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 accountantsberoep. Op 8 december
strijden de acht beste teams tegen elkaar in de

nale.

De nalisten zijn:

in de categorie havo - scholieren van Stad en Esch (Meppel) en Comenius Lyceum (Capelle ad IJssel)
in de categorie vwo - scholieren van Pallas Athene College (Ede) en Rembrandt College (Veenendaal)
in de categorie hogeschool - studenten van Hogeschool Windesheim en van NHL
in de categorie universiteit - studenten van Tilburg University en Rijksuniversiteit Groningen
De nalisten gaan aan de slag met een coronagerelateerd vraagstuk: hoe kunnen ze DJ Nicolas Baker in deze bijzondere
tijd het beste bijstaan. De teams pitchen hun adviezen aan een deskundige jury: Marco van der Vegte (voorzitter NBA),
Agnes Koops (PwC), Stephan Seijkens (WVDB Adviseurs Accountants) en Diana Clement (Borrie
Accountants/Belastingadviseurs).
Aanmelden voor het online evenement is nog mogelijk.

Aanmelden online evenement 8 december (16.00-17.30 uur)
Campagnewebsite NBA Impact Challenge
NBA Impact Challenge: 'Accountants zijn gewoon eerlijk'
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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... 

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

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

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... 

