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Inleiding 
 
Deze jaarrapportage is opgesteld om het bestuur van de NBA en de Commissie Eindtermen 
Accountantsopleiding (CEA) te informeren over de activiteiten in 2018 ten behoeve van het 
verzorgen van de praktijkopleidingen en het afnemen van de examens van de Raad voor de 
Praktijkopleidingen (de Raad) en van de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen (E&P) van de 
NBA.  
 
De rapportage bevat ook een eerste voorzet voor de planning van (nieuwe) activiteiten en 
projecten in 2019. Deze passages zijn in de rapportage grijs gearceerd. Een definitieve plan-
ning & controlcyclus voor 2019 wordt opgesteld mede naar aanleiding van de uitkomsten van 
de toezichtscyclus 2018 van CEA. 
 
In 2018 is vervolg gegeven aan de implementatie van de nieuwe praktijkopleidingen Assu-
rance en Accountancy-MKB. In dit kader zijn onder meer opzet, inhoud en organisatie van het 
geïntegreerd slotexamen verder uitgewerkt en zijn door meerdere onderwijsinstellingen ini-
tiatieven ontplooid om – al dan niet in samenwerking met stagebureaus – onderdelen van de 
praktijkopleiding te verzorgen. Daarbij is er een pilot geïnitieerd met een nieuwe gesimu-
leerde jaarrekeningcontroleopdracht.  
 
De Raad onderhoudt nauwe contacten met diverse stakeholders, onder meer door bijeen-
komsten en overleggen te organiseren en in andere overleggen te participeren, en door het 
uitvoeren en uit laten voeren van acties ter bewaking en verhoging van de kwaliteit van de 
praktijkopleidingen. Hieruit komt onder meer naar voren dat de nieuwe praktijkopleidingen, 
met een sterker accent op gedragsaspecten en persoonlijkheidsontwikkeling, overwegend po-
sitief worden gewaardeerd.  
 
Opvallend dit jaar in de ontwikkeling van de aantallen, de in- en uitstroom van trainees, zijn 
vooral de forse toename van het aantal afgestudeerden in het RA traject en de afname van 
het aantal inschrijvingen van nieuwe trainees. Deze afname volgt op pieken in 2016 en 2017. 
Het totaal aantal trainees is mede hierdoor per saldo afgenomen. Op 31 december 2018 volg-
den 4484 trainees de praktijkopleiding; 3297 trainees stonden ingeschreven voor de RA prak-
tijkopleiding resp. de praktijkopleiding in de oriëntatie Assurance en 1185 voor de AA praktijk-
opleiding resp. de praktijkopleiding in de oriëntatie Accountancy-MKB (en twee in de oriënta-
tie Assurance).  
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1. De Raad voor de praktijkopleidingen 
 

a. Samenstelling 
 
De Raad voor de praktijkopleidingen (hierna: de Raad) bestond op 31 december 2018 uit: 
 

drs. L.F.G. (Bert) Tuinsma RA (voorzitter) 
P.A.A.M. (Patrick) van Belkom AA 
drs. C.J.H.M. (Chantal) van Bussel RA 
C.M.M. (Connie) van der Heide-Ruigrok RA 
drs. R.M. (Remko) Renes RA 
drs. A.M. (Jacques) van Welbergen AA 

 
De Raad werd in 2018 namens de Youngprofs bijgestaan door:  

 
E.M. (Emmy) van Diepen MSc  

 
De Raad werd ondersteund door: 
 

J. (Jeroen) Buchel (secretaris) 
drs. A.R. (Arjen) Bonestroo (beleidsmedewerker)  
I. (Ilonka) Tichelaar (beleidsmedewerker) 

 
Op respectievelijk 1 maart, 1 juni en 1 oktober zijn mw. V.M. (Vanessa) Koelé-Devilee RA MSc, 
mw. mr. G.W. (Gerdien) Vlot AA RB en mw. E.M. (Elly) van der Velden AA afgetreden als lid 
van de Raad.  
Mw. Van Bussel en dhr. Van Belkom zijn met ingang van 1 juni tot de Raad toegetreden, dhr. 
Van Welbergen met ingang van 1 september.  
 
De Raad streeft naar een pluriforme samenstelling. Voorop staat dat er sprake is van een re-
presentatieve afspiegeling van de professionele omgevingen waarbinnen trainees hun prak-
tijkopleiding volgen, dat alle leden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor (het 
doen verzorgen van) de praktijkopleidingen en dat zij over de vereiste kwaliteiten als bestuur-
der beschikken. Eind 2018 is een kandidaat gevonden die de openstaande vacature voor een 
registeraccountant, werkzaam in de auditpraktijk van een groot kantoor, met ingang van 1 ja-
nuari 2019 zal gaan invullen.  
 

Met ingang van 1 januari 2019 zal dhr. W. de Leeuw MGA RA als lid toetreden tot de Raad. 
In het voorjaar van 2019 zal de portefeuilleverdeling van de Raad opnieuw worden vastge-
steld. Daarbij zal tevens worden overwogen of uitbreiding van de samenstelling van de 
Raad tot maximaal 8 leden (inclusief voorzitter) wenselijk is.  

 
b. Vergaderingen 

 
In 2018 is de Raad vijf keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergade-
ringen is vooral gesproken over de invulling van de eventueel als derde variant aan te bieden 
oriëntatie Accountancy-Finance, het geïntegreerd slotexamen, de toekomstvisie en de ver-
nieuwingsagenda van de NBA, het rapport ‘Young Professionals, opvattingen over het accoun-
tantsberoep’, de deficiëntieregeling, simulatieopdrachten en de huidige invulling van het exa-
men en het bestand van examinatoren. De Raad heeft voorts een aantal verzoeken van on-
derwijsinstellingen, stagebureaus en kantoren beoordeeld.  
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Er zijn meerdere beslissingen genomen, waaronder: 
- Besluiten tot aanpassing van de procedures met betrekking tot de examinering;  
- Besluit tot vaststelling geactualiseerd protocol geheimhouding;  
- Besluit tot vaststelling competentieprofielen;  
- Besluit tot vaststelling van de deficiëntieregeling (GEB); 
- Besluit tot instemming met verzoek Tilburg University om trainees die de ICAIS module 

daar hebben gevolgd, vrij te stellen van de ICAIS casus in de praktijkopleiding;  
- Besluit tot (voorlopige) instemming met verzoeken van Full Finance en Avans+ om simula-

tieopdrachten te mogen aanbieden; 
- Besluiten op verzoeken van onderwijsinstellingen, stagebureaus en overige instellingen om 

onderdelen van de praktijkopleiding, t.w. referaten, intervisiegesprekken, trainingsdagen 
en begeleidingsdagen, te mogen aanbieden; 

- Besluit op verzoek van een kantoor om een eigen stagebureau te mogen oprichten;  
- Besluit tot vaststelling Planning & controlcyclus 2018; 
- Besluiten tot vaststelling eindoordeel functioneren stagebureaus EY, Flynth, Rabobank, Ac-

countancy Rijksoverheid, USG Finance, Mazars, Markus Verbeek Praehep, Grant Thornton, 
SRA en BDO. 

 
c. Werkgroepen en subcommissies 

 
De Raad kan werkgroepen instellen die invulling geven aan specifieke onderdelen van de 
praktijkopleiding. In 2018 was namens de Raad de werkgroep Geïntegreerd slotexamen actief. 
De samenstelling van deze werkgroep is als volgt: 
 

Dhr. E. van Asselt RA AA 
Dhr. prof.dr. H.J.M. van Berkel 
Dhr. drs. J.J. Cluitmans  
Mw. E.M. van Diepen MSc 
Dhr. B.J.C.G. de Kock AA 
Dhr. B.H.S. Kraan AA 
Dhr. drs. R.M. Renes RA 
Mw. M.M. Sarris AA MSc 
Dhr. drs. L.F.G. Tuinsma RA 
Dhr. prof.dr. D.A. de Waard RA 
Dhr. prof.mr.dr. F. van der Wel RA 
met ondersteuning vanuit NBA door dhr. Bonestroo en dhr. Buchel  

 
De werkgroep heeft in 2018 gewerkt aan zijn adviesrapport ‘Inhoud, Structuur en Organisatie 
Geïntegreerd Slotexamen, een geïntegreerde afronding van de opleiding tot accountant’. 
Voor de totstandkoming van het definitieve rapport heeft de werkgroep steeds afgestemd 
met verschillende stakeholders, waaronder de Raad, CEA, stagebureaus en onderwijsinstellin-
gen. Het definitieve rapport zal in het voorjaar van 2019 door de Raad aan CEA en NBA be-
stuur worden gepresenteerd.  
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 De Raad presenteert in het voorjaar van 2019 het definitieve rapport van de werkgroep 
‘Geïntegreerd slotexamen’ aan CEA en NBA bestuur. 

