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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 volgen. Dat bleek tijdens een drietal
online voorlichtingssessies.
Vanuit de NBA gaven Judith Lieverse (communicatie-adviseur belast met de voorlichting aan scholieren en studenten)
en Peter Navarro (betrokken bij de NBA Praktijkopleiding) via Zoom in drie ronden voorlichting aan zo'n zeventig
derdejaars HvA-accountancystudenten.
Daarbij werd uitgelegd hoe de route tot accountant eruit ziet en wat praktijkopleiding precies inhoudt. Met behulp van
de Kahoot-app werd aan de deelnemers in quizvorm een aantal vragen voorgelegd om hun kennis te testen. Ook twee
dilemma's uit de praktijk werden met de studenten besproken.

Planning
Laat je bij de keus van de richting die je uiteindelijk volgt vooral leiden door wat je inhoudelijk het leukst vindt en
minder door bijvoorbeeld nancieel perspectief, benadrukte Peter Navarro. Ook planning is voor de praktijkopleiding
van belang. Wie na de theoretische opleiding een goed persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maakt en zich daaraan
houdt "zien we over drie jaar bij de diplomauitreiking".
Na a oop werd aan de studenten gevraagd wie de praktijkopleiding tot accountant wil gaan volgen. Veel studenten
aarzelen daarover nog; minder dan de helft gaf aan dat besluit al te hebben genomen. Dat onderstreept het belang om
deze studenten goed te blijven informeren, aldus Judith Lieverse.

Campagne
Om scholieren en studenten vertrouwd te maken met de werkzaamheden en het aandachtsterrein van accountants
startte de NBA begin maart met de NBA Impact Challenge. Daarbij krijgen studenten en scholieren vraagstukken en
dilemma's voorgelegd waar een accountant mee te maken krijgt.
Voor de Impact Challenge bestond vanuit opleidingsinstellingen meteen inke belangstelling. Door de sluiting van
scholen en universiteiten is de campagne echter opgeschort tot het nieuwe studiejaar.
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Masterclass voor docenten: passie voor beroep
belangrijk voor accountantsvak
Zo'n dertig docenten uit het hele land kwamen op 19 mei 2022 bijeen op
Hogeschool Windesheim in Zwolle, om te praten over ontwikkelingen in de
maatschappij en het... 
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31 mei 2022

Kan de accountantsopleiding aan hedendaagse
verwachtingen blijven voldoen?
Pieter de Kok volgt het debat over de accountantsopleiding al jaren. Samen
met Coen Bongers, nauw betrokken bij dat debat, presenteert hij een aantal
thema's die... 
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25 mei 2022

CEA en Raad voor de Praktijkopleidingen werken
samen aan toekomstbestendigheid
accountantsopleiding
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de
Praktijkopleidingen (RPO) constateren dat de studeerbaarheid en
aantrekkelijkheid van de accountantsopleiding... 
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24 mei 2022

Nyenrode start Engelstalige deeltijdopleiding
accountancy
Vanaf komend najaar biedt Nyenrode Business Universiteit een Engelstalige
deeltijdopleiding Accountancy aan. 
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23 mei 2022

BST'ers starten nieuwe accountants academie
De bedenkers van de Busy Season Talks, Hakan Koçak en Arif Dursun, starten
samen met Wendy Groot een nieuwe opleiding aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. De 'Nest... 

