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 Leetijd van ongeveer 4 minuten

Vanaf januari 2019 treedt de nieuwe P-regeling van de NA in
werking. Het gaat voortaan niet meer om uren prokkelen, maar
om leerreultaat. Accountant ij de elatingdient en advieur
ij de ig four trappen af.
Dit artikel i verchenen in Accountant Q4, 2018
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Werken in de accountanc etekent je kenni continu actueel
houden. Ontwikkelingen rondom controle, verlaggeving,
ficaliteiten, data-anale, fraude: allemaal zaken die vragen om het
ijpijkeren van kenni. Het huidige P-teem lijkt overzichtelijk:
120 P-uren maken in drie jaar, gemiddeld zo’n veertig uur per jaar.
Wie aan het einde van het jaar uren te kort dreigt te komen ezoekt
nog nel een congre. Dat i immer al nel vijf of ze P-uren
verdiend, iedereen lij.
ij een eroep waaraan hoge eien worden geteld en dat in zo’n nel
veranderende omgeving opereert, moet de nadruk echter op
kwaliteit liggen, meent de algemeen directeur a.i. Harm Mannak van
de NA. Daarom i eerder eloten de huidige P-regeling te
vervangen. Ook vanuit de wereldwijde IFAC-organiatie worden
aangeloten eroeporganiatie opgeroepen de overtap te maken
van aantal P-uren (input) naar leerreultaat (output). "Zo’n teem
luit eter aan ij een ‘lerend eroep’, zoal dat ook i enoemd in de
NA-Vernieuwingagenda. ovendien i de praktijkopleiding voor
accountant, met de recent vernieuwde eindtermen van de Commiie
indtermen Accountantopleiding (CA), ook geaeerd op een
outputgerichte tematiek."
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Nadelen
Frank van Gelder, innen de NA verantwoordelijk voor de Pregeling, erkent de nadelen van het huidige teem. “De nadruk ligt
nu nog erg op kwantiteit, op voldoende uren maken.” Ook iedt de
invulling te weinig
maatwerk, telt hij. “Het teem i onderverdeeld op ai van
ledengroepen. Daardoor wordt er om onvoldoende rekening
gehouden met het werk dat leden doen, of de fae van hun carrière.
Nu moeten leden ook vlak voor hun penioen nog voldoen aan de
volledige P-verplichting. Dat i niet altijd logich.”
innen de grotere kantoren zijn veel accountant actief in nietaccountantfunctie. Ook daar gaat het om mi, aldu Van Gelder:
“Volgen onze regel kwalificeren zij al openaar accountant. Door
de huidige P-opzet zitten ze met een gecertificeerd
opleidingaanod dat vaak onvoldoende aanluit ij hun eigenlijke
werkzaamheden.”
en ander nadeel peelt rondom de erkenning van
opleidingintellingen. Niet alleen i daar prake van wildgroei,
maar ovendien vindt erkenning plaat op verzoek van de
opleidingintelling. Lang niet alle univeriteiten laten zich
erkennen, waardoor goede opleidingen uiten het erkende aanod
vallen. “en ekend vooreeld i de mater ficaal recht aan de
Univeriteit Groningen”, zegt Van Gelder. “en zware
opleiding. Maar accountant die hem volgen moeten daarnaat ook
nog twintig gecertificeerde P-uren ehalen.”

