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Full Finance Consultants en Full Finance Opleidingen bieden in 2021 het onderstaande opleidings- en inhouseaanbod aan: 

• Verplicht thema continuïteit samenstelaccountants (blz. 1 en verder) 

• AA-opleiding Accountancy-mkb (blz. 2 en verder) 

• Fiscale en vaktechnische overleggen open inschrijving en inhouse (blz. 3 en verder) 

•  (blz. 4 en verder) 

• Inhousecursussen accountancy (blz. 5 en verder) 

• Inhousecursussen fiscaal (blz. 9 en verder) 

• Inhousecursussen organisatie en strategie (blz. 16 en verder)   

• Inhousecursussen ict en accountancy (blz. 17 en verder) 

 

Onderwerp Tijdsduur Omschrijving 

Verplicht thema continuïteit samenstelaccountants 

Continuïteit en de 

samenstelaccountant met als 

keuzemogelijkheden: 

 

1. WHOA en TOA: hoe een 

faillissement te 

voorkomen? 

2. De cliënt in zwaar weer 

3. Verslaggeving rondom 

discontinuïteit 

4. Hoe kan data-analyse 

inzicht bieden bij 

continuïteitsvraagstukken? 

5. Voeren van een (lastig) 

klantgesprek over 

discontinuïteit 

6. Fiscale (on)mogelijkheden 

bij discontinuïteit 

(4 tot 6 

keer) 1 uur 

In 2021 wordt voor accountants werkzaam in de samenstelpraktijk het thema continuïteit 

verplicht gesteld voor 4 uur. Wij bieden op de onderstaande onderwerpen (digitale) cursussen 

aan van elk 1 uur. Uit de onderstaande onderwerpen kun je er minimaal vier kiezen passend 

bij je leerdoelen. 

 

Onderwerp 1: WHOA en TOA: hoe een faillissement te voorkomen? 

 Wijziging faillissementswetgeving 

 Plan van aanpak herstructurering 

 Rol accountant bij WHOA en TOA. 

 

Onderwerp 2: De cliënt in zwaar weer 

 Wat zijn gevolgen voor de samenstelopdracht? 

 Wat zijn de gevolgen voor de samenstellingsverklaring? 

 Failliet en dan? Wat doe je wel en niet als accountant 

 

Onderwerp 3: Verslaggeving rondom discontinuïteit 

 Gevolgen voor de waardering van activa en passiva 

 Gevolgen voor de toelichting in de jaarrekening 

 Gevolgen voor de samenstelopdracht 
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Onderwerp 4: Hoe kan data-analyse inzicht bieden bij continuïteitsvraagstukken? 

 Kennis van de mogelijkheden van inzet van data-analyse  

  

 Kun je door inzet van data-analyse discontinuïteit (vroegtijdig) signaleren? Hoe dan? 

 

Onderwerp 5: Voeren van een (lastig) klantgesprek over discontinuïteit.  

Coaching (een-op-een) aansluitend bij je persoonlijke leerdoel m.a.w. welke situatie vind jij 

lastig? Mogelijke gespreksonderwerpen: 

 Herkennen van de signalen van de klant 

 Hoe ga je om met een (te) optimistische klant? Of met een klant die boos wordt op 

jou? Of met een klant die jouw (ethische) grenzen opzoekt? 

 Reactiemogelijkheden 

 Hoe ga je zelf om met spanning en wat betekent dit voor jouw reactie op de klant? 

 

Onderwerp 6: Fiscale (on)mogelijkheden bij discontinuïteit 

 Aansprakelijkheden uit Invorderingswet en overige heffingswetten 

 Hoe tijdig gezonde onderdelen uit je concern te elimineren? 

 Hoe houd je je concernopbouw gezond? 

 

AA-opleiding Accountancy-mkb 

AA-opleiding Accountancy-mkb 

(theoretisch getuigschrift) 

variabel De post-hbo-opleiding AA is de afronding van de theoretische opleiding tot AA. Het 

programma kan gevolgd worden na afronding van het schakelprogramma of na afronding 

van de bachelor Accountancy in het hoger beroepsonderwijs. De post-hbo-opleiding AA 

bestaat uit de onderwijseenheden Assurance, IT voor de accountant, Fiscaliteit, 

Samenstellen, Verslaggeving en samenstellen en Advisering. Elke module omvat een 

conceptuele stroom én een praktijkgerichte stroom, waarbij onder meer aan opdrachten uit 

de praktijk wordt gewerkt. De post-hbo-opleiding AA kan gelijktijdig met de praktijkopleiding 

gevolgd worden. Op deze manier kan een goede synergie tussen theorie- en praktijkopleiding 

bewerkstelligd worden. 
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Vanaf 2021 starten we  in samenwerking met SRA  met een geïntegreerde opleiding. 

Medewerkers in de samenstelpraktijk kunnen vanaf dan hun theoretische opleiding en 

praktijkopleiding gelijktijdig en volledig op elkaar afgestemd volgen bij SRA en Full Finance. 