 In 2019 zal de Examencommissie haar definitieve gestalte krijgen. Hierin zullen zowel de 
Raad als universiteiten en hogescholen zijn vertegenwoordigd.  

 In 2019 zullen ook de volgende werkgroepen van start gaan: 
- Werkgroep Management Informatie; deze zal invulling gaan geven aan de informatie-

behoefte van met name de Raad en de stagebureaus.  
- Werkgroep Kwaliteitsbewaking; deze heeft de opdracht om invulling te geven aan on-

der meer het toezichtsbeleid in de nieuwe praktijkopleiding binnen de vernieuwde 
NBA organisatie.  

 Daarnaast zal in 2019 worden besloten of er afzonderlijk nog een werkgroep/stuurgroep 
zal worden gevormd om de ontwikkeling en voortgang van de simulatieopdrachten te 
monitoren.  

 
d. Overleg overig 

 
Er is in 2018 regelmatig overleg gevoerd met onderwijsinstellingen, stagebureaus en examina-
toren, met name over onderwerpen die de nieuwe praktijkopleiding en de examinering aan-
gaan. Overleg vindt zowel plaats in collectieve bijeenkomsten als bilateraal. Daarbij partici-
peert de Raad onder meer in vergaderingen van de Permanente Werkgroep Accountancy 
(PWA) en is er afstemming met het bestuur van het AC-scholenoverleg en de particuliere on-
derwijsinstellingen voor post-hbo-AA-opleidingen.  
Op verzoek van de stagebureaus van de Big4, die het grootste aantal trainees representeren, 
vindt sinds 2018 tweemaal per jaar een regulier overleg tussen deze stagebureaus en de Raad 
plaats.  
Daarnaast is er een platform ontstaan van MKB-kantoren, dat in een informeel overleg met 
enige regelmaat bijeenkomt. Deze fungeert als klankbordgroep onder meer met betrekking 
tot de simulatieopdrachten.  
 

Het overleg met de stakeholders wordt in 2019 voortgezet.  

 
e. Aanwijzing stagebureaus 

 
Er zijn in 2018 geen nieuwe stagebureaus aangewezen of opgeheven. Eén verzoek tot aanwij-
zing als stagebureau van een accountantskantoor is in eerste aanleg afgewezen, omdat op 
grond van de aangeleverde documentatie niet kon worden vastgesteld, dan wel niet vol-
doende vertrouwen is gewekt, dat aan de voorwaarden van onder meer inhoud, omvang en 
begeleiding kon worden voldaan.  
 
Er zijn nog twintig stagebureaus operationeel. Dit zijn: 
 

Accon avm 
ABN-AMRO 
Accountancy Rijksoverheid 
BDO 
BPC 
Baker Tilly Berk 
Deloitte 
EY 
Flynth 
Grant Thornton 

Markus Verbeek Praehep 
KPMG 
Mazars 
NBA 
PKF Wallast 
PwC 
Audit Rabobank Groep 
RSM 
SRA 
USG Finance 
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Accreditaties overige elementen praktijkopleidingen 
 

 0-meting Trainings-
programma 

Intervisie Referaat Simulatie Begelei-
dingsdagen 

Aantal stage-
bureaus 

3 10 10 7 2 3 

 
f. Aanwijzing examinatoren 

 
In 2018 zijn 14 nieuwe examinatoren aangewezen. Een aantal van deze examinatoren is op 
uitnodiging van de Raad door de stagebureaus van de Big4 voorgedragen. Er is afscheid geno-
men van 3 examinatoren. De benoeming van de huidige examinatoren beperkt zich tot het 
examineren van het huidige examen. Zij zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor benoe-
ming tot examinator van het geïntegreerd slotexamen. Daarbij zullen onderwijsinstellingen 
hun eigen kandidaten aanmelden. Nieuwe examinatoren worden op basis van het actuele 
competentieprofiel door de Raad benoemd.  
In 2019 wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd, waar geïnteresseerde kandidaten 
verplicht aan deel moeten nemen. Daarnaast zal een verplichte training worden aangeboden 
en vinden gesprekken met de potentiële examinatoren van het geïntegreerd slotexamen 
plaats.  
 
Op 31 december 2018 waren er 99 examinatoren (31 AA, 68 RA) aangewezen.  
 

Voor het afnemen van het geïntegreerd slotexamen zullen opnieuw examinatoren worden 
benoemd. De benoemingsronde voor het nieuwe examen vindt in 2019 plaats. Nieuwe exa-
minatoren worden gecertificeerd na een introductiebijeenkomst en een training.  

 
g. Aanwijzing overige functionarissen 

 
Stagebureaus wijzen beoordelaars en praktijkbegeleiders aan en kunnen referaatbegeleiders 
aanwijzen. Onderwijsinstellingen kunnen eveneens referaatbegeleiders aanwijzen. Op 31 de-
cember 2018 waren er 354 beoordelaars, 3851 praktijkbegeleiders en 92 referaatbegeleiders 
aangewezen.  
In 2018 zijn de competentieprofielen voor de beoordelaars en de praktijkbegeleiders herijkt 
en competentieprofielen voor referaatbegeleiders en voor intervisiecoaches geïntroduceerd. 
 

h. Accreditatie onderwijsinstellingen en overige instellingen 
 
(Aangewezen) onderwijsinstellingen en overige instellingen (dit zijn: instellingen gericht op 
ondersteuning van de uitoefening van het accountantsberoep of het accountancyonderwijs, 
niet uitgevoerd door een onderwijsinstelling) kunnen onderdelen van de praktijkopleiding 
verzorgen. De onderdelen die (gedeeltelijk) buiten de context van een stagebureau kunnen 
worden verzorgd zijn referaten, nulmetingen, trainingsdagen, intervisiegesprekken en bege-
leidingsdagen. Begeleidingsdagen kunnen conform het rapport ‘Eindtermen Accountantsop-
leidingen 2016’ uitsluitend door stagebureaus in samenwerking met aangewezen onderwijsin-
stellingen worden aangeboden.  
Stagebureaus kunnen kiezen of zij de andere onderdelen intern aanbieden, in samenwerking 
met andere instellingen of geheel uitbesteden.  
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Accreditaties elementen praktijkopleidingen 
 

 0-meting Trainings-
programma 

Intervisie Referaat Simulatie Begelei-
dingsdagen 

HBO - 1 1 1 2 3 

Uni - 1 1 5 - n.v.t. 

Overig 1 2 1 1 - n.v.t. 

 
Ook heeft de Raad ingestemd met verzoeken van Tilburg University en Nyenrode om studen-
ten die in het kader van hun theoretische opleiding een vergelijkbare ICAIS casus hebben ge-
maakt, vrij te stellen van de verplichting om afzonderlijk voor de praktijkopleiding een ICAIS 
opdracht uit te voeren. Deze ICAIS opdrachten bevatten de elementen die voor de praktijkop-
leiding relevant zijn en maken onderdeel uit van het portfolio van de trainee. Daarbij kunnen 
trainees het portfolio dat zij hebben opgebouwd bij het programma ‘reflectie op de accoun-
tantspraktijk’ bij Nyenrode aanwenden in het kader van een verzoek om verkorting van de 
praktijkopleiding.  
 

