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Stage & afstuderen
Opleiding
Accountancy

STAGE
Doelstelling van de stage
•

•
•
•

•

Een realistisch beeld verkrijgen van het werken in een accountancyomgeving,
waaronder de processen die worden uitgevoerd en de plaats die de organisatie
binnen een groter geheel inneemt.
De student krijgt de gelegenheid het volledige proces van opdrachten te
volgen, in ieder geval passief, maar op onderdelen ook actief.
Studenten hebben de gelegenheid om fouten te maken, oftewel ze moeten
zich kunnen ontwikkelen en terug kunnen vallen op meer ervaren collega’s.
Het leren zelfstandig te functioneren en planmatig te werken binnen een
werksituatie en in sociaal opzicht door het ontwikkelen van een
beroepshouding.
Het integreren van de in de studie verworven (theoretische) kennis en/of
vaardigheden in de praktijk.

De inhoud van de stage
•

•

De student werkt (in een team) onder begeleiding aan verschillende
onderdelen van het jaarrekeningtraject of andere accountancy gerelateerde
opdrachten.
De student laat gedurende de stage ontwikkeling zien door toenemende
complexiteit van werkzaamheden of in de mate van begeleiding.

Eisen aan het stagebedrijf en begeleiding
•
•
•
•

Accountantskantoor met minimaal 10 medw. dat werkt volgens de richtlijnen
van de NBA of SRA.
Voor de student is een eigen werkplek beschikbaar.
Voldoende aandacht voor coaching, begeleiding en beoordeling van de
student.
De bedrijfsmentor dient minimaal hbo werk- en denkniveau te hebben.

AFSTUDEREN
Afstuderen bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek met een omvang van ongeveer
560 uur naar een vraagstuk dat speelt bij de afstudeerorganisatie. Dit onderzoek kan
worden uitgebreid met een verdieping of verbreding van 280 uur. Deze 280 uur kunnen
ook worden ingevuld met een participatie bij het afstudeerbedrijf, zijnde een
accountantskantoor of bij een niet accountantskantoor op een financiële of fiscale
afdeling. De doelstelling en inhoud van deze meewerkparticipatie zijn vergelijkbaar met
deze van de stage zoals hierboven staat beschreven. Als aanvullende eis voor deze
participatie geldt dat bedrijfsmentor bij een niet accountantskantoor wel een titeldrager
(AA/RA) dient te zijn.

Doelstelling van het afstuderen
•

•

•

De student kan in grote mate van zelfstandigheid in een probleemsituatie op
een methodologisch verantwoorde wijze een adequate oplossing ontwikkelen
en vormgeven in een beroepsproduct.
In het afstudeeronderzoek past de student de tijdens de bachelor accountancyopleiding verworven beroepstaken en gedragskenmerken toe in een
accountancy relevante beroepscontext.
Het leren zelfstandig te functioneren en planmatig te werken binnen een
professionele organisatie en in sociaal opzicht door het ontwikkelen van een
beroepshouding.

De inhoud van het afstuderen
•

•

De student start in september, februari of april solo met het onderzoek en
werkt gedurende 20 weken onder begeleiding van een bedrijfsmentor aan het
afstudeeronderzoek.
In het onderzoek staat een probleem binnen de afstudeerorganisatie centraal
en de student dient te komen met een passend advies of beroepsproduct voor
dit probleem.

Eisen aan het afstudeerbedrijf en begeleiding
•

Organisatie met minimaal 10 medewerkers (bij een AO/IC opdracht minimaal
25 medewerkers).

Zie verder de eisen bij bullet 2, 3 en 4 opgenomen bij stage hierboven.
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