Pilot
In 2015 deed de NA onderzoek naar een toekomtetendig Pmodel. Naat een evaluatie van het etaande model etekende dat
de opzet van een pilotproject, om een nieuwe P-tematiek te
teten. Uitgangpunten daarij: meer eigen verantwoordelijkheid
van de individuele accountant en afchaffing van de
urenverplichting. In plaat daarvan telt de accountant zelf een Pportfolio op, waarin leerdoelen worden vatgelegd. In 2016 tartte de
pilot met medewerking van de Ledengroep interne en
overheidaccountant (LIO). Vanaf 2017 werd hij uitgereid naar de
andere ledengroepen: accountant in uine (LAi) en openaar
accountant (LOA).
Pilot-deelnemer uit de ledengroepen LIO en LAi leken in grote
meerderheid voortander van het nieuwe teem en gaven aan
ewuter met permanente educatie ezig te zijn. De eigen invulling
van hun P leverde naar eigen zeggen een grotere ijdrage aan hun
dekundigheid.
ij pilot-deelnemer uit de LOA i het eeld iet genuanceerder.
Openaar accountant die innen hun organiatie een andere
functie vervullen dan de ‘traditionele’ accountantfunctie zijn
enthouiat. Andere openaar accountant vinden het huidige
teem wel zo overzichtelijk.
“Veertig uur i veertig uur, dat geeft houvat. n de adminitratieve
lat voor de individuele accountant i minder dan wanneer je een Pportfolio moet ijhouden”, zegt Frank van Gelder. “Het optellen van
een portfolio vraagt enige ervaring, vooral het concretieren van
leerdoelen wordt nog latig gevonden. ij leden die voor het tweede
jaar aan de pilot deelnamen ging dat al veel eter.”
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Theree de Groot, financial controller ij de ANW, wa innen die
organiatie etrokken ij de P-pilot. “Iedere medewerker legt zijn
doeltellingen en vorderingen vat. Wat wil ik leren? Hoe ereik ik
dat? Heeft de curu mij daarij geholpen? We heen gedurende de
pilot wel gemerkt dat tijd vrijmaken voor tuentijde vatlegging en
reflectie erg elangrijk i.”
Deelnemer gaven aan dat de monitoring van het nieuwe teem
om aandacht vraagt. r i trak minder prake van klaikaal leren
en meer ruimte voor alternatieve leervormen, zoal interviie,
learning on the jo, coaching, e-learning en zelftudie. Dat vraagt
vanuit de NA om heldere richtlijnen en onderteunende informatie
ij de invoering. “We werken aan een nieuwe digitale tool, die leden
kunnen geruiken om hun P-portfolio in te vullen”, enadrukt Van
Gelder.

Invoer
Om de omchakeling goed te laten verlopen en de genoemde
aandachtpunten het hoofd te ieden heeft het NA-etuur
gekozen voor geleidelijke invoering van de nieuwe P-tematiek.
Vanaf januari 2019 wordt getart met twee overzichtelijke groepen
leden: accountant werkzaam ij de elatingdient en
accountant werkzaam in een adviefunctie innen ig fouraccountantorganiatie. “De elatingdient had al veel deelnemer
in de pilot, voor die leden i het niet nieuw meer”, zegt NAdirecteur Mannak. “n innen de advior-tak van de ig four liepen
leden vaak aan tegen de eperkingen in het aanod van erkende Pintellingen.”
De ervaringen van eide groepen worden geruikt om de
voorlichting naar de andere groepen accountant te vereteren. In
2020 tart de nieuwe P-regeling voor accountant werkzaam ij
oo-kantoren en voor intern en openaar accountant. In 2021
volgen alle andere openaar accountant en de accountant in
uine. “en gefaeerde invoer iedt on al NA de mogelijkheid
om goede voorlichting te geven en concrete afpraken over proceen
te maken”, aldu Harm Mannak.

Marc chweppe
Marc chweppe i hoofdredacteur Accountant en
Accountant.nl.
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NA tart gefaeerde invoering
nieuwe P-regeling
De NA i vanaf 1 januari getart met de invoering
van een nieuwe permanente educatie-regeling voor
accountant. De nieuwe regeling geldt in eerte
intantie alleen voor accountant ij de
elatingdient en voor advieur ij ig fourkantoren. 
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NA: Fraude verplicht Ponderwerp in 2019

Het etuur van de NA heeft epaald dat fraude in
2019 een verplicht P-onderwerp i. 
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Functiewieling en Pverplichting
lke accountant heeft een P-verplichting. Maar
hoe zit het precie al je tijden een kalenderjaar
van functie verandert? 
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Kainet topt op korte termijn
met flitpalen
Het kainet heeft recent eloten om de flitpalen
die in Nederland lang de (nel)wegen taan op
korte termijn te verwijderen. Dit eeld welde
pontaan ij mij op, tijden de recente
ledenvergadering van de NA. 
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en leven lang leren
en goede accountant kan niet zonder lerend
vermogen. Maar leren gaat niet zonder het maken
van fouten. n laten we daar nu net niet zo van
houden. 

 x 6  74  4
Wend Groot
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