De bevoegdheden tot aanwijzing van referaatbegeleiders en intervisiecoaches van de on-
derwijsinstellingen en overige instellingen worden in 2019 door middel van mandaatbeslui-
ten geregeld.  

 
 
2. Nieuwe praktijkopleidingen 

 
a. Simulatieopdrachten 

 
De Raad heeft in 2018 twee verzoeken om simulatieopdrachten voor de praktijkopleiding in 
de oriëntatie Accountancy-MKB te mogen aanbieden in beginsel gehonoreerd, onder de voor-
waarde dat de verdere ontwikkeling en voortgang door de Raad wordt (kan worden) gemoni-
tord. In 2018 is een pilot met een gesimuleerde jaarrekeningcontrole gestart met een groep 
van twaalf trainees. Twee leden van de Raad hebben waargenomen bij de bijeenkomsten. De 
afrondende dossiers kunnen in het voorjaar van 2019 worden ingezien. Daarna zal de evalua-
tie worden afgerond. De observaties en bevindingen uit de waarnemingen die tot nu toe zijn 
gedaan, zijn overwegend positief. 
Omdat de gesimuleerde jaarrekeningcontrole in tegenstelling tot de simulaties van overige 
assuranceopdrachten niet op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar plaatsvindt, 
is deze meer gericht op leren en feedback, terwijl de andere simulaties het karakter hebben 
van een ‘proeve van bekwaamheid’. De Raad heeft verzocht om de eerste gesimuleerde ove-
rige assuranceopdracht, vanwege dit verschil in karakter, ook in de vorm van een pilot aan te 
bieden.  
 

In 2019 worden de resultaten van de pilot met de simulatieopdracht geëvalueerd. De Raad 
zal in 2019 nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling en voortgang van de simula-
tieopdrachten, onder meer door aanwijzingen te geven en waarnemingen bij volgende pi-
lots te doen.  

 
b. Referaat 

 
In 2018 heeft het referaat, met name in de RA praktijkopleiding, steeds meer vaste voet aan 
de grond gekregen. In het RA traject is de afstudeerscriptie in het oude praktijkopleidingsmo-
del vervangen door het referaat. Voor AA trainees is het pas van toepassing, wanneer zij de 
praktijkopleiding in de nieuwe oriëntatie Accountancy-MKB volgen. Behoudens een in 2017 
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gehouden pilot, waarin ook AA trainees in het oude model participeerden, zullen de eerste 
ervaringen met het referaat voor AA trainees in 2019 worden opgedaan.  
 
De referaataanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van geschikte referaatbe-
geleiders.  
 

In 2019 zullen de eerst ervaringen met referaatgroepen in de praktijkopleiding Accoun-
tancy-MKB worden opgedaan. De Raad zal in eerste instantie zelf waarnemingen doen.  

 
c. Overstapregelingen en overgangsregelingen  

 
Met de overgang naar de nieuwe eindtermen en het nieuwe praktijkopleidingsmodel en de 
verschillende overgangs- en overstapregelingen en uitwerkingen daarvan, is een relatief com-
plex landschap ontstaan van mogelijkheden voor studenten/trainees om theorie- en praktijk-
opleiding in overeenstemming met elkaar te brengen en af te ronden.  
 
Sinds 2018 zijn de mogelijkheden voor AA trainees om de theorie-opleiding nog onder de 
oude eindtermen af te ronden ingeperkt, omdat de meeste Hbo-instellingen hun accreditatie 
om de opleiding onder de oude eindtermen aan te bieden hebben verloren, dan wel hebben 
ingeleverd. Dit kan relatief ingrijpende gevolgen hebben voor trainees in de AA opleiding. De 
Raad beoogt met een regeling voor deze groep trainees eventuele negatieve gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken.  
 
Voor trainees die hun theorieopleiding onder de oude eindtermen afronden, dan wel hebben 
afgerond, maar hun praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen volgen, is in 2018 het defi-
ciëntieprogramma bekend gemaakt. Dit programma is gericht op de eindtermen van het 
nieuwe vakgebied Gedrag Ethiek en Besluitvorming (GEB). Trainees die hiervoor in aanmer-
king komen kunnen de deficiëntie wegwerken door middel van zelfstudie of door het volgen 
van een module bij een onderwijsinstelling. Indien voor de eerste optie wordt gekozen, die-
nen trainees ter aanvulling op hun portfolio een casus te beschrijven, waarin de relatie wordt 
gelegd met de theorie op het gebied van GEB.  
 

In 2019 zal de Raad een regeling treffen voor trainees die de theorie niet meer voor 1 sep-
tember 2019 onder de oude eindtermen kunnen afronden, maar nog wel onder de oude 
eindtermen hun praktijkopleiding wensen af te ronden.  

 
d. Geïntegreerd slotexamen 

 
Zoals eerder vermeld zal het definitieve rapport van de werkgroep Geïntegreerd slotexamen 
begin 2019 door de Raad worden vastgesteld. 
In de herziene opzet van het examen wordt gestreefd naar verdergaande integratie van de 
theorie en praktijk. De inhoudelijke basis wordt gevormd door de CEA eindtermen, die betrek-
king hebben op zowel de theoretische als de praktijkopleiding.  
Er wordt een nieuw samenwerkingsmodel geïntroduceerd waarbij examenkoppels steeds be-
staan uit een examinator die door een onderwijsinstelling is aangewezen, met focus op de 
theorie, en een door NBA aangewezen examinator met een sterke binding met de praktijk.  
Eén en ander vindt plaats onder toezicht van een Examencommissie, bestaande uit door de 
Raad aan te wijzen afgevaardigden vanuit de Raad, universiteiten en Hbo-instellingen. 
Om als examinator het nieuwe examen af te kunnen nemen, moet hiervoor een aparte be-
noeming door de Raad zijn afgegeven. De Raad beoordeelt kandidaten aan de hand van het 
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herziene competentieprofiel. Nieuwe examinatoren volgen verplicht een introductiebijeen-
komst en een training, alvorens ze het examen af kunnen nemen.  
 

In het voorjaar van 2019 zijn met betrekking tot het nieuwe slotexamen de volgende activi-
teiten gepland: 

- Voordracht en beoordeling kandidaat-examinatoren; 
- Samenstelling examencommissie; 
- Opstellen examenreglement; 
- Introductiebijeenkomst en training van nieuwe examinatoren; 
- Introductiebijeenkomst toezichthouders.  

 
De eerste examens kunnen naar verwachting vanaf het late voorjaar worden afgenomen.  

 
e. Praktijkopleiding Accountancy-Finance 

 
Na raadpleging van de achterban en afstemming met CEA heeft het NBA bestuur besloten 
geen opleiding met de oriëntatie Accountancy-Finance te introduceren, met name omdat er 
in de markt onvoldoende behoefte bleek te zijn aan deze opleidingsvariant. Deze variant was 
wel als mogelijkheid in de toelichting op het beroepsprofiel en in de eindtermen van de CEA 
opgenomen. De specifieke eindtermen worden ingetrokken.  
 
In 2017 heeft een door de Raad ingestelde werkgroep een advies opgesteld voor uitwerking 
van een Finance variant van de praktijkopleiding, dat destijds door de Raad is overgenomen. 
Deze uitwerking kan in de toekomst bruikbare input leveren voor een eventueel nieuw te ont-
wikkelen post-educatie programma voor accountants die de overstap naar AiB functies (wil-
len) maken.  
 
