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.
Op 8 december streden in elke categorie (havo, vwo, hbo en wo) de twee beste teams online om de winst. Zij haalden
de nale, na in de afgelopen maanden via hun school de NBA Impact Challenge te hebben gespeeld.

Na een korte pitch moesten de teams in de nale live vragen beantwoorden van enkele prominenten uit de
accountancysector. Jury- en NBA-voorzitter Marco van der Vegte prees het hoge niveau van alle nalisten: "Zij hebben
op verschillende manieren laten zien wat er van een accountant verwacht mag worden."
De winst ging naar vier teams. Bij de havo-scholieren won Stad en Esch uit Meppel en bij het vwo een team van het
Pallas Athene College uit Ede. Bij de hbo-instellingen ging de winst naar Hogeschool Windesheim uit Zwolle en bij het
wo naar de Rijksuniversiteit Groningen.

Impact Challenge
In totaal deden dit najaar circa vijftig onderwijsinstellingen en zo'n 2.500 scholieren en studenten mee aan de NBA
Impact Challenge. Daarbij gingen de jongeren in kleine teams aan de slag met een echte casus. Zij moesten een DJ
helpen met diverse nanciële en ethische vraagstukken, zoals een accountant in de praktijk ook doet.
De lessen en colleges werden deels online en deels live in de klas verzorgd. Daarbij maakte de NBA gebruik van een
ambassadeursprogramma van accountants uit heel Nederland. In het voorjaar gaat de voorlichtingscampagne verder.
Bekijk de nale van de NBA Impact Challenge
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23 april 2021

RJ-Uiting 2021-7: Aanpassingen hoofdstuk 660
Onderwijsinstellingen
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-7: 'Aanpassingen in
hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de
Regeling jaarverslaggeving... 

NIEUWS

22 april 2021

RJ-Uitingen 2021-2, 2021-4 en 2021-5 ongewijzigd
definitief vastgesteld
In de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021
zijn drie RJ-Uitingen ongewijzigd de nitief vastgesteld. 

NIEUWS

08 maart 2021

RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's hoofdstuk 660
Onderwijsinstellingen
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's
hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen uitgebracht. 
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25 januari 2021

Inspectie: 'Besturen moeten bovenmatige reserves nu
echt aan onderwijs besteden'
Onderwijsbesturen die bovenmatige vermogens hebben, moeten beleid
maken om het geld nu echt e ectief te gaan besteden aan onderwijs. Daar
dringt de Inspectie van... 
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04 mei 2020

Rekenkamer: 'Eenduidiger accountantscontroles in
publieke sector'
De Algemene Rekenkamer wil dat de zorg en het onderwijs onder de
reikwijdte van de Wta gaan vallen. Daarnaast is de Rekenkamer een
voorstander van onderzoek naar... 

