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Programma leergang generieke eindtermen praktijkopleiding 
 
1e jaar praktijkopleiding 
 
 
Module 1: Teamwork Works! (Eindtermen 18, 19, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over voorkeursrol (n.a.v. 0-meting)  
- Duur module: 4 uur 

 
 
Inhoud module:  
In deze module komen de theorie over groepsdynamica en voorkeursrollen (vb. Belbin) en 
diversiteit/cultuuraspecten (vb. Hofstede) aan bod. Deelnemers gaan met elkaar aan de slag om 
meer inzicht te verwerven in hun eigen voorkeursrol en het onderscheid tussen de eigen 
voorkeursrol en de voorkeursrol van andere deelnemers. De deelnemer leert om te gaan met 
verschillen tussen mensen om effectieve samenwerking te bevorderen en om gezamenlijke doelen 
te bereiken. 
 
Opbouw module: 

o Theorie groepsdynamica, voorkeursrollen en verschillen tussen mensen; 
o In subgroepen verschillen tussen voorkeursrollen bespreken en wat deze 

verschillen betekenen voor samenwerking in teams; 
o Plenaire afsluiting met leerpunten hoe betere teamresultaten te realiseren zijn. 

 
Na deze module is de deelnemer in staat om verschillen tussen mensen beter te begrijpen, met als 
doel om effectieve samenwerking te bevorderen om gezamenlijke doelen te bereiken. 
 
Optioneel: Als bij de 0-meting wordt gekozen voor een assessment waaruit voorkeursgedrag is af te 
leiden, dan kan de uitkomt van de 0-meting ook betrokken worden in deze training. Het uitwisselen 
van uitkomsten met andere deelnemers brengt verschillen per persoon in kaart en dit biedt een 
mooi uitgangspunt om met de betrokkenen of als betrokkenen onderling te bespreken hoe de 
verschillen elkaar en de organisatie als geheel kunnen verrijken.  
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Module: Overtuigend schriftelijk communiceren (Eindterm 13)  
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen in de PROA en OPR methode en eigen teksten meenemen 
van eigen werkzaamheden (adviezen of aanbevelingen). 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
In deze module staat centraal hoe de trainee tot betekenisvolle en overtuigende adviezen en andere 
teksten komt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kenmerken van overtuigende bevindingen, de 
opbouw van een bevinding volgens de PROA-methode en oorzaakanalyse met OPR. Trainees gaan 
met rapportages uit het eigen klantenpakket aan de slag om deze tekstueel te verbeteren en meer 
overtuigend te maken. Daarnaast is de trainee in staat om de boodschap uit de teksten overtuigend 
te communiceren. 
 
Opbouw module: 

o Theorie overtuigende bevindingen schrijven; 
o Individueel met eigen teksten aan de slag om deze overtuigender te maken; 
o Praktische handvatten voor presenteren en communiceren; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen.  

 
De trainee is na deze module in staat om overtuigend bevindingen te schrijven.  
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Module 3: Feedback ontvangen en geven (Eindtermen 16, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over theorie feedback ontvangen en geven 
- Duur module: 4 uur 

 
 
Inhoud module:  
Deze module start met theorie over het ontvangen van feedback, die vervolgens worden toegepast 
op voorbeelden uit de accountantspraktijk. Het belang van actief luisteren komt aan bod, het vragen 
om nadere toelichting waar gewenst, het uiten van waardering voor de feedback, het nadenken over 
de feedback en of je jezelf hierin herkent, wat opvolging van de feedback voor jou kan betekenen 
en vervolgens het daadwerkelijk opvolgen naar aanleiding van de feedback. Ook de regels voor het 
geven van feedback komen aan bod, waar vervolgens mee wordt geoefend, toegepast op situaties 
uit hun werkomgeving. 
 
