
Jaarbericht 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dit jaarbericht publiceert CEA de belangrijkste onderzoeksthema’s en 

toezichtactiviteiten voor 2021. Voor de uitkomsten van het toezicht over 2020 verwijst 

CEA naar haar jaarverslag. 

 

Themaonderzoek IT in de RA-opleidingen 

Toekomstige accountants moeten adequaat 

voorbereid zijn op het gebruik en de consequenties 

van nieuwe technologieën. Daarom is CEA in 2020 

gestart met een IT themaonderzoek dat dit jaar 

afgerond zal worden. Een commissie van externe 

deskundigen gaat de opleidingen dit jaar (digitaal) 

visiteren en haar bevindingen rapporteren aan de 

CEA.  

 

 

Themaonderzoek de mkb-accountant als ‘trusted 

advisor’ 

Het themaonderzoek naar de mkb-accountant als 

trusted advisor is onderdeel van de beleidsgesprekken 

met de AA-opleidingen. CEA gaat na hoe AA-

opleidingen toekomstige mkb-accountants 

voorbereiden op hun adviesfunctie. In 2020 heeft een 

rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp 

plaatsgevonden met 21 accountants uit de praktijk. 

De uitkomsten hiervan worden meegenomen als input 

voor het themaonderzoek. 

 

Impact corona 

De coronacrisis raakt ook de accountantsopleidingen in hun primaire proces. CEA voerde 

hier intensief overleg over met haar stakeholders. In de beleidsgesprekken met de AA-

opleidingen en de voortgangsgesprekken met de RA-opleidingen krijgt de impact van 

corona ook komend jaar de nodige aandacht. 

 

 
 
 

Thema’s 2021 
 
 IT in de RA-opleidingen. 

 
 Strategie, leiderschap en 

organisatie en de mkb-
accountant als ‘trusted 

advisor’ in de AA-
opleidingen. 
 

 Impact corona. 
 

 
 

(Toezicht)activiteiten 2021 
 
 Beleidsgesprekken AA-

opleidingen. 
 

 Voortgangsgesprekken 

RA-opleidingen. 
 

 Aandacht voor integratie 
theorie en praktijk op 
korte en lange termijn. 
 

 Derde lustrum CEA: 

‘toekomst 

accountantsopleiding’.  
 
 Start evaluatie van de 

eindtermen. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6734531682290012160/


Integratie theorie- en praktijkopleidingen 

De integratie tussen de theorieopleidingen en de praktijkopleiding heeft de voortdurende 

aandacht van CEA. Dit jaar gaat de commissie hier weer over in overleg met de 

koepelorganisaties van de opleidingen. In 2020 faciliteerde CEA de werkgroep quick wins. 

De bevindingen hiervan worden besproken in 

samenhang met de uitkomsten van de evaluatie 

praktijkopleidingen die de RPO onlangs heeft 

gehouden. Wanneer bepaald is welke opvolging 

gegeven wordt aan de quick wins, gaat de 

aandacht naar de integratie op de lange termijn. Er 

is behoefte om meer fundamenteel na te denken 

over de gewenste inrichting van het theorie- en het 

praktijkdeel van de accountantsopleiding. CEA 

bekijkt in overleg met de opleidingen hoe hier het 

beste invulling aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de eindtermen 

In 2016 heeft CEA nieuwe eindtermen geïntroduceerd. Daarbij zijn een aantal 

fundamentele wijzigingen aangebracht. Inmiddels studeren de eerste cohorten onder de 

nieuwe eindtermen af. In 2022 zullen de aantallen afgestudeerden onder de nieuwe 

eindtermen groot genoeg zijn om de eindtermen te 

evalueren. In 2020 is gestart met het ontwikkelen van 

het evaluatiekader, de bijbehorende indicatoren en 

een eerste globale opzet van een onderzoeksplan. Het 

onderzoeksplan wordt dit jaar verder uitgewerkt. 

De evaluatie van de effectiviteit van de eindtermen 

vormt het startschot voor een periodieke monitoring. 

Zo wil de CEA de ontwikkeling van opleidingen en 

studenten/trainees op een consistente wijze volgen. 

 

 

 

 

Jubileum CEA 

Dit jaar bestaat CEA 15 jaar. In het kader van dit jubileumjaar kijkt 

CEA niet alleen terug, maar ook vooruit op de toekomst van de 

accountantsopleiding. De komende tijd publiceert CEA daarom 

verschillende bijdragen van een divers gezelschap uit het onderwijs- 

en werkveld. Zij geven hun visie op de toekomstige inrichting en 

vormgeving van de accountantsopleiding. Hiermee wil CEA haar 

stakeholders inspireren en tot nadenken zetten. In het najaar wordt 

een lustrumconferentie met genodigden georganiseerd om verder 
over dit thema door te praten. 


