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Examenvrees?
De workshops ter voorbereiding van de verplichte kennistoets voor controlerende accountants deden het
goed dit voorjaar. Niet zo vreemd, want even opfrissen vooraf helpt zeker.
Ik heb de kennistoets inmiddels zelf gemaakt en ik ben blij met het behalen ervan. Even wat ervaringen:

Het online toetssysteem werkt uitstekend.
In totaal heb ik er een kleine drie uur over gedaan, dat is - heb ik inmiddels begrepen - normaal.
De toets telt veertig vragen. Je mag de HRA-bundel er bij gebruiken (tegenwoordig ook beschikbaar op
de iPad, dat scheelt een bos en een dikke tas). Bij 24 vragen heb ik die bundel er bij gepakt en in tien
gevallen resulteerde dat in een ander antwoord dan ik gevoelsmatig in eerste instantie had gegeven.
Oftewel: het raadplegen van de regelgeving heeft bijgedragen aan het halen van de toets.
Enkele onderwerpen die in mijn toets aan de orde kwamen: hoe rapporteer je als de openingsbalans niet is
gecontroleerd? Wanneer mag je negatieve debiteurencon rmaties gebruiken? En is Standaard 600 ook van toepassing
als je geen andere accountants inschakelt? Kortom: relevante en praktijkgerichte vragen. Het toetsprotocol is door de
NBA opgesteld met inbreng van de AFM. De inhoud van de toets zelf is gemaakt door afdelingen vaktechniek van
openbare kantoren, in samenwerking met toetsingsorganisatie Cito. Die kennen we allemaal nog van de basisschool,
maar ze doen veel meer, ook voor het bedrijfsleven. Er is een kritische review op de inhoud gedaan, onder andere
vanuit enkele middelgrote kantoren en de praktijkopleiding. De inhoud is dus gedegen en als gezegd sterk
praktijkgericht.
De kennistoets is verplicht voor controlerend accountants. Maar ik beveel hem ook van harte aan bij degenen die actief
zijn in het accountancyonderwijs of als toezichthouder op accountants. U heeft de tijd tot 31 december om de toets te
maken. Maar de zomer is wellicht een mooi moment om wat bij te studeren en de toets af te leggen. In september
presenteren we een plan voor de toekomst van ons beroep aan de Tweede Kamer. Het is goed dat we daarin kunnen
refereren aan de toets, om aan te geven dat we serieus met ons vak bezig zijn.
U kunt de kennistoets aanvragen bij de NBA, maar ook de SRA en Kriton zijn uitstekende aanbieders van de toets. Van
alle drie partijen hoor ik dat de kennistoets vaak in één keer wordt gehaald, maar dat er door de kandidaat veel tijd aan
het maken van de toets wordt besteed. Voor de goede orde: de NBA zelf doet verder niks met uw toetsresultaten. En u
krijgt voor het maken geen PE-uren, want we hebben het over basiskennis van ons vak. Dat is toch fair?
Ik ben er trots op dat we dit als NBA doen, geen enkele andere beroepsorganisatie doet zoiets. En ik ben benieuwd naar
reacties met uw ervaring. Wordt examenvrees een examenfeest?
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Kennistoets NBA: ruim vijfduizend geslaagden
Dit jaar hebben meer dan 5100 NBA-leden met succes de verplichte
kennistoets afgelegd. De beroepsorganisatie start medio december met
controle op de naleving. 
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Kennistoets verplicht in 2017
De NBA stelt in 2017 een nieuwe kennistoets verplicht. Dit is besloten na de
goede ervaringen met de Kennistoets in 2014. 