Opbouw module: 

o Regels voor het ontvangen van feedback 
o Regels voor het geven van feedback 
o Rollenspellen om te oefenen met feedback ontvangen en geven 
o Plenair geleide discussie over leerpunten met betrekking tot feedback 

 
Na deze module is de trainee in staat om op effectieve wijze feedback te ontvangen en te geven, 
waarbij zowel inhoudelijke als relationele doelen worden bereikt.  
 
 
 
 



 

4_16 

 
 
Module 4: Interviewvaardigheden (Eindterm 12) 
 

- Voorbereiding trainees: Artikel over interviewvaardigheden. 
- Duur module: 4 uur 

 
 
Inhoud module:  
Voor het verkrijgen van kennis over en inzicht in de cliënt is interviewen een belangrijk 
communicatiemiddel. In deze module maakt de trainee kennis met een stappenplan voor interviews 
en gaat de trainee vooral zelf aan de slag met het oefenen van interviewtechnieken.  
 
Opbouw module: 

o Theorie over interviewen (stappenplan, interviewtechnieken); 
o Oefenen met het afnemen van interviews; 
o Plenair afsluiting met leerpunten over interviewen. 

 
Optioneel: De rollenspellen zijn met video op te nemen. Zo kan de trainee deze thuis nog eens terug 
kijken. Dit kan het leren, door middel van zelfreflectie, bevorderen. 
 
Na deze module is de trainee in staat om effectieve interviewtechnieken toe te passen en actief te 
luisteren naar de geïnterviewde. 
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Module 5: Actualiteiten in de AUDITpraktijk (Eindtermen 3, 4, 7, 8, 9, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: inlezen op vaktechnische onderwerpen (één onderwerp gegeven en 
een tweede onderwerp door de trainee zelf te ‘signaleren’ en te behandelen) 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Deze module start met basisvaardigheden redeneren. Vervolgens komen actuele vaktechnische 
onderwerpen aan bod, deels door eigen inbreng van trainees. In subgroepen beredeneren trainees 
wat voor gevolgen deze actuele onderwerpen hebben voor hun eigen werkzaamheden. De 
belangrijkste uitkomsten van deze evaluaties worden plenair gedeeld. 
 
Opbouw module: 

o Theorie redeneren; 
o In subgroepen per actueel vaktechnisch onderwerp gevolgen onderkennen en 

kunnen toepassen bij eigen werkzaamheden; 
o Plenair geleide discussie hoe actualiteiten toe te passen in de praktijk. 

 
Na deze module is de trainee in staat om de impact van actuele ontwikkelingen te onderkennen en 
hierop adequaat te acteren voor hun eigen werkzaamheden. Daarnaast is de trainee in staat om te 
redeneren waarom welke actuele ontwikkelingen impact hebben op hun werkzaamheden. 
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2e jaar praktijkopleiding 
 
 
Module 1: Projectmanagement (Eindtermen 14 en 17) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen theorie projectmanagement en bijhouden van planning en 
realisatie van werkzaamheden voor twee weken. 

- Duur module: 4 uur 
 

 
MKB-oriëntatie:  
Projectmanagement gericht op werkzaamheden 
van MKB-Accountants, zoals planningen van 
samenstelopdrachten, opdrachten voor het 
verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden en overige opdrachten. 
 

 
Assurance-oriëntatie:  
Projectmanagement gericht op werkzaamheden 
in de controlepraktijk, zoals planning van 
controle-, beoordelings- en 3000-
werkzaamheden. 
 

 
Inhoud module:  
Bij deze training wordt vooral ingegaan op projectmanagement in de MKB- en controlepraktijk. De 
trainee werkt in dynamische omgeving met constant deadlines. Prioriteren en plannen van 
werkzaamheden zijn vaardigheden die moeten worden ontwikkeld. In de training komt een structuur 
aan bod, die helpt bij het managen van projecten in de accountantspraktijk, zoals modellen van 
Covey en Eisenhower. Daarnaast leren trainees hoe je als ‘projectleider’ het team mee kunt krijgen 
in het behalen van de doelstellingen. In de casuïstiek komt het onderscheid tussen de controle- en 
adviespraktijk naar voren. 
 
