toch ligt deze
conclusie in groepsverband niet altijd voor... 
MAGAZINE

01 december 2011

Licht het anker!
Bij het testen van beweringen is het verstandig om naar ontkrachtend bewijs te zoeken in plaats van naar bevestigend
bewijs. Dat was de kernboodschap van het artikel... 
MAGAZINE

01 november 2011

'Je ziet het pas wanneer je het door hebt'
In diverse recente rapporten is geconstateerd dat de accountant bij jaarrekeningcontroles soms een onvoldoende
professioneel kritische houding heeft. Wat wordt verstaan... 
MAGAZINE

01 september 2011

Licht in de tunnel?
Net als alle mensen zijn accountants vatbaar voor het maken van onbewuste denkfouten. Deze zijn in eerste instantie
meestal niet te vermijden. Maar in tweede instantie... 

Toon meer berichten

