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Rita Slim 
Hoofd Stagebureau, werkzaam bij Baker Tilly 

 

“Meer aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling in opleiding” 

 

Een pas afgestudeerde accountant is vaak jong en heeft grote 

verantwoordelijkheden. Zowel binnen zijn of haar kantoor (de teams die 

hij/zij aanstuurt), als bij de klant. Dat is precies de reden waarom Rita 

Slim het belangrijk vindt dat er in de praktijkopleiding nog veel meer 

aandacht wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

studenten. Dat is nodig, om hen zo goed mogelijk op die veeleisende 

setting voor te bereiden. 

 

“Van accountants wordt verwacht dat 

ze veel onderwerpen betrekken in hun 

werkzaamheden bij klanten. Ze hebben 

een belangrijke signaleringsfunctie, die 

steeds vaker in regelgeving wordt 

vastgelegd. Natuurlijk moet een 

accountant aan alle wet- en 

regelgeving voldoen. Daarbij staat voor 

mij wél voorop dat een accountant in 

iedere specifieke klantsituatie in eerste 

instantie handelt vanuit zijn of haar 

eigen verantwoordelijkheid en 

integriteit, al naar gelang de situatie 

vraagt. Hoe kan een accountant op de 

beste manier – met inachtneming van 

zaken als onafhankelijkheid, een 

professioneel-kritische instelling en zijn 

of haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid – de beste 

belangenbehartiger van de klant zijn? 

Daar moet je de student goed op 

voorbereiden. En extra aandacht voor 

persoonlijke ontwikkeling, vanuit de 

opleiding, helpt daarbij.” 

 

“Laat hen daarom nog 

meer actief en ‘direct’ 

leren, zoals bij intervisie 

en het referaat.” 
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 Geen alleskunner 
 

 

Het leren toepassen van 

vaktechnische kennis is uiteraard wel 

de basis van de praktijkopleiding, 

benadrukt Slim. “Daar zie je nu ook 

(terecht) steeds meer aandacht in 

voor ICT. Ik vind daarnaast echter 

ook dat onderwerpen als 

duurzaamheid een plek zouden 

moeten krijgen in de opleiding. 

Daarmee wil ik overigens niet zeggen 

dat de accountant een alleskunner 

moet zijn, maar onderwerpen die een 

steeds grotere rol spelen in de 

samenleving en economie, hebben 

wel hun invloed op de klant, zijn 

omgeving en processen. Daar moet 

je wel voldoende aandacht voor 

kunnen hebben.” 

Aantrekkelijk en 

studeerbaar 

 

 

“Als ik mezelf de vraag stel, hoe we 

de opleidingen aantrekkelijk en 

voldoende studeerbaar kunnen 

houden, snijd ik die even specifiek 

toe op de praktijkopleiding. In de 

huidige opbouw van de 

praktijkopleiding ligt de nadruk op 

het maken van plannen en schrijven 

van verslagen. Trainees lijken dit als 

ballast te ervaren; het nut ervan is 

voor hen niet altijd duidelijk. “Laat 

hen daarom nog meer actief en 

‘direct’ leren, zoals bij intervisie en 

het referaat. Trainees vinden dit 

leuke en leerzame activiteiten – en 

de praktijkopleiding wordt er op die 

manier aantrekkelijker door.  

Als ik iets zou moeten schrappen – 

om ruimte te maken voor meer 

gezamenlijk en direct leren – dan is 

dat de halfjaarrapportage. Het zou 

voldoende moeten zijn om één 

uitgebreide rapportage per jaar te 

schrijven, waarin naast de 

vaktechnische ontwikkeling ook de 

persoonlijke ontwikkeling voldoende 

aan bod komt. Daarnaast merken we 

dat trainees het soms lastig vinden 

om aan alle gedetailleerde 

eindtermen te voldoen. Misschien is 

er een andere manier te bedenken 
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om dit te faciliteren, anders dan de 

lange checklist, zoals die nu ervaren 

wordt.” 

 

Laatste woord 

 

 

Wat is er in de beleving van Rita Slim 

nodig om mensen warm te maken 

voor het accountantsberoep? “Laat 

zien dat ‘de cijfertjes’ niet voorop 

staan; cijfers zijn een hulpmiddel 

waarmee je inzicht geeft in hoe het 

met de onderneming gaat, en die je 

ook gebruikt bij het meedenken over 

toekomstplannen. Als accountant ben 

je een gesprekspartner voor je klant, 

die je kunt helpen om te voldoen aan 

de regelgeving die voor hem of haar 

geldt. Dat is leuk, en soms moeilijk. 

Bijvoorbeeld wanneer je moet 

uitleggen dat het vanuit wet- en 

regelgeving niet is toegestaan om 

gehoor te geven aan de wens van de 

klant. Je moet dus sterk in je 

schoenen staan.” 
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Rita Slim, werkzaam bij 

Baker Tilly als Hoofd 

Stagebureau. Haar 

organisatie telt circa 65 

trainees in zowel de 

praktijkopleiding MKB als de 

praktijkopleiding Assurance. 

De leukste werkdagen zijn 

voor haar de dagen waarop 

ze trainees of 

praktijkbegeleiders een 

advies heeft gegeven 

waarmee zij een lastige 

situatie kunnen oplossen. Het 

belangrijkste inzicht dat ik in 

de loop der jaren heb 

opgedaan: “Blijf altijd jezelf. 

Je staat daardoor altijd 

steviger, ook in lastige 

situaties.” 


