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CEA: 'Accountantsopleidingen moeten
aantrekkelijk blijven'
Accountantsopleidingen moeten voldoende aantrekkelijk blijven, zeker in een markt waarin de vraag
naar accountants het aanbod sterk overtreft. Daarom is het belangrijk om nieuwe onderwerpen (en
nieuwe eindtermen) aan de opleidingen toe te voegen, zonder dat de totale studielast toeneemt.
Dit punt benadrukt de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) in haar jaarverslag 2019. De CEA zegt zich
in het afgelopen jaar te hebben ingespannen om informatie in te winnen uit het veld. De CEA sprak regelmatig met
vertegenwoordigers van accountantsopleidingen, de AFM, het ministerie van Financiën, bestuur en directie van de
NBA, de NVAO, de Commissie Toezicht Accountancysector en met de NBA Young Profs. Daarnaast organiseerde de CEA
rondetafelbijeenkomsten over verbreding van de assurancefunctie naar niet- nanciële informatie, de impact van IT
voor de accountant en de controle, en de optimale opleidingsstructuur.

Spagaat
Willem te Beest, voorzitter CEA: "In 2019 hebben we ons intensief verdiept in de ontwikkelingen in het
accountantsberoep en de gevolgen daarvan voor de gestelde eisen aan de opleiding tot start-bekwame accountant.
Naast diepgravend eigen onderzoek hebben we daarover overlegd met het beroepenveld, zowel via OPAK, SRA als
Novaa/Novak. Het zal de kunst zijn om te voorkomen dat de opleiding te zwaar wordt om nog studeerbaar te zijn."
Daarmee is volgens de CEA de spagaat benoemd: "De veranderende rol van de accountant verlangt nieuwe elementen
in de opleiding, maar het zal uit de lengte of uit de breedte moeten komen om de studiebelasting op hetzelfde niveau te
kunnen houden. Dat maakt ingrijpen in het curriculum noodzakelijk."

IT-vaardigheden
Verder vindt de CEA het van belang dat het beroep van (mkb-)accountant ook voor de toekomstige generatie
aantrekkelijk is. Naast aandacht voor gedrag en soft skills moet er de komende jaren een sterke nadruk op ITvaardigheden komen. Per 1 september 2020 wordt er volgens de CEA "beduidend meer" van studenten verwacht op het
gebied van data-analyse en aanverwante technieken.
Te Beest: “Uiteraard blijven we ook in 2020 volop in gesprek met partijen, om zo goed mogelijk voeling te blijven
houden met wat er in de beroepspraktijk leeft en waar behoeften liggen.” In dat kader verwijst de CEA-voorzitter ook
naar het in 2019 uitgevoerde beleidsonderzoek naar de veranderende rol van de accountant, met aandacht voor fraude
en continuïteit, toenemende eisen op het gebied van gedrag en ethiek, de invloed van IT op de veranderende rol van de
accountant en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant. Op dit moment richt de CEA zich ook op
integratie van het theoretische en het praktijkdeel van de accountantsopleiding; een onlangs hiervoor geformeerde
werkgroep gaat aan de slag om de ‘quick wins’ bij deze integratie in kaart te brengen.
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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'. 
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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... 
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'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... 
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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. 
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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... 