 

Begeleidingsdagen Assurance 

(onderdeel praktijkopleiding)  

2 dagen   Trainees in de praktijkopleiding kunnen voor het werkdomein assurance kiezen voor de 

variant waarbij klanturen gecombineerd worden met begeleidingsdagen (contacturen). Full 

Finance Opleidingen is geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleiding voor het 

verzorgen van deze dagen. 

 

Simulaties Assurance (onderdeel 

praktijkopleiding)     

variabel   SRA en Full Finance bieden simulaties Assurance aan voor de praktijkopleiding. Vooral voor 

trainees in de Praktijkopleiding mkb biedt dit uitkomst, maar ook voor de assurancevariant 

kan het een aanvulling op de assurance-uren betekenen. De simulaties van SRA en Full 

Finance bestaan uit 48 assurance-uren (jaarrekeningcontrole in jaar 1 of 2) en 50 overige 

assurance-uren (prognose en beoordelen in jaar 3). 

 

Overleggen open inschrijving (kan ook inhouse worden verzorgd) 

Agro-fiscaal overleg    3 uur   Het fiscaal overleg is bedoeld voor adviseurs die werkzaam zijn in de agro-praktijk en 

gespecialiseerd in agro-fiscale vraagstukken van Full Finance. 

 

Fiscaal overleg    3 uur   Het fiscaal overleg is bedoeld voor adviseurs die werkzaam zijn in de mkb-praktijk en 

Finance. 

 

Vaktechnisch overleg Accountancy 

   

i.o.   Het overleg is bedoeld voor accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk 

accountants van Full Finance. 

 



 

Opleidings  en inhouseaanbod 2021   Full Finance       blz. 4 

 

Onderwerp Tijdsduur Omschrijving 

Vaktechnisch overleg controle    i.o.   Het overleg is bedoeld voor accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk 

accountants van Full Finance. 

 

 

- young professional en managementdevelopment - worden op maat gemaakt en zijn modulair opgebouwd. 

 

Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen van de organisatie en de deelnemers. Een intakegesprek met de deelnemer maakt de persoonlijke 

leerdoelen duidelijk. 

 

Alle modules worden zowel theoretisch als praktisch behandeld, waarbij gebruikgemaakt van (eigen) cases en rollenspellen. Wij hanteren het 

nd van de eigen 

praktijk. 

 

Het ontwikkelprogramma kan worden aangevuld met coaching en intervisie. Full Finance werkt in dit traject samen met een aantal externe 

trainers. 

 

Mogelijke modules: 

• Communicatie 

• Persoonlijke kracht 

• Adviseren 

• Effectief beïnvloeden 

• Leiderschap 

• Verandermanagement 

• Coachen en managen van medewerkers 

• Organisatie en persoonlijke strategie 

• Timemanagement 

• Conflicthantering en mediation 

• Dilemmamanagement 

• Strategie. 
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Young professional    i.o.   Het young professionalprogramma is bedoeld voor medewerkers met ontwikkelpotentie, met 

enkele jaren werkervaring. 

 

Management development    i.o.   Het managementdevelopmentprogramma is bedoeld voor ervaren accountants, fiscalisten 

en adviseurs die ambitie hebben om partner te worden. 

 

Inhousecursussen accountancy   

Accountant en corona 

 

 

 

In overleg 

1 tot 4 uur 

De coronapandemie heeft een belangrijke impact op de werkzaamheden van accountants. 

Hierbij valt te denken aan de gevolgen voor het samenstellings- of assuranceproces, de 

gevolgen voor de verslaggeving, het ontstaan van nieuwe vormen van dienstverlening (zoals 

die op het gebied van de NOW en het hierbij inzetten van data-analyse), het signaleren van 

impairmentvraagstukken e.d.  

In deze cursus zullen in overleg met de docent naar keuze een of meerdere voor jouw 

kantoor relevante gevolgen van de coronapandemie aan de orde komen. 

Standaard 540 De controle van 

schattingen en toelichtingen 

daarop 

4 uur In het huidige coronatijdperk spelen schattingen in de jaarrekening een belangrijke rol. 

Tegelijkertijd is de Standaard over de controle van schattingen op een aantal punten 

ingrijpend gewijzigd. In deze cursus behandelen we de belangrijkste wijzigingen in de 

Standaard en geven wij uitleg hoe deze Standaard op een effectieve manier kan worden 

toegepast. 

Capita selecta Controle-

onderwerpen 

 

 

In overleg 

1 tot 4 uur 

Deze cursus is op basis van eigen onderwerpkeuze in overleg met de docent samen te 

stellen.  

 

De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: 

• Goede risicoanalyses bij jaarrekeningcontroles 

• Aandachtspunten bij een gegevensgerichte controleaanpak 

• Aandachtspunten bij een systeemgerichte controleaanpak 
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• Het gebruik van steekproeven en gegevensgerichte cijferanalyses bij een 

jaarrekeningcontrole 

• Lessen trekken uit uitkomsten van dossierreviews en toetsingen van 

controleopdrachten 

• Jaarrekeningcontroles bij stichtingen en verenigingen. 