Opbouw module: 

o Theorie projectmanagement, prioriteren en plannen; 
o In subgroepen gaan trainees met behulp van theorie aan de slag om hun planning 

van werkzaamheden te optimaliseren; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om technische en gedragsvaardigheden van 
projectmanagement, prioriteren en plannen toe te passen op zijn werkzaamheden. 
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Module 2: Ethisch redeneren (Eindtermen 3, 4, 7, 8, 9, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over ethische stromingen en ethische dilemma’s uit eigen 
werkzaamheden verzamelen om tijdens de training te bespreken. 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Deze module start met theorie over ethische stromingen, die vervolgens worden toegepast op 
voorbeelden uit de accountantspraktijk. Ook komt een stappenplan aan bod, waarmee tot een 
oplossing kan worden gekomen voor ethische dilemma’s. Trainees gaan vervolgens deels plenair 
en deels in subgroepen aan de slag met het oplossen van ethische dilemma’s uit de MKB- 
respectievelijk de controlepraktijk. Ook brengen trainees eigen dilemma’s uit hun werkomgeving in. 
 
Opbouw module: 

o Theorie over ethische stromen en stappenplan ethisch redeneren; 
o In subgroepen dilemma’s uitwerken; 
o Plenair geleide discussie hoe te komen tot passende oplossingen voor dilemma’s in 

de accountantspraktijk. 
 
Na deze module is de trainee in staat om ethische stromingen te herkennen in argumenten van 
anderen. Daarnaast is de trainee in staat om ethische dilemma’s uit de accountantspraktijk volgens 
een stappenplan uit te werken om tot een passende oplossing te komen, waarbij de trainee de 
verantwoordelijkheid neemt voor de opvolging die van een accountant wordt verwacht (art. 20 
VGBA). 
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Module 3: Onderzoeksvaardigheden (Eindtermen 4, 6, 7, 8, 9, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: inlezen op relevante onderzoeken (één onderwerp gegeven en een 
tweede onderwerp door de trainee zelf te ‘signaleren’) 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
In deze module komen relevante onderzoeken met betrekking tot het accountantsberoep aan bod. 
Trainees gaan in subgroepen aan de slag om per onderzoek uitkomsten te evalueren en waar nuttig 
toe te passen bij de eigen werkzaamheden. Vervolgens is er een plenair geleide discussie over het 
toepassen van onderzoeken in de praktijk. 
 
Opbouw module: 

o Introductie over de relevantie van onderzoeken voor de accountantspraktijk; 
o In subgroepen per onderzoek gevolgen onderkennen en kunnen toepassen bij 

eigen werkzaamheden; 
o Plenair geleide discussie met redeneren hoe onderzoeken toe te passen in de 

praktijk. 
 
Na deze module is de trainee in staat om de uitkomsten van relevante onderzoeken te evalueren en 
waar zinvol toe te passen op hun werkzaamheden. Daarnaast is de trainee in staat om te redeneren 
waarom welke relevante onderzoeken impact hebben op hun werkzaamheden.  
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Module 4: Coaching (Eindtermen 16, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over coachingsvaardigheden (zoals motivatietheorieën als 
Herzberg en McClelland)  

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Deze module start verschillende motivatietheorieën, zoals de motivatietheorie van Herzberg en het 
ijsbergmodel van McClelland. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de werkomgeving van 
de trainees. Enige basistechnieken van coaching komen aan bod, zoals het NLP werkmodel, 
gebaseerd op de kernvragen: 

- Waar sta je nu? 
- Wat is je doel? 
- Wat zijn obstakels? 
- Wat zijn hulpbronnen?  

 
Opbouw module: 

o Theorieën over coaching; 
o Met rollenspellen oefenen van coachingsvaardigheden; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om anderen te motiveren en stimuleren op professionele en 
persoonlijke doelen te bereiken. 
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Module 5: Actualiteiten 2 (Eindtermen 3, 4, 7, 8, 9, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen op vaktechnische onderwerpen (één onderwerp gegeven en 
een tweede onderwerp door de trainee zelf te ‘signaleren’) 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Deze module is een vervolg op module 1.3b. De module start met een korte herhaling van de 
basisvaardigheden redeneren. Vervolgens komen actuele ontwikkelingen aan bod, deels door eigen 
inbreng van trainees.  
 