 
3. Het examen in 2018 
 
Het aantal afgenomen examens ter afronding van de praktijkopleiding RA is ten opzichte van 
voorgaande jaren opvallend hoog. Hoewel het slagingspercentage met 10 procentpunten, van 
90 naar 80%, is afgenomen ten opzichte van 2017, is het aantal afgestudeerden alsnog ook 
hoger dan in voorgaande jaren. Slagingspercentages van AA en RA praktijkopleiding liggen nu 
niet ver meer uit elkaar.  
De opvallende stijging van het aantal RA examens heeft waarschijnlijk te maken met het ver-
vangen van de afstudeerscriptie door het referaat. Trainees die nog met hun afstudeerscriptie 
het examen wilden afleggen, konden dit doen tot en met 31 december 2018.  
Het dalende slagingspercentage was reeds ingezet in 2017. De Raad suggereerde toen dat na 
de invoering van scheiding van begeleiding en examinering verwachtingen van trainees en 
examinatoren uiteen zijn gaan lopen. Met de introductie van het geïntegreerd slotexamen is 
het daarom van groot belang dat de Raad zich inspant om verwachtingen van onderwijsinstel-
lingen, stagebureaus, examinatoren en trainees te managen. Dit betekent ook dat stagebu-
reaus duidelijk voor ogen moeten hebben wat tijdens het examen van een kandidaat mag 
worden verwacht, zodat zij hier de nodige aandacht voor hebben gedurende de praktijkoplei-
dingen van individuele trainees. Sinds 2018 ontvangen de stagebureaus ieder kwartaal een 
overzicht met examenresultaten van hun trainees. Hierbij tekenen zich verschillen in resulta-
ten tussen stagebureaus af. De stagebureaus met relatief lage slagingspercentages hebben dit 
ter harte genomen en zich bereid getoond te onderzoeken waar tijdens de praktijkopleiding 
lacunes zouden kunnen zitten. 
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In 2018 is gestart met het afnemen van enquêtes bij examenkandidaten, onder meer om 
meer inzicht te krijgen in het functioneren van examinatoren. De meeste kandidaten zijn over 
de meeste aspecten waarnaar wordt gevraagd tevreden. Wel krijgen examinatoren relatief 
vaak de kritiek dat zij geneigd zijn lang door te vragen over onderwerpen, waarvan het kennis-
niveau van de kandidaten relatief laag is. Kandidaten die zakken zijn over het algemeen nega-
tiever over de prestaties van hun examinatoren.  
De huidige enquêtetool geeft slechts ten dele informatie die naar individuele examinatoren is 
terug te leiden. De Raad is voornemens om de informatie uit de enquêtes beter herleidbaar te 
maken.  
 
Er zijn 3 bijeenkomsten met de examinatoren gehouden over de wijze van examineren. Voorts 
zijn er nieuwe examentrainingen ontwikkeld met als doel studenten beter voor te bereiden op 
het afleggen van het mondelinge examen. In totaal hebben 122 AA en 384 RA trainees een 
examentraining ter voorbereiding op het examen gevolgd.  
 

Naar aanleiding van de ervaringen met het examen in het algemeen krijgen in 2019 onder 
meer de volgende onderwerpen in het bijzonder aandacht: 
- Managen verwachtingen ten aanzien van inhoud examen en benodigde voorbereiding 

tijdens de vooropleiding; 
- Verbeteren enquêtetool.  

 
 
4. Toezicht 
 

a. Stagebureaus 
 
In 2018 is het functioneren van de volgende stagebureaus beoordeeld: 
 

Accountancy Rijksoverheid  
BDO 
EY 
Flynth 
Grant Thornton 

Markus Verbeek Praehep 
Mazars 
Rabobank 
SRA 
USG Finance 

 
Hiernaast is tussentijds met een stagebureau gesproken over de voortgang van het naar aan-
leiding van het beoordelingsbezoek in 2017 opgestelde en door de Raad goedgekeurde verbe-
terplan en is een eerste review op het stagebureau BPC uitgevoerd.  
 
Ook is er een extra dossierreview onder alle stagebureaus gehouden, waarbij specifiek naar 
de toepassing van de verschillende elementen in de nieuwe praktijkopleiding is gekeken. Deze 
extra dossierreview is uitgevoerd door zowel toezichthouders als leden van de Raad. 
 
Beoordelingsbezoeken stagebureaus 
Alle beoordeelde stagebureaus functioneren voldoende. Gemeenschappelijke aandachtspun-
ten bij de stagebureaus zijn de taakinvulling van de praktijkbegeleider, het leggen van de rela-
tie met wet- en regelgeving en het uitwerken van ICT-aspecten in plannen en rapportages in 
met name de ‘oude’ praktijkopleiding.  
Het stagebureau dat het verbeterplan heeft moeten opstellen heeft goede voortgang ge-
maakt. In het plan heeft het stagebureau onder meer maatregelen ten aanzien van de verbe-
tering van de kwaliteit van de rapportages in de ‘oude’ RA praktijkopleiding en de aansturing 
van de praktijkopleidingsorganisatie opgenomen. Vanwege de voortgang en de toelichting 
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van het stagebureau tijdens het tussentijdse gesprek is ervoor gekozen om het geplande aan-
vullende beoordelingsbezoek alleen af te leggen, wanneer de aanvullende dossierreview, die 
in het voorjaar 2019 staat gepland, daartoe aanleiding geeft.  
Aan één stagebureau is als aanwijzing gegeven: “Zorg voor voldoende kennis, kunde en com-
mitment m.b.t. de nieuwe praktijkopleiding bij de (alle) beoordelaars.” Van één van de drie 
beoordelaars waren de beoordelingen van trainees in de nieuwe praktijkopleiding onder de 
maat. Na een jaar is een aanvullende review gepland.  
De eerste review van het stagebureau BPC zal in het voorjaar 2019 worden afgerond.  
 
Extra dossierreview 
Doelen van de extra dossierreview onder de stagebureaus waren: 
a. Beoordeling van het functioneren van de stagebureaus; 
b. Vaststellen van de norm/ het beoordelingskader en realiseren van uniformiteit. 
 
Mede in het kader van het realiseren van de juiste normstelling hebben ook leden van de 
Raad dossiers gereviewd.  
 
De ervaringen van de reviewers zijn tijdens een plenaire bijeenkomst geëvalueerd. Hierin is 
onder meer beoogd om als toezichthouders en leden van de Raad gezamenlijk te komen tot 
consistente gedachten over het normenkader aan de hand waarvan de dossiers van trainees 
die de nieuwe praktijkopleiding (nieuw model en nieuwe eindtermen) volgen, moeten wor-
den getoetst. Daarbij zijn de toezichthouders geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen 
met betrekking tot de praktijkopleidingen.  
 
Algemene conclusies zijn: 
- Van de 36 gereviewde dossiers zijn er drie onvoldoende bevonden.  
- De nieuwe praktijkopleiding geeft in het algemeen meer structuur. 
- De nieuwe praktijkopleiding wordt door trainees en stagebureaus meestal serieus opge-

pakt en in de ELO vastgelegd.  
- De nieuwe praktijkopleiding bevat erg veel elementen. Het is in eerste instantie niet een-

voudig de lijn hierin te herkennen. Een goed gebruik van de formulieren door de betrok-
kenen geeft houvast. Dit is echter niet in alle dossiers het geval.  

- De rol van de praktijkbegeleider en zijn/haar overwegingen in het geheel zijn erg belang-
rijk. Positief is dat zijn/haar onderbouwing door middel van de formulieren in de nieuwe 
praktijkopleiding beter wordt afgedwongen.  

