NIEUWS

02 mei 2022

Oprichter HBO A&A Frans van Luit overleden
Op donderdag 28 april is Frans van Luit AA overleden. Frans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van het accountancy onderwijs in het algemeen en aan de opleiding tot accountantadministratieconsulent in het bijzonder.
Frans va Luit was volgens zijn collega's en studenten een bevlogen docent, die zijn studenten altijd wist te boeien. Dit
deed hij onder meer bij Markus Verbeek Praehep, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij de NOvAAberoepsopleiding.
Als oprichter van HBO A&A heeft hij zijn liefde voor het opleiden van accountants vertaald in zijn eigen instituut. Van
Luit was ook examinator en is jarenlang betrokken geweest bij het opstellen en onderhouden van de eindtermen van de
opleiding.
De bij de accountantsopleiding in Nederland betrokken organisaties, de Commissie Eindtermen, de Raad voor de
Praktijkopleidingen, de Permanente Werkgroep Accountancy, het AC-scholenoverleg en de VAAC, laten weten veel
waardering en respect voor Frans van Luit te hebben, en wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van
het verlies.
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08 juni 2022

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... 

DISCUSSIE

Pieter de Kok

Column

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... 
NIEUWS

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... 

NIEUWS

24 mei 2022

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

NIEUWS

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... 