Opbouw module: 

o In subgroepen per vaktechnisch onderwerp gevolgen onderkennen en kunnen 
toepassen bij eigen werkzaamheden; 

o Plenair geleide discussie met redeneren hoe actualiteiten toe te passen in de 
praktijk. 

 
Na deze module is de trainee in staat om de impact van actuele ontwikkelingen te onderkennen en 
hierop adequaat te acteren voor hun eigen cliëntenpakket. Daarnaast is de trainee in staat om te 
redeneren waarom welke actuele ontwikkelingen impact hebben op hun werkzaamheden. 
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3e jaar praktijkopleiding 
 
 
 
Module 1: Conflictbeheersing & onderhandelen (Eindtermen 4, 8, 9, 10, 15, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over conflictbeheersing & onderhandelen (Harvard methode 
van onderhandelen) 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Deze module start met basisprincipes van onderhandelen en conflictbeheersing. Aan de hand van 
de Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) krijgt de trainee inzicht in verschillende 
conflictstijlen. De theorie van onderhandelen komt aan bod door middel van de Harvard methode 
van onderhandelen. In de training staan rollenspellen centraal, waarbij op de praktijk van 
toepassing zijnde conflicten en onderhandelingen aan bod komen. 
 
Opbouw module: 

o Theorieën conflictbeheersing en onderhandelen; 
o Met rollenspellen oefenen met het oplossen van conflicten en succesvol 

onderhandelen; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om de inhoud van de relatie te scheiden, belangen af te 
wegen en passende oplossingen te bedenken. Hierbij houdt de accountant in het bijzonder ook 
rekening met de belangen van het maatschappelijk verkeer. De trainee is ook in staat om 
onderhandelingen en conflicten te bespreken met de betrokkenen. Na deze module is de 
deelnemer in staat om technische en gedragsvaardigheden van conflictbeheersings- en 
onderhandelingsvaardigheden toe te passen op zijn accountantspraktijk. 
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Module 2: Relatiemanagement/-beheer (Eindterm 15) 
 

- Voorbereiding trainees: inlezen over relatiemanagement/-beheer 
- Duur module: 4 uur 

 
 
Inhoud module:  
Deze module start met theorie over de aspecten die van belang zijn om een waardevolle relatie op 
te bouwen met interne en externe klanten. Vervolgens bespreken trainees in subgroepen hoe de 
theorie over relatiemanagement toe te passen is op hun cliëntenpakket en wat er te verbeteren is op 
het gebied van relatiemanagement en –beheer. 
 
Opbouw module: 

o Theorie over relatiemanagement en –beheer; 
o In subgroepen theorie toepassen op eigen werkzaamheden; 
o Plenaire afsluiting om leer- en actiepunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om op een passende wijze in te spelen op de behoeften van 
zowel interne als externe cliënten om een waardevolle relatie te onderhouden, zonder afbreuk te 
doen aan de verwachtingen die het maatschappelijk verkeer heeft van de accountant. 
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Module 3: Gebruikmaken van deskundigen (Eindtermen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: inlezen Standaard 620 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van 
een door de accountant ingeschakelde deskundige’ en inbreng van rapportages van 
deskundigen uit eigen cliëntenpakket 

- Duur module: 4 uur  
 

 
Inhoud module:  
Op basis van een casus over opdrachtaanvaarding kan de trainee bepalen of externe deskundigen 
nodig zijn om de opdracht te accepteren. Vervolgens leert de trainee op basis van rapportages van 
deskundigen (vb. IT, actuarieel, pensioenberekening, waardering) deze rapportages kritisch te 
evalueren, bespreken met de deskundige en te vertalen naar voldoende en geschikte informatie 
voor de controle. 
Trainees kunnen hierbij rapportages van deskundigen van hun eigen klanten pakket inbrengen in de 
training en zodoende met oefeningen deze rapportages vertalen naar de controlewerkzaamheden. 
 