 
 Thema’s 2018 
In 2018 is bij de beoordelingsbezoeken in het bijzonder aandacht geweest voor de volgende 
thema’s: 
a. (Implementatie) praktijkopleiding in het nieuwe opleidingsmodel onder de eindtermen 

2016: 
- Inrichting referaten (Assurance) en begeleidingsdagen (MKB) 
- Toepassing verkortingsregeling en POP in individuele dossiers 

b. ICT in de praktijkopleidingen 
c. Governance structuur/ beheersbaarheid stagebureau-organisatie 
 
De gereviewde stagebureaus hebben de implementatie van de nieuwe praktijkopleidingen 
voortvarend opgepakt. Als eerder opgemerkt besteden trainees met name in de ‘oude’ prak-
tijkopleiding in relatief veel gevallen nog te weinig aandacht aan ICT aspecten. In 2018 is door 
de Raad een memo verspreid onder de stagebureaus, waarin uiteen wordt gezet hoe ICT as-
pecten in de portfolio’s van trainees die de praktijkopleiding in het ‘oude’ model volgen een 
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plaats zouden moeten krijgen. Dit memo is tijdens een bijeenkomst met de stagebureaus be-
sproken. Mede naar aanleiding hiervan hebben stagebureaus in meer en mindere mate in-
spanningen geleverd om daar binnen hun organisaties invulling aan te geven.  
Met betrekking tot de beheersbaarheid van de stagebureau-organisaties valt vooral de wisse-
lende kwaliteit van de feedback van de praktijkbegeleiders op, wat door de organisatie in 
deze gevallen vaak niet wordt ondervangen. De Raad heeft de indruk dat een betere inbed-
ding van de praktijkopleiding in de HR systematiek van kantoren en diensten bijdraagt aan 
verbetering van de kwaliteit van begeleiding en coaching van trainees. Daarbij zouden voort-
gang en inhoud van de praktijkopleidingen van individuele trainees wat de Raad betreft een 
vast onderdeel van de interne beoordelingssystematiek moeten zijn. De Raad pleit dan ook 
voor vertegenwoordiging van HR in de stagebesturen. Bij een aantal stagebureaus heeft HR 
reeds een vaste positie.  
 

Bij de beoordeling van het functioneren van stagebureaus in 2019 wordt in navolging op de 
constateringen vanuit toezichtsacties in 2018 aan de volgende thema’s in het bijzonder 
aandacht gegeven: 
a. Integratie HR beleid en praktijkopleiding; 
b. ICT in de praktijkopleidingen; 
c. Uitwerken van toegepaste wet- en regelgeving in rapportages.  
 
Thema c. is mede ingegeven door de constatering dat veel kandidaten die voor hun examen 
zijn gezakt, niet voldoende scoorden op hun kennis van en kunnen toepassen van relevante 
wet- en regelgeving.  
 
Aan de volgende stagebureaus wordt in 2019 een beoordelingsbezoek afgelegd: 
ABN-AMRO 
Accon avm 
Baker Tilly Berk 
Deloitte 
NBA 
RSM 
PKF Wallast 
PwC 
 
Daarbij staan bij twee stagebureaus aanvullende reviews gepland.  
De heroverweging van het toezichtbeleid kan tot gevolg hebben dat het toezicht op de 
stagebureaus en de frequentie daarvan anders wordt ingevuld.  
 
De stagebureaus stellen uiterlijk 30 april 2019 hun jaarevaluaties over 2018 beschikbaar.  
 
Vanaf het najaar van 2019 worden ook de onderwijsinstellingen en overige instellingen die 
onderdelen van de praktijkopleiding aanbieden op ‘instellingsniveau’ beoordeeld.  

 
b. Examens 

 
Er zijn in 2018 16 (9,8%) AA examens en 44 (5,3%) RA examens bijgewoond. Het relatieve aan-
tal waarnemingen bij RA examens ligt lager dan in voorgaande jaren. Dit komt met name om-
dat het aantal verschillende examinatoren dat wordt ingezet is gereduceerd sinds de examens 
centraal door de NBA in clusters (examendagen per jaar) worden georganiseerd.  
 
Hoewel de toezichthouders steeds van mening zijn dat de examinatoren bij de examens die zij 
hebben bijgewoond voldoende functioneren, hebben zij ook kritische kanttekeningen. Vaak 
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constateren zij dat examinatoren zich goed hebben voorbereid, op elkaar zijn ingespeeld en 
zorgen voor een goede sfeer. Meerdere keren vinden zij echter ook dat te lang is stil gestaan 
bij het eerste onderdeel van het examen, waarin de kandidaat een presentatie over een door 
hem/haar ondervonden dilemma geeft. Ook vinden zij in een aantal gevallen de casusbeschrij-
ving als onderdeel van het referaat niet toereikend, waarbij het dilemma doorgaans niet vol-
doende stevig wordt bevonden. Twee keer is door de kandidaat geen presentatie voorbereid. 
De examens zijn desondanks afgenomen.  
Daarbij zijn signalen opgevangen dat kandidaten niet altijd voldoende tijd nemen om zich op 
een herexamen voor te bereiden.  
 
De bevindingen zijn met de examinatoren gedeeld.  
 
 Thema’s 2018 
In 2018 is bij het toezicht op de examens in het bijzonder aandacht geweest voor de volgende 
thema’s: 
- Het examen ‘nieuwe stijl’, waarbij wordt gelet op inhoud, normering en opzet 
- Het competentieprofiel van de examinator 
 
Het examen ‘nieuwe stijl’ kent een ‘minder vrije’ vorm dan de examens die voorheen werden 
afgenomen. Er wordt meer instructie gegeven. Zo wordt een aantal verplicht te behandelen 
onderwerpen voorgeschreven en is de opzet niet vrij. Examinatoren bereiden zich meestal 
goed voor op het examen, waarbij de instructies uit de handreiking worden gevolgd. Uit de 
commentaren van toezichthouders maken wij op dat in sommige gevallen de juiste balans 
nog moet worden gevonden. Daarbij is ook de positie van het referaat niet altijd even duide-
lijk. Niet vergeten moet worden dat de casusbeschrijving, die in het portfolio is opgenomen, 
in een eerder stadium is gepresenteerd en bediscussieerd als onderdeel van het referaat en 
dit mede bepalend is geweest voor het succesvol afronden van dit onderdeel.  
 

Bij de beoordeling van het functioneren van examinatoren in 2019 wordt aan de volgende 
thema’s in het bijzonder aandacht besteed: 
- Het geïntegreerd slotexamen 
- Het competentieprofiel van de examinator 
 
In het voorjaar van 2019 worden de eerste geïntegreerde slotexamens afgenomen door 
examinatoren, die hiervoor specifiek worden aangewezen. Dit betekent dat ook de eerder 
aangewezen examinatoren opnieuw langs de lat van het competentieprofiel worden ge-
legd. Deze examinatoren volgen een introductiebijeenkomst en een training, voordat zij de 
nieuwe examens kunnen afnemen. Ook voor toezichthouders worden één of meerdere bij-
eenkomsten georganiseerd om ze bekend te maken met het nieuwe examen en om de fo-
cus van het toezicht te bepalen.  
 
De werkgroep Kwaliteitsbewaking krijgt daarbij de opdracht om voorstellen te doen om aan 
de hand van waarnemingen van toezichthouders en managementrapportages waardevolle, 
geïntegreerde informatie te kunnen genereren, mede op basis waarvan de Raad en de exa-
mencommissie hun beleid kunnen bepalen.  

 
c. Referaten 

 
Toezichthouders houden toezicht op het functioneren van referaataanbieders, waaronder 
met betrekking tot het aanwijzen van referaatbegeleiders. Zij hebben hiervoor inzage in de 
casusbeschrijvingen van trainees en wonen de bijeenkomsten bij waarin de referaten worden 
gehouden.  
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594 trainees namen in 2018 deel aan een referaatgroep. In 2018 zijn 25 referaatbijeenkom-
sten bijgewoond door toezichthouders. Dit zijn de bijeenkomsten waarin de casusbeschrijvin-
gen door de deelnemers worden gepresenteerd en bediscussieerd. De bijgewoonde bijeen-
komsten werden georganiseerd door SRA, het samenwerkingsverband Baker Tilly Berk-Grant 
Thornton-Mazars, Nyenrode, VU, Tilburg University, Erasmus universiteit en Kriton. In ieder 
geval wordt iedere eerste referaatgroep, die door een organisatie wordt georganiseerd, door 
een toezichthouder bijgewoond.  
 
