SRA Leerroute: IT in de controle- en samenstelpraktĳk
Basis

Specialisme

Verdieping
Opfrissen en actualiseren

√

√

√

Excel formules en functies
U legt de basis om Excel effectiever in te zetten in uw dagelĳkse praktĳk door
een efﬁciënt gebruik van formules en functies.
Cyberrisico’s herkennen en adviseren over passende maatregelen
U kent de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging
en computercriminaliteit en u weet uw klanten bewust te maken van de risico’s.
Excel voor accountants en ﬁnancieel managers
U verbetert uw Excel-vaardigheden en zet Excel effectiever in tĳdens uw werkzaamheden.

4 PE

Algemeen

6 PE

√

12 PE

√

Controle
√
√

IT-risico’s en de impact op de jaarrekeningcontrole
U kent de theorie achter de IT-gerichte controleaanpak en integreert dit in uw eigen praktĳk.
Controle van General IT-controls
U weet hoe u de controle van general IT-controls aan moet pakken en kunt dit vertalen
naar een controleplan.

√

6 PE

√

9 PE

Algemeen

AFM Principe s voor Informatiebeveiliging
in het mkb
5 PE
U kunt de Principes voor informatiebeveiliging
van de AFM vertalen naar effectieve
en praktische maatregelen voor het mkb en past
deze toe in uw eigen praktĳk.
Excel Power Query: efﬁciënt data verwerk
en voor ﬁnancials
6 PE
U gebruikt Power Query om data uit diverse bronnen
te importeren, combineren
en bewerken tot werkbare Excel-tabellen.
Data-analyse met Excel in de account antspra
ktĳk
9 PE
U behaalt maximaal rendement met uw data-ana
lyses en genereert extra adviesmogelĳkheden.
IT-kring voor kleine kantoren
14
PE
U bent op de hoogte van actuele IT-gerelateerde
thema’s en beschikt over handvatten
om de inzet van IT binnen het kantoor te verbetere
n.

Controle

Samenstellen en advies
√

Verdiepen binnen
expertise gebieden

Verdiepen en kennis opdoen

Algemeen

Risico- en adviesgericht samenstellen met data-analyse
U kunt data-analyse inzetten om het samenstelproces efﬁciënter te laten verlopen
en advieskansen bĳ uw klant te signaleren.

6 PE

Controleaanpak bĳ cloud-computing en
andere vormen van IT-outsourcing
(ISAE 3402)
U kent de invloed van outsourcing op de controlea
anpak en weet waar de risico’s liggen.
√ Controle van geautom atiseerd
e inkoopprocesse n
U kent de mogelĳkheden en knelpunten bĳ het
controleren van geautomatiseerde
inkoopprocessen en past dit toe in uw controlea
anpak.
√ De account antscon trole binnen
een SQL-dat abase
U herkent de risico’s van SQL-databases en
verwerkt deze effectief in het controleproces.
√ IT-auditdag 2021: Risico’s bĳ
nieuwe IT-technologie
U signaleert de controlerisico’s van nieuwe IT-techno
logieën sneller en neemt
deze juist mee in de IT-inventarisatie en de controlea
anpak.
√ Process mining in de controle
praktĳk
U kent de principes van process mining en weet
hoe u deze in kunt zetten om de kwaliteit
van de controle te vergroten.
√ Data-an alyse in de controle
praktĳk
U past data-analyse toe in uw controlepraktĳ
k en brengt meer structuur aan en kwaliteit
in het controleproces.
√ IT-audit kring
U bent op de hoogte van de belangrĳkste IT(-audit)
vraagstukken en actualiteiten
om deze als startpunt te gebruiken voor verdere
verdieping.

√

√

√

√

√

√

4 PE

6 PE
6 PE

9 PE

Manage ment dashboa rds en rapportages
U maakt (realtime) klantrapportages en managem
ent dashboards en vergroot
uw toegevoegde waarde en adviesmogelĳkheden.

√
√

14 PE
√

14 PE

6 PE

6 PE

8 PE

14 PE

11 PE

De accountantscontrole binnen AFAS
U kent de mogelĳkheden en knelpunten van systeemgericht controleren binnen AFAS.
De accountantscontrole binnen Exact
U kent de mogelĳkheden en knelpunten van systeemgericht controleren binnen Exact.
De accountantscontrole binnen MS Dynamics NAV (Navision)
U kent de mogelĳkheden en knelpunten van systeemgericht controleren binnen Navision.
De accountantscontrole binnen Visma AccountView
U kent de mogelĳkheden en knelpunten van systeemgericht controleren binnen
Visma AccountView.
Masterclass: Integreer IT in uw mkb-controle
U past (IT-)audit in uw controles concreet en effectief toe.

5 PE
5 PE
5 PE
5 PE

7 PE

Samenstellen en advies
√

6 PE

4 PE

Controle
√

√

Samenstellen en advies
√

√

4 PE

Digitale transformatie van uw accountantskantoor
U bent bekend met de impact van digitalisering op uw kantoor en uzelf
en u kunt de mogelĳkheden tot digitalisering identiﬁceren, beschrĳven en oppakken.
Blockchain in het accountantskantoor
U kent de mogelĳkheden en beperkingen van de blockchaintechnologie voor uw praktĳk
en uw klant.
Machine learning inzetten in de accountantspraktĳk
U kent de basics van machine learning en weet wat (mogelĳke) toepassingen
en beperkingen zĳn in de accountantspraktĳk.
Data-analyse tools om fraude te detecteren
U weet welke analyses kunnen ondersteunen bĳ het detecteren van fraude
en u kunt zelf deze analyses maken in Excel.
Cybersecurity & Privacykring
U bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy
en informatiebeveiliging en past deze toe in uw eigen praktĳk.
IT-managementkring
U ontwikkelt een netwerk waarbinnen IT-gerelateerde vraagstukken vanuit
beleidsmatig perspectief worden behandeld.

√

√

√

Beheersen van IT-projecten bĳ uw klant
U beschikt over de juiste kennis om binnen uw kantoor en bĳ uw klanten te helpen
IT-projecten tot een succes te brengen.
Exact Online voor ﬁnancials
U kent de functies binnen de verschillende modules van Exact Online en kunt deze
efﬁciënt inzetten in de samenwerking met uw klant.
Interactieve dashboards en visualisaties met Power BI
U maakt gepersonaliseerde (klant)dashboards met relevante stuurinformatie
waarin gegevens automatisch worden vernieuwd.
Uw advies onderbouwen met Visionplanner
U adviseert uw klant met behulp van realtime operationele
stuurinformatie uit Visionplanner.

4 PE

4 PE

6 PE

6 PE

IT in de controle- en samenstelpraktĳk
IT in de controle- en samenstelpraktĳk

IT in de controle- en samenstelpraktĳk

Neem voor vragen en/of een persoonlĳk opleidingsadvies contact op met: Laura Gĳsbers, lgĳsbers@sra.nl of 030 656 60 60.

