15 jaar

Jantina Nicolai-Dijkstra
hogeschooldocent aan de Hanzehogeschool Groningen

“Aansprekende praktijkvoorbeelden
brengen theorie tot leven”
Jantina Nicolai-Dijkstra is in haar functie van hogeschooldocent aan de
Hanzehogeschool Groningen verantwoordelijk voor de inrichting van de
bachelor accountancyopleiding van deze school. Ze geeft colleges A&A
en
ICAIS
aan
vierdejaarsstudenten
Accountancy
en
is
afstudeerbegeleider. Het geeft haar voldoening om haar studenten te
zien groeien in communicatie, vaardigheden en kennis. Daarbij zet ze
graag aansprekende praktijkvoorbeelden in, om de theorie voor hen
meer tot leven te brengen.
Jantina Nicolai-Dijkstra is inmiddels
ruim 25 jaar verbonden aan de
Hanzehogeschool. Ze friste vrij recent
haar praktijkkennis op, door als
openbaar accountant mee te draaien
bij een middelgroot kantoor in de
controlepraktijk. De ervaringen die ze
daarbij opdeed, nam ze gelijk in haar
werk als docent mee. “Aansprekende
voorbeelden uit de praktijk zijn erg
belangrijk om de soms taaie theorie
en regelgeving inzichtelijk te maken
voor studenten. Ik spreek daarbij ook
uit eigen ervaring, want juist door de
aansprekende verhalen van de BIVdocenten aan de RUG over wat er
allemaal fout kan gaan in

organisaties, heb ik zelf destijds
tijdens mijn studie bedrijfseconomie
voor de opleiding Accountancy
gekozen.”
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De bijdrage van Jantina Nicolai-Dijkstra
Onderzoekvaardigheden
Het doet Jantina plezier om te zien
hoe ‘haar’ studenten groeien op het
gebied van communicatie,
vaardigheden en kennis. Met name
onderzoekvaardigheden zijn in haar
ogen belangrijk voor jonge mensen
die beginnen aan hun carrière. “Ze
moeten leren hoe ze een vraagstuk
van een organisatie kunnen vertalen
in een probleemstelling en
hoofdvraag en hoe ze deze kunnen
opdelen in deelvragen. Vervolgens
moeten ze hier recente, relevante
theorie bij zien te vinden, die het
mogelijk maakt om oplossingen aan
te dragen voor het bestaande
probleem. Dat vind ik elementaire

vaardigheden om goed te kunnen
functioneren binnen de
accountancypraktijk; een stevige
theoretische basis is daarbij erg
belangrijk! De CEA-eindtermen geven
houvast voor deze theoretische basis
en voor de vaardigheden, die
belangrijk zijn voor het functioneren
van accountants.”

“Met name
onderzoekvaardigheden zijn
in haar ogen belangrijk voor
jonge mensen die beginnen
aan hun carrière.”

In oktober bestaat CEA 15 jaar. De
commissie heeft verschillende
professionals uit het onderwijs- en
werkveld gevraagd naar hun visie op
de toekomst van de
accountantsopleiding. Wat vinden zij
belangrijke thema’s en vaardigheden
voor de nieuwe generatie accountants
en hoe blijft de opleiding aantrekkelijk
en studeerbaar? Hun visies deelt CEA
ter inspiratie met het veld.
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De bijdrage van Jantina Nicolai-Dijkstra
Het laatste woord

Wat is er volgens Jantina
Nicolai-Dijkstra nodig om
jonge mensen enthousiast te
maken voor het
accountantsberoep? “Inzien
welke mogelijkheden het
beroep met zich meebrengt.
Door bij verschillende
organisaties in de keuken te
mogen kijken, kun je
kennisnemen van allerlei
vraagstukken waar
organisaties tegenaan lopen.
Op die manier kun je als jonge
professional ontdekken waar
je passie ligt, wat je leuk
vindt, waarna je je kunt
ontwikkelen op veel
interessante gebieden. De
opleiding reikt je hierbij de
basis aan voor een boeiende
carrière. Om een jaarrekening
te kunnen samenstellen,
controleren of om advies te
kunnen geven op
bedrijfseconomisch gebied,
biedt de huidige
bacheloropleiding mijns
inziens een heel goed
fundament.”

drs. Jantina
Nicolai-Dijkstra RA
is als hogeschooldocent aan de
Hanzehogeschool
Groningen
verantwoordelijk
voor de inrichting van
de bachelor
accountancyopleiding. Daarnaast is ze
sinds een aantal jaren voorzitter van de
redactiecommissie van de Overall toets
(OAT), het landelijke examen van de HBObacheloropleidingen Accountancy.
In de OAT worden de kernvakken A&A,
ICAIS en FA getoetst aan de hand van een
uitgebreide casus met jaarrekening,
waarbij de studenten antwoord geven op
toepassingsvragen op het gebied van deze
kernvakken vanuit de rol van de
controlerend accountant.
Belangrijkste inzicht uit haar eigen
opleiding: “De kracht van sterke
praktijkvoorbeelden in je opleiding kan
heel bepalend zijn voor het carrièrepad
dat je kiest. Ze helpen je om te ontdekken
wat er echt bij je past.”
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