15 jaar

Ann Vanstraelen
hoogleraar Accounting & Assurance Services aan de Universiteit Maastricht

“Accountants opleiden voor een
wereld in verandering”
Voor Ann Vanstraelen is het motto voor de vormgeving en inrichting van
de toekomstige accountantsopleiding volstrekt helder: aankomende
accountants moeten worden voorbereid op een wereld in verandering.
Maar welke vaardigheden horen daarbij? In haar optiek zijn dat bij
uitstek digitale vaardigheden. Daarnaast mag er nog steviger worden
ingezet op het analytisch en professioneel-kritisch denkvermogen,
wanneer technologie en data een grotere rol spelen bij de controle. Maar
dat is niet het enige.
“Accountants moeten in staat zijn om
nieuwe technologieën (bijvoorbeeld
RPA, ML, AI) die gebruikt worden door
de klant of binnen het kantoor, te
integreren in hun werkzaamheden.
Technologie is een hulpmiddel; de
interpretatie van de data, waaronder
de inschatting van risico’s, ligt bij de
accountants. Naast de aandacht voor
technologie in de opleiding zal ook de
ontwikkeling van communicatieve
vaardigheden, soft skills en
leiderschap een belangrijke pijler
moeten blijven. De toegevoegde
waarde van de audit (zoals het
vertalen van vastgestelde risico’s uit
data-analyse naar bruikbare inzichten
voor het management en bestuur)
wordt mede bepaald door een heldere

en constructieve communicatie met
de klant. Interne communicatie
binnen het audit team (waar ook
technologie- en dataspecialisten deel
van uitmaken), de benodigde soft
skills voor het inschatten van de ‘tone
at the top’ bij de klant en het goed
kunnen aansturen van een audit team
zijn van even groot belang. In dat
kader kan ook worden gedacht aan
stimulering van ‘zeg wat je ziet’ en
het bevorderen van psychologische
veiligheid, om fouten te durven
melden en daar ook van te leren
binnen het team.”
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Aantrekkelijkheid
opleiding en beroep
“De aantrekkelijkheid van een
accountantsopleiding wordt bepaald
door haar inhoud en
onderwijsvormen, maar in belangrijke
mate ook door de aantrekkelijkheid
van het beroep. Het
accountantsberoep moet inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen en
verwachtingen om relevant te blijven
(bijvoorbeeld rond het opsporen van
fraude, ESG-rapportage,
klimaatrisico’s en cyber security), wat
vervolgens ook gereflecteerd moet
zijn in de opleiding (bijvoorbeeld
assurance rond niet-financiële
informatie).

“Naast de aandacht voor
technologie in de opleiding
zal ook de ontwikkeling van
communicatieve
vaardigheden, soft skills en
leiderschap een belangrijke
pijler moeten blijven.”
Het gebruik van technologie maakt
het beroep ook aantrekkelijker,
omdat repetitieve en handmatige
taken kunnen worden overgenomen.
Ik ben van oordeel dat de huidige
eindtermen van de CEA de

accountantsopleidingen in Nederland
voldoende ruimte geven om
studenten klaar te stomen voor hun
professionele toekomst. Om hen de
benodigde vaardigheden aan te leren
die nodig zijn voor een wereld in
verandering.”

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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Het laatste woord
Wat is volgens Ann Vanstraelen
nodig om mensen oprecht te
enthousiasmeren voor het
accountantsberoep? “Inzetten op
de belangrijke publieke rol die
accountants vervullen in de
maatschappij. De welvaart van de
samenleving is sterk afhankelijk
van de verstrekking van
betrouwbare informatie, die nodig
is voor een goede besluitvorming
door diverse belanghebbenden.”

Ann Vanstraelen is hoogleraar
Accounting & Assurance Services
aan de Universiteit Maastricht. Ze
haalt in haar dagelijks werk de
meeste voldoening uit relevant
onderzoek voor het accountantsberoep, standard setters en regelgevers en
de interactie met studenten tijdens haar auditing & assurance servicesonderwijs en de begeleiding van PhD-studenten.
Een belangrijk inzicht tijdens haar eigen opleiding deed zij op tijdens de
behandeling van de wet van vraag en aanbod bij haar eerste college
‘Inleiding tot de economie’. Vanstraelen: “Dit gebruik ik om het belang van
auditkwaliteit en het principe van het functioneren van de auditmarkt uit te
leggen aan studenten: zonder vertrouwen in de auditkwaliteit verliest het
accountantsberoep haar bestaansrecht.”
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