Toezichthouders zijn overwegend positief over het referaat, zowel over het referaat als toets-
middel als over de manier waarop de referaten worden begeleid. Uit de terugkoppelingen blij-
ken zij met name te spreken over de discussies die plaatsvonden in de groep en hoe de bege-
leiders er in slaagden deze levendig en voldoende diepgaand te houden. Ook waarderen de 
toezichthouders de afgewogen beslissingen van de begeleiders en de onderbouwing van de 
beoordelingen aan de kandidaten.  
Enkele kritische noten zijn: 
- Doorgaans wordt vooraf voldoende aandacht besteed aan presentatietechnieken, een en-

kele keer niet; 
- Casusbeschrijvingen bevatten niet altijd een duidelijk dilemma;  
- In sommige gevallen had meer aandacht kunnen worden besteed aan de relatie met de 

relevante wet- en regelgeving/ conceptuele kaders; 
- Niet altijd wordt een statement geformuleerd; 
- In een enkel geval zijn stellingen tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten al ‘uitbediscussi-

eerd’, zodat er tijdens de presentatiebijeenkomst weinig te bediscussiëren over is geble-
ven; 

- Bij één referaatgroep zijn voor de presentaties geen audiovisuele middelen gebruikt, met 
als gevolg dat de presentaties erg snel verliepen en minder goed te volgen waren.  

 
In één referaatgroep is bij wijze van pilot een sessie virtueel door een deelnemer bijgewoond. 
Conclusie is dat face2face bijeenkomen meerwaarde heeft, maar dat het een goede optie is 
om in uitzonderingsgevallen toe te passen.  
 
Referenten worden beoordeeld op vier aspecten. Dit zijn: 
- De inhoudelijke behandeling van het onderwerp; 
- De mondelinge presentatie; 
- De schriftelijke presentatie; 
- Participatievaardigheden.  
 
Zo kan het zijn dat een referent die een wat minder sterke casusbeschrijving heeft toch slaagt 
omdat hij/zij goed scoort op de andere aspecten. Zo oordelen ook de toezichthouders. In deze 
context bezien, zijn de bevindingen bij de referaatgroepen niet per se strijdig met de kritische 
bevindingen bij de examens ten aanzien van de casusbeschrijvingen in de portfolio’s.  
 
De bevindingen zijn met de referaataanbieders gedeeld.  
 

De werkgroep Kwaliteitsbewaking zal, conform het in 2018 door de Raad genomen besluit 
om de focus van het toezicht op het referaat te leggen bij de referaataanbieder, voorstellen 
doen om het toezicht in de toekomst op een andere manier vorm te geven.  

 
d. Trainingsdagen, begeleidingsdagen en intervisiegesprekken 

 
Eerder is besloten nog geen intervisiegesprekken door toezichthouders te laten bijwonen. De 
reden hiervoor is dat het voor intervisiegesprekken noodzakelijk is dat trainees zich veilig en 
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vrij voelen om persoonlijke kwesties te bespreken. Bezien zal moeten worden op welke ma-
nier trainingsdagen, begeleidingsdagen en intervisiegesprekken in het toezicht worden be-
trokken. In 2018 is dit beperkt tot het bespreken van de ervaringen tijdens de beoordelings-
bezoeken. Vooral de introductie van intervisiegesprekken wordt door veel stagebureaus als 
positief ervaren.  
 

In 2019 wordt uitgewerkt hoe en in welke mate toezicht zal worden gehouden op de bege-
leidingsdagen, trainingsdagen en intervisiegesprekken. De werkgroep Kwaliteitsbewaking 
zal, conform het in 2018 door de Raad genomen besluit om de focus van het toezicht op 
deze elementen te leggen bij de aanbieder daarvan, voorstellen doen om hier in de toe-
komst invulling aan te geven.  

 
e. Simulatieopdrachten (pilot) 

 
In november en december is een pilot met een simulatieopdracht jaarrekeningcontrole ge-
start. Omdat deze opdracht niet op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar en al in 
het tweede jaar van de praktijkopleiding wordt uitgevoerd, is deze vooral gericht op leren een 
feedback. Trainees kunnen in principe niet zakken als zij het gehele traject doorlopen.  
De pilotgroep bestaat uit 12 trainees in de oriëntatie Accountancy-MKB. Door leden van de 
Raad zijn de begeleidingsdagen voor- en achteraf, een interimcontrole en een eindejaarscon-
trole bijgewoond. Indruk van de waarnemers is dat de opdracht gedegen is aangepakt en vol-
gens de accreditatievoorwaarden uitgevoerd. Kleine technische incidenten die zich voordeden 
hebben nagenoeg geen invloed op de kwaliteit of beoordeling gehad.  
De evaluatie van deze opdracht zal in 2019 worden afgerond. De deelnemers voltooien in fe-
bruari de trainee- en accountantsdossiers, waar nog een review op wordt uitgevoerd.  
 
Op verzoek van de Raad zal de eerste gesimuleerde overige assuranceopdracht ook in de 
vorm van een pilot worden aangeboden. Anders dan de jaarrekeningcontroleopdracht, moet 
deze op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd en heeft deze 
daarom meer het karakter van een ‘proeve van bekwaamheid’. Trainees worden beoordeeld 
op hun competenties en kunnen daarop worden afgerekend.  
 

 De evaluatie van de pilot met de gesimuleerde jaarrekeningcontroleopdracht wordt in 
2019 afgerond.  

 De Raad zal ook waarnemingen doen bij de pilot met de eerste gesimuleerde overige 
assuranceopdracht.  

 Door de werkgroep Kwaliteitsbewaking wordt uitgewerkt hoe en in welke mate in de 
toekomst toezicht zal worden gehouden op de simulatieopdrachten. 

 
f. Toezichtsprotocol 

 
In het toezichtsprotocol wordt onder meer uitgewerkt hoe het toezicht op het functioneren 
van de stagebureaus en de examinatoren wordt ingevuld. Aan de hand hiervan wordt jaarlijks 
bepaald hoeveel en welke stagebureaus in aanmerking komen voor een beoordelingsbezoek 
en van welke examinatoren en in welke situaties examens worden bijgewoond. Toezichthou-
ders rapporteren hun bevindingen aan de Raad, nadat de ‘objecten van toezicht’ hun ziens-
wijze hebben kunnen geven op het voorstel dat toezichthouders doen voor een eindoordeel. 
de Raad stelt het eindoordeel vast.  
 

Het toezichtsprotocol zal worden herzien door en mede op basis van de uitkomsten van de 
werkgroep Kwaliteitsbewaking.  
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g. Risico-inventarisatie 

 
De huidige risico-inventarisatie dateert uit 2016. In 2017 en 2018 zijn de eerste ervaringen 
met de nieuwe praktijkopleiding opgedaan. De risico’s die de Raad op basis hiervan in eerste 
aanleg heeft gedetecteerd zijn vertaald naar de thema’s in 2018 en 2019.  
 

Een nieuwe risico-inventarisatie wordt gedaan, wanneer meer ervaring is opgedaan met de 
nieuwe praktijkopleiding. Bij de inventarisatie worden in ieder geval stagebureaus, onder-
wijsinstellingen en toezichthouders betrokken. Een en ander wordt in de loop van 2019 na-
der uitgewerkt.  

 
h. Bijeenkomst toezichthouders 

 
In 2018 heeft één bijeenkomst met de toezichthouders plaatsgevonden, geheel in het kader 
van de nieuwe praktijkopleiding. In het voorjaar van 2019 staan sessies gepland onder meer 
om de toezichtacties in 2018 te evalueren en om de toezichthouders in te voeren in het geïn-
tegreerd slotexamen.  
 