Deze training bevat onder andere vaktechnische discussie over het gebruik maken van 
deskundigen en rollenspellen om de rapportages met deskundigen te bespreken. 
 
Opbouw module: 

o Inleiding over gebruik maken van deskundigen; 
o Aan de hand van een casus leert de trainee hoe om te gaan met ingeschakelde 

deskundigen; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om op basis van cases vast te stellen wanneer de accountant 
een deskundige moeten inschakelen en hoe een opdracht te formuleren. Daarnaast is de trainee in 
staat om bevindingen van de ingeschakelde deskundige te evalueren, kritisch te bespreken en bij 
zijn oordeelsvorming te betrekken. 
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Module 4: Leiderschap (Eindtermen 16, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen over leiderschap (vb. Covey) 
- Duur module: 4 uur 

 
 
Inhoud module:  
Deze module start met basisbeginselen van leiderschap (vb. Covey). Vervolgens gaan trainees aan 
de slag om hun eigen ‘cirkel van invloed’ te bepalen in hun werkomgeving. Door middel van 
rollenspellen oefenen trainees om invloed te kunnen uitoefenen in passende praktijksituaties. Dit is 
een vorm van het tonen van leiderschap.  
 
Opbouw module: 

o Theorieën over leiderschap; 
o Met rollenspellen oefenen hoe invloed uit te oefenen; 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen. 

 
Na deze module is de trainee in staat om anderen te motiveren en stimuleren op professionele en 
persoonlijke doelen te bereiken door onder meer door het tonen van voorbeeldgedrag. 
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Module 5: Menselijk gedrag en accountantswerkzaamheden (Eindtermen 11, 20) 
 

- Voorbereiding trainees: Inlezen op gedragsonderwerpen (artikelen over o.a. besluitvorming, 
biases/vooringenomenheden), eigen voorbeelden uit de praktijk voorbereiden met enige 
vragen over gedragsaspecten 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
Aan de hand van psychologische onderzoeken over gedrag in organisaties, onder meer met clips 
van psychologische experimenten, wordt een vertaalslag gemaakt naar gedrag in de 
accountantspraktijk, waaronder potentiële bedreigingen voor de objectiviteit. Tijdens deze module is 
er ruimte voor trainees om eigen voorbeelden van gedragsaspecten uit de werkomgeving te delen 
met peers.  
 
Opbouw module: 

o Theorie over menselijk gedrag; 
o In subgroepen theorie toepassen op eigen voorbeelden over menselijk gedrag; 
o Plenair geleide discussie om leerpunten uit te wisselen. 

 
Na deze module is de trainee zich meer bewust van eventuele vooringenomenheden (biases) die de 
kwaliteit van accountantswerkzaamheden in de weg kunnen staan. De trainee is in staat in zijn 
werkzaamheden rekening te houden met de invloed en gevolgen van beslissingen en gedragingen 
van mensen in een organisatie. 
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Module 6: Overtuigend mondeling communiceren (Eindterm 13) 
 

- Voorbereiding trainees: Herhalen PROA en OPR methode, inlezen over 
presentatievaardigheden en pakkende start en mondelinge presentatie voorbereiden 

- Duur module: 4 uur 
 

 
Inhoud module:  
De module start met een korte herhaling van PROA en OPR. Vervolgens komt theorie over 
presentatievaardigheden aan bod en daarna gaan trainees zelf oefenen met het geven van 
presentaties.  
 
Opbouw module: 

o Korte herhaling PROA en OPR; 
o Theorie over vaardigheden 
o Oefenen met presenteren door trainees 
o Plenaire afsluiting om leerpunten te delen.  

 
De trainee is na deze module in staat om overtuigend mondeling te presenteren.  
 
  
 
 


