NIEUWS

29 maart 2016

Nieuw Executiveprogramma Digital Auditing aan
de VU
De Vrije Universiteit (VU) start in september 2016 met een nieuw Executiveprogramma Digital Auditing
voor reeds afgestudeerde registeraccountants.
Volgens de VU overbrugt de opleiding de werelden van de nancial auditor en de IT auditor en draagt bij aan het
e ectief en succesvol functioneren in een wereld die in steeds sterkere mate wordt gedreven door technologische
ontwikkelingen.
De opleiding gaat in op zaken als Enterprise IT, Information risk management, IT control & assurance, maar ook IT
security, Cloud, data privacy, process mining & big data. De opleiding wordt geleid door prof dr. Peter Eimers RA,
hoogleraar Auditing aan de VU en dr. Abbas Shahim RE, associate professor en program director van de VU IT
auditopleiding.
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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

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. 

NIEUWS

18 mei 2020

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... 