In het voorjaar van 2019 worden bijeenkomsten gehouden om toezichtacties in 2018 te 
evalueren, om de toezichthouders in te voeren in het geïntegreerd slotexamen en om de 
uitkomsten van de werkgroep Kwaliteitsbewaking te delen en te bespreken.  

 
 
5. Regelgeving 
 

a. Verordening op de praktijkopleidingen 
 
De nieuwe Verordening op de praktijkopleidingen is in 2018 door de ledenvergadering vastge-
steld.  
 

b. Nadere voorschriften op de Praktijkopleidingen 
 
In 2018 zijn nieuwe Nadere Voorschriften op de Praktijkopleidingen vastgesteld. Wijzigingen 
ten opzichte van de voorgaande versie betreffen onder meer:  
- de toepassing van het vier-ogenprincipe voor het gehele referaat in plaats van alleen de 

casusbeschrijving; 
- de mogelijkheid om over te stappen tussen oriëntaties; 
- de mogelijkheid voor verkrijgen van verkorting op basis van werkervaring opgedaan in 

deeltijd; 
- de mogelijkheid om door middel van simulatie-opdrachten aan praktijkopleidingsvoor-

waarden te voldoen. 
 
Daarbij zijn artikelen toegevoegd die het mogelijk maken om de praktijkopleiding in de oriën-
tatie Accountancy-Finance aan te bieden. Vanwege de onzekerheid rondom deze oriëntatie is 
het van kracht worden van deze artikelen afhankelijk gemaakt van een afzonderlijk bestuurs-
besluit.  
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In 2019 zal worden nagegaan of de introductie van het geïntegreerd slotexamen tot een 
wijziging van de nadere voorschriften moet leiden. De voorschriften kunnen dan meteen 
ontdaan worden van de artikelen die betrekking hebben op de oriëntatie Accountancy-Fi-
nance.  

 
c. Protocol geheimhouding praktijkopleidingen 

 
Het protocol geheimhouding is in 2018 geactualiseerd. Het aangepaste protocol bevat nu ook 
gedragsregels die zien op de naleving van de AVG, bijvoorbeeld voor het omgaan met datalek-
ken.  
 
6. ICT omgeving 
 

a. ELO – Cum Laude 
 
In 2018 is de voortgangstabel geïntroduceerd, waarin trainees de voortgang van de realisatie 
van de eindtermen en de voorgeschreven uren per werkdomein moeten bijhouden. De inge-
vulde tabel dient mede als basis voor de halfjaarlijkse gesprekken tussen trainee en praktijk-
begeleider.  
 

b. Management-informatie  
 
NBA breed is in 2017 een project ‘Business Intelligence’ gestart om beter aan de informatie-
behoefte te kunnen voldoen. Navision, dat de belangrijkste basisinformatie over trainees be-
vat, kan veel informatie leveren. Deze is echter niet eenvoudig te onttrekken. De afdeling Edu-
catie & Praktijkopleidingen is zijdelings bij het project betrokken. Er is met name behoefte aan 
mogelijkheden om gemakkelijker kwantitatieve informatie over de praktijkopleidingen te ont-
trekken uit Navision en om (individuele) voortgangsinformatie van trainees te kunnen genere-
ren uit de ELO. Met dit laatste wordt vooral beoogd stagebureaus in hun informatiebehoefte 
bij te staan.  
 

In januari 2019 gaat een werkgroep Management Informatie van start. De werkzaamheden 
van deze werkgroep zijn gerelateerd aan het Business Intelligence project binnen de NBA 
en heeft raakvlakken met de opdracht van het projectteam ‘Inzicht in de arbeidsmarkt’ van 
de NBA. In de werkgroep participeren de projectleider ‘Inzicht in de arbeidsmarkt’, tevens 
deelnemer in het BI project, vertegenwoordigers van stagebureaus, een consultant van 
Three Ships (leverancier van de ELO) en medewerkers van E&P.  
Het voornemen is om de benodigde/ gewenste beschikbare informatie te verzamelen in 
een datawarehouse en het via het aanbieden van een dashboard voor stagebureaus en de 
Raad mogelijk te maken de gewenste rapportages te genereren.  

 
 
7. Klachten en bezwaren  
 
In 2018 heeft de Raad één bezwaar en één klacht ontvangen. Beide zijn afgehandeld door een 
hiervoor door de Raad aangewezen commissie, bestaande uit leden van de Raad met onder-
steuning door E&P.  
Het bezwaar had betrekking op de toekenning van een onvoldoende voor het afleggen van 
een mondeling examen. De klacht had betrekking op het verloop van het examen en richtte 
zich tot het gedrag van de examinatoren in kwestie.  
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Het bezwaar op de afwijzing voor het mondeling examen was in feite een verzoek om her-
overweging van het examenresultaat. Na kandidaat en examinatoren te hebben gehoord, 
heeft de commissie geoordeeld dat aan de hand van het bezwaarschrift en de reactie van de 
examinatoren geen aanwijzingen konden worden gevonden dat het examen niet conform de 
juiste procedures en maatstaven is afgenomen en beoordeeld, en het bezwaar afgewezen. 
Met betrekking tot de klacht heeft de commissie na kandidaat en examinatoren te hebben ge-
hoord, geoordeeld dat het niet aan de orde is om verstrekkende maatregelen ten aanzien van 
de examinatoren te treffen. De commissie concludeerde dat vooral sprake was van een ‘mis-
match’. Wel hebben zij indicaties gevonden dat de examinatoren gedrag kunnen hebben ge-
toond dat onder de omstandigheden ‘ongepast’ te noemen is en waarvan het voorstelbaar is 
dat de kandidaat daar hinder van heeft ondervonden. Op advies van de commissie heeft de 
Raad de examinatoren schriftelijk gewezen op de verwachtingen ten aanzien van inhoud en 
afnemen van het examen, voor zover er aanwijzingen waren dat zij daarvan konden zijn afge-
weken. Mede naar aanleiding van de klacht heeft de Raad toegezegd in de toekomst meer te 
letten op evenwicht in examenkoppels, zowel wat betreft kennis en ervaring, als wat betreft 
‘gedragskenmerken’ zoals dominantie, inlevingsvermogen, vermogen om de kandidaat op zijn 
gemak te stellen, de kandidaat uit te dagen, de lijn in het examen te volgen etc.  
 
 
8. Communicatie/ Informatie 
 
De praktijkopleidingsgidsen zijn in het voorjaar van 2018 geactualiseerd. Een volgende update 
zal moeten plaatsvinden als het geïntegreerd slotexamen wordt ingevoerd.  
Met enige regelmaat zijn betrokkenen door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rondom de praktijkopleidingen.  
Er heeft één plenaire bijeenkomst met de stagebureaus plaatsgevonden en er zijn drie bijeen-
komsten met examinatoren geweest.  
Met de individuele stagebureaus, onderwijsinstellingen en ‘overige instellingen‘ is regelmatig 
overlegd, onder meer naar aanleiding van de accreditatieaanvragen en de ervaringen met en 
voortgang van de nieuwe praktijkopleidingen.  
 

De praktijkopleidingsgidsen worden met de introductie van het geïntegreerd slotexamen 
geactualiseerd. Hiernaast staat in dit kader een aantal bijeenkomsten met examinatoren, 
stagebureaus en toezichthouders gepland.  

 
 
9. Toelichting op de cijfers 
 
Het aantal inschrijvingen voor de praktijkopleidingen is in 2018 flink gedaald ten opzichte van 
de hieraan voorafgaande jaren, waarmee afscheid is genomen van de eerder waargenomen 
stijgende lijn. De Raad heeft met betrekking tot de RA instroom niet direct de indruk dat dit 
een voorbode is voor een verdere daling in de komende jaren, maar dat hier met name sprake 
is van herstel na de onverwacht hoge aantallen inschrijvingen in 2016 en 2017. De relatief 
grote daling van het aantal inschrijvingen voor de Accountancy-MKB variant is zorgelijker. De 
vraag die hierbij meer speelt is of deze variant, die aanmerkelijk verschilt van de AA (prak-
tijk)opleiding onder de oude eindtermen, voldoende aantrekkelijk is.  
 
