NIEUWS

18 september 2020

Margreeth Kloppenburg: 'Auditpedia is van
niemand en van iedereen'
In de podcast-reeks Vitamine A geeft Margreeth Kloppenburg een toelichting op 'Auditpedia', een nieuw
contentplatform en online leeromgeving voor accountancystudenten.
Auditpedia heeft veel kenmerken van Wikipedia, maar is speci ek gericht op het accountantsberoep. Het platform moet
naast vaktechnische kennis ook achtergrondinformatie gaan bieden over de beroepsgeschiedenis, beroepsethiek en
beroepseer.
Initiatiefnemer Margreeth Kloppenburg wil ook maatschappelijk relevante thema's aan de orde stellen op het platform.
"Denk aan fraude, duurzaamheid, niet- nanciële informatie." Zij ziet Auditpedia als een initiatief ter "versterking van
de communities en faculties" van de NBA. "Het is van niemand en tegelijk is het van iedereen."
Het platform bevindt zich nu nog in een ontwikkelfase. Om te starten heeft Kloppenburg van het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap een subsidie gekregen van honderdduizend euro.
De Vitamine A-podcasts zijn te beluisteren via Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, Deezer,
Overcast en Tune In. Alle a everingen zijn daarnaast terug te vinden via de podcast-button bovenaan deze website.
Vitamine A #9: AuditPedia: de Wikipedia voor accountants.
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12 november 2021

Auditpedia-hackathon uitgesteld wegens
coronasituatie
Vanwege de jongste stand van de coronapandemie is besloten om de
Auditpedia Content Hackathon, die gepland stond voor zaterdag 13 november,
uit te stellen. 
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26 oktober 2021

Magazine: Auditpedia, cyberveiligheid en terug naar
kantoor
In het nieuwe nummer van het NBA-magazine Accountant schetst 'founding
mother' Margreeth Kloppenburg de stand van zaken rondom Auditpedia, een
nieuw platform voor... 
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26 oktober 2021

Gewoon een erg goed idee!
Auditpedia. Een nieuw platform met als doel het aantrekkelijk ontsluiten van relevante kennis over de
maatschappelijke rol van de accountant. Hoog tijd voor een... 
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Met een krul van de minister
Margreeth
Kloppenburg

Margreeth Kloppenburg kreeg een krul van de minister voor de opzet van een
innovatief kennisplatform voor het accountantsonderwijs. 

Opleiding
Nieuws, discussie en achtergrond over de opleiding tot accountant. 

