NIEUWS

11 juni 2021

NBA Opleidingen start weer met fysieke
bijeenkomsten
Na een lange periode van online cursussen en trainingen organiseert NBA Opleidingen vanaf deze maand
ook weer een aantal fysieke bijeenkomsten.
Eerste daarvan is een masterclass op 11 juni in Nieuwegein, met een beperkt aantal deelnemers. Bij de Nationale
Verslaggevingsdag, op 17 juni in Den Dolder, kunnen in totaal 45 deelnemers en docenten aanwezig zijn. Ook in Den
Dolder is de Mkb controledag voor niet-oob-accountantsorganisaties, die op 29 juni wordt georganiseerd.
Na de uitbraak van het coronavirus stopte NBA Opleidingen medio maart 2020 met het aanbieden van fysieke
cursussen en zette het cursusaanbod om naar online varianten. In juli vorig jaar werd weer even gestart met fysieke
bijeenkomsten, maar een nieuwe lockdown in het najaar van 2020 gooide opnieuw roet in het eten.
Sinds 5 juni jl. zijn volgens de richtlijnen van de RIVM weer evenementen met maximaal vijftig personen toegestaan
zonder coronatoegangsbewijzen.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

16 maart 2021

NBA stopt met webinars over nieuwe PE-regeling
Ruim vijfduizend NBA-leden hebben sinds september 2020 deelgenomen aan
de serie webinars van de beroepsorganisatie over de nieuwe PE-regeling. De
reeks is nu afgerond.... 
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Ergernis inzake inhoud geven aan PE-verplichtingen
NBA
De invulling door de NBA van het PE-onderwerp 'continuïteit' geeft voor
accountants in business te denken, vindt Marcel Pheij er. 
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Opleiden zonder punten is nog even wennen
De eeuwige strijd in opleidingenland tussen verplichting en
verantwoordelijkheid kantelt in de accountancy. PE-punten vervallen,
accountants moeten eigen leerroutes... 
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13 november 2020

NBA: PE-inhaalverplichting over 2020 loopt tot medio
2021
NBA-leden voor wie over 2020 nog de oude PE-systematiek geldt, krijgen tot
en met 30 juni 2021 de gelegenheid om te voldoen aan de PE-verplichting
2020. Dat heeft... 
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Het nieuwe PE-model: meer keuze, meer verantwoordelijkheid
Belangrijk fundament onder de kwaliteit van het accountantsberoep is het systeem van permanente educatie. Begin
2019 is gekozen voor een nieuw systeem, dat vanaf... 