In hoofdstuk 3 merkten wij al op dat de opvallende stijging van het aantal RA examens waar-
schijnlijk als oorzaak het vervangen van de afstudeerscriptie door het referaat heeft.  
Het slagingspercentage van RA trainees is verder afgenomen en is nu nagenoeg gelijk aan dat 
van de AA praktijkopleiding. De lage slagingspercentages van respectievelijk 80 en 78% vergen 
in 2019 specifieke aandacht. Zoals in 2018 reeds ingezet, zal in 2019 verder worden nagegaan 
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wat de oorzaken van deze lage percentages zijn en welke maatregelen er waar in het oplei-
dingstraject kunnen worden getroffen om het slagingspercentage te verbeteren. Hierbij zal 
onder meer moeten worden nagegaan in hoeverre verwachtingen die leven bij betrokkenen 
in het voortraject (m.n. de stagebureaus) overeenkomen met verwachtingen ten aanzien van 
het slotexamen.  
 
Het grote aantal van bijna 2500 trainees dat de praktijkopleiding nog onder de oude eindter-
men volgt, vergt eveneens aandacht. Conform de overgangsregeling van CEA moeten zij, wil-
len zij de praktijkopleiding onder deze eindtermen afronden, hier uiterlijk 1 september 2021 
voor zijn geslaagd. De Raad houdt rekening met ofwel een aanzienlijke stijging van het aantal 
examens op een zeker moment, ofwel een aanzienlijk aantal trainees dat op het laatste mo-
ment nog wil overstappen, dan wel een combinatie van beide. De Raad zal in 2019 in het bij-
zonder aandacht hebben voor deze ontwikkeling en de communicatie hierover in nieuwsbrie-
ven en tijdens bijeenkomsten.  
 
 
10. Samenvatting activiteiten in 2019 
 

De belangrijkste projecten en activiteiten in 2019 zijn (in willekeurige volgorde): 
- Invoering geïntegreerd slotexamen 
- Accreditatie en monitoring nieuwe simulatieopdrachten  
- Herijking en invoering gewijzigd toezichtsbeleid, aanpassing protocol 
- Herijking risico-inventarisatie  
- Project Management Informatie 
- Samenwerking met onderwijsinstellingen in het kader van integratie theorie en praktijk 
- Communicatie met stakeholders 

 
 
 
 



 

Bijlage: cijfers praktijkopleidingen 
 
Aantallen trainees per stagebureaucluster op 31 december 2018 
 

Stagebureau 
RA oude 
eindtermen 

RA Assurance AA-MKB 
breed oude 
eindtermen 

AA-
controle 
oude eind-
termen 

AA Accountancy MKB AA Assurance 
RA AA 

Totaal per 
stagebu-
reaucluster 

Totaal Start Overstap Totaal Start Overstap   

Big 4 1265 970 969 1 25 8 43 30 13 0 2235 76 2311 

Overig openbaar1 190 166 166 0 62 4 117 89 28 0 356 183 539 

Overheid 72 23 23 0 3 3 0 0 0 0 95 6 101 

IAD’s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 

Verzamelde stagebureaus2 336 194 194 0 346 62 508 380 128 2 530 918 1448 

Trainees zonder stagebureau 60 5 5 0 2 1 1 1 0 0 65 4 69 

Totaal 1939 1358 1357 1 438 78 669 500 169 2 3297 1187 4484 

 
 
Aantallen inschrijvingen in 2018 
 

Jaar Inschrijvingen RA Assurance Inschrijvingen AA Accountancy-MKB Inschrijvingen AA Assurance Totaal 

2014 666 160 - 826 

2015  697 171 - 868 

2016 1001 299 - 1300 

2017 771 381 - 1152 

2018 601 148 2 751 

 

 
  

                                                
1 Dit zijn de stagebureaus van Accon avm, BDO, Baker Tilly Berk, Flynth, Grant Thornton, Joanknecht & Van Zelst, Mazars, PKF Wallast en RSM. 
2 Dit zijn de stagebureaus van NBA, SRA, BPC, Markus Verbeek Praehep, Master AA en USG Finance. Zij bedienen trainees bij verschillende kantoren en diensten. De stagebureaus van NBA 
met 718 grotendeels in de MKB sector en SRA met 640 geheel in de MKB sector werkende trainees zijn van deze groep verreweg de grootste stagebureaus.  



 

Afgestudeerde, gezakte en gestopte trainees t/m 31 december 2018 
 

 RA oude 
eindtermen 

RA Assurance AA-MKB 
breed oude 
eindtermen 

AA-
controle 
oude eind-
termen 

AA Accountancy MKB 
RA AA Totaal  

Totaal Start Overstap Totaal Start Overstap 

Afgestudeerd 658 5 5 0 99 11 17 0 17 663 127 790 

Onvoldoende examens (nadien 
geslaagd) 

 164 (85)3 0 0 0 36 (12)4 0 0 0 0 164 (85) 36 (12) 200 (97) 

Totaal aantal examens 822 5 5 0 135 11 17 0 17 827 163 990 

Gestopt 229 37 37 0 111 7 44 32 12 266 162 428 

 

Slagingspercentage 2018: 80% (RA: 80%, AA: 78%) 
 

 
Ter vergelijking uit jaarrapportage 2017 
 

 RA oude 
eindtermen 

RA Assurance AA-MKB 
breed oude 
eindtermen 

AA-
controle 
oude eind-
termen 

AA Accountancy MKB 
RA AA Totaal  

Totaal Start Overstap Totaal Start Overstap 

Afgestudeerd 444 0 0 0 130 4 4 0 4 4445 1386 582 

Gezakt (nadien geslaagd) 51 (19)7 0 0 0 33 (9)8 2 1 0 1 51 36 87 (28) 

Totaal aantal examens 4959 0 0 0 163 6 5 0 5 495 174 669 

Gestopt 309 16 16 0 216 1 23 8 15 325 240 565 

 

Slagingspercentage: 87% (RA: 90%, AA: 79%) 

                                                
3 16 trainees zijn in periode tweemaal gezakt. Zeven hiervan zijn bij de tweede herkansing geslaagd. De tweede herkansingsexamens van de andere trainees moeten nog plaatsvinden. Eén 
trainee is in periode drie keer gezakt.  
4 Zeven trainees zijn in periode tweemaal gezakt. Eén daarvan is nadien geslaagd. De overige tweede herkansingsexamens moeten nog plaatsvinden.  
5 Voor 34 kandidaten betrof dit een herexamen, waarvan 15 het eerste examen in 2016 hebben afgelegd.  
6 Voor 21 kandidaten betrof dit een herexamen, waarvan 12 het eerste examen in 2016 hebben afgelegd (11 MKB-oud en 1 Controle-oud). 
7 Twee kandidaten zijn in periode tweemaal gezakt. Eén hiervan is bij de tweede herkansing geslaagd. De tweede herkansing van de andere kandidaat heeft nog niet plaatsgevonden.  
8 Eén kandidaat is in periode tweemaal gezakt. De tweede herkansing heeft nog niet plaatsgevonden.  
9 42 kandidaten namen deel aan een referaatgroep. Hiervan zijn 40 kandidaten geslaagd.  



 

 
Aantallen functionarissen 2018 
 

Functionaris Totaal RA/ Assurance AA/ MKB 

Praktijkbegeleiders 3851 2249 1602 

Beoordelaars 354 219 135 

Referaatbegeleiders 92 92 nog geen referaatgroep gestart in 2018 

Examinatoren 99 68 31 

 
 
Gemiddelde duur van de praktijkopleiding van afgestudeerden in 2017: 5,21 jaar 
Gemiddelde duur van de praktijkopleiding van afgestudeerden in 2018: 5,14 jaar 
 


