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NBA 
Ter attentie van het bestuur 
Antonio Vivaldistraat 2 – 8 
1083 HP Amsterdam 
 
 
Amsterdam, 18 september 2016 
 
 
Onderwerp:  Zorgen omtrent communicatie onderwijshervormingen 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op dit moment doen zich veel hervormingen voor binnen het accountancyonderwijs. 
Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe onderwijsmodel, de integratie van de theorie- en 
praktijkopleiding en de invoering van de nieuwe eindtermen. De NBA Young Profs zijn verheugd 
dat deze hervormingen plaatsvinden en hebben ook bijgedragen om deze hervormingen tot 
stand te brengen. Door middel van deze brief willen wij als bestuur van de NBA Young Profs 
echter een belangrijke zorg delen. 
 
Een voorwaarde om de vele hervormingen tot een succes te maken is dat voor alle partijen ook 
duidelijk is wat de hervormingen inhouden en wat de gevolgen daarvan zijn. De belangrijkste 
partij hierbij is de (toekomstige) student/trainee. Vanuit onze achterban komen een groot aantal 
geluiden over de onduidelijke communicatie over de onderwijshervormingen.  
 
Een goed voorbeeld daarvan is de jaarlijkse discussieavond die de NBA Young Profs medio mei 
2016 met de besturen van de studieverenigingen hebben gehouden. Wat opviel was dat de 
studenten weinig tot geen kennis hebben van op handen zijnde ontwikkelingen bij hun opleiding 
als gevolg van de nieuwe eindtermen. 
 
Berichten in de media voeden deze onduidelijkheid. Bijvoorbeeld berichtgeving over de impact 
van de verhoging van de urennorm op het aanbieden van opleidingsplaatsen door (kleine) mkb-
kantoren. 
 
Maar ook de berichtgeving vanuit het NBA Stagebureau en SRA Stagebureau zijn voor trainees 
onduidelijk. Kantoren met een eigen stagebureau zetten deze berichtgeving vaak direct door, 
zonder hier zelf aanvullingen of wijzigingen in door te voeren. 
 
Tot slot lijkt ook veel onduidelijkheid te bestaan over de werkzaamheden die mogen worden 
uitgevoerd na het volgen van de accountancy-mkb en accountancy-finance oriëntatie. Voor veel 
overheidssubsidies wordt bijvoorbeeld voor de inzet van een accountant verwezen naar de 
definitie van een accountant in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. Ervan uitgaande dat 
een afgestuurde accountant van deze varianten geen aantekening krijgt als bedoelt in artikel 36 
lid van de Wet op het accountantsberoep, lijkt het erop dat een accountant met een opleiding 
volgens een van deze varianten geen verklaring mag afgeven bij een dergelijke subsidie.  
 
De geluiden die wij ontvangen baren ons zorgen. Onduidelijkheid over de opleiding kan er 
namelijk toe leiden dat studenten eerder afhaken of voor andere studies kiezen. Het gevolg is 
dat de instroom in het beroep terugloopt, juist in een tijd waar het beroep een aanwas van goed 
opgeleide accountants nodig heeft. 
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In het onderwijsveld zijn veel partijen actief. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om onze 
zorg te uiten bij het NBA-bestuur in plaats van bij alle partijen. Het mag immers niet zo zijn dat 
studenten en trainees moeten zoeken naar de impact van de onderwijshervormingen en niet 
eenduidig worden geïnformeerd. Wel plaatsen wij een kopie van deze brief op onze website, 
zodat betrokken partijen kennis kunnen nemen van onze zorgen. 
 
Wij vragen het bestuur om op korte termijn een partij aan te wijzen, danwel een werkgroep in te 
stellen die zorg draagt voor een verbetering en verduidelijking van de communicatie over de 
opleiding en die zorgt dat de huidige onduidelijkheden bij alle betrokken partijen worden 
weggenomen. Om onze betrokkenheid bij dit onderwerp te tonen participeren wij graag in deze 
werkgroep. Helaas hebben wij zelf ook niet alle veranderingen en de gevolgen daarvan scherp 
om alleen op dit onderwerp te kunnen acteren. 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet en wij zijn graag bereid om deze brief mondeling toe te 
lichten.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens de NBA Young Profs 
 
 
Arthur van Bemmel    Diane den Dunnen-Nout 
Voorzitter     Bestuurslid, pijler Educatie  
 
 
 
 