 

Capita selecta externe 

verslaggeving  

 

In overleg 

1 tot 4 uur 

(kan ook 

als reeks) 

De capita selecta bestaat uit één of meerdere onderwerpen vanuit de externe verslaggeving, 

waarmee veel mkb-accountants in aanraking komen. In deze sessie(s) behandelen we de 

theorie aan de hand van praktijkgerichte casussen. Op het programma kunnen onder meer 

staan:    

 Immateriële vaste activa waaronder ontwikkelingskosten en goodwill  

 Materiële vaste activa waaronder toepassing componentenbenadering en groot 

onderhoud 

 Financiële vaste activa waaronder (eerste) waardering van deelnemingen 

 Onderhanden projecten en onderhanden werk 

 Voorzieningen incl. schattingen in de jaarrekening  

 Fusies en overnames  

 Consolidatie incl. intercompanytransacties 

 Bijzondere waardeverminderingen  

 Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen). 

 

Actualiteiten Accountancy voor de 

samenstelpraktijk 

4 uur In deze cursus wordt aandacht besteed aan onder meer de wijzigingen in RJ en RJK. 

mkb-samenstelpraktijk. 

 

Actualiteiten Accountancy voor de 

controlepraktijk 

4 uur In deze cursus wordt aandacht besteed aan onder meer de wijzigingen in RJ en RJK. 

mkb-controlepraktijk. 

 

Bijzondere Assuranceopdrachten    4 uur In deze cursus nemen we je mee in de regelgeving met betrekking tot bijzondere 

Assuranceopdrachten. Naast de Standaarden 800-899 Controlebevindingen en rapportering 
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in het kader van bijzondere controleopdrachten kunnen ook de attestopdrachten en directe-

opdrachten van Standaard 3000 aan bod komen. We besteden aandacht aan de algemene 

aanpak van bijzondere Assuranceopdrachten, alsmede aan praktijkvoorbeelden en casussen, 

waarbij er ook aandacht is voor de vereiste vastleggingen voor je dossier. 

• Subsidieverantwoordingen 

• Opgaven verzekerd belang 

• Opgaven inlening personeel 

• Omzetopgaven. 

Als je belangstelling hebt voor deze cursus, geef dan aan welke bijzondere 

Assuranceopdrachten de meeste aandacht behoeven. Wij spelen daar waar mogelijk op in. 

Kwaliteitstoetsingen van de 

samenstelpraktijk    

4 uur De kwaliteitstoetsingen vinden bij elk kantoor periodiek plaats. In deze cursus word je op 

praktische wijze door het toetsingsproces geleid en wordt duidelijk gemaakt welke aspecten 

een toetser belangrijk vindt. Tevens is er aandacht voor het kwaliteitssysteem. Wat zijn de 

ervaringen op dit gebied en hoe kun je daar je voordeel mee doen? Samen met de docent 

wordt een samensteldossier van het kantoor doorgenomen alsof deze wordt getoetst. 

De meest gemaakte fouten bij 

samenstellen  

In overleg Deze cursus is op basis van eigen onderwerpkeuze in overleg met de docent samen te 

stellen.  

 

De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: 

 Algemene regelgeving bij samenstellen en VGBA (praktische zaken uit VGBA) 

 Risicogericht samenstellen 

 Standaard 4410 in combinatie met praktijkhandreiking 1136 

 Significante aangelegenheden 

 Algemene regels Externe Verslaggeving 

 Basis Externe Verslaggeving in het mkb en veel gemaakte fouten 

 Resultaten Raad voor Toezicht 2020 

 Wwft 
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 NV NOCLAR. 

 

Risicogericht en efficiënt 

samenstellen   

4 uur In deze cursus zal de praktische vertaling van de regels uit Standaard 4410 centraal staan. 

Hoe komen wij vanuit de voorschriften in Standaard 4410 tot een aanpak bij het samenstellen 

die risicogericht én efficiënt is? Wat moet je daarvoor doen en wat kun je daarvoor laten? 

Deze cursus veronderstelt een basiskennis van de Standaard. Onderwerpen die aan de orde 

komen: het opstellen van een goede risico-inventarisatie, het werken met een materieel 

belang en het efficiënt inrichten van de werkzaamheden. 

Afhankelijk van de doelgroep waarvoor de cursus is bestemd kunnen in overleg met de 

docent de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Standaard 4410 

• NBA-handreiking 1136 

• Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 De jaarrekening en het bestuursverslag 

• Richtlijnen voor de jaarverslaggeving  klein en micro 

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

• NV NOCLAR. 

Werk je bijvoorbeeld met CaseWare, MLE of Unit4? Het behoort tot de mogelijkheden om 

deze cursus te behandelen met jouw werkprogramma-software als uitgangpunt. 

Lessen uit het tuchtrecht 4 uur De tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer vormen een bron van lessen die door 

accountants geleerd kunnen worden. 

In deze cursus gaan we in op uitspraken die in het algemeen een bijdrage kunnen leveren 

aan een nog betere beroepsuitoefening van de accountant. 

 

Wwft   4 uur In de Wwft is de verplichting opgenomen om het personeel periodiek bij te scholen op de 

regelgeving van de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme. In deze cursus worden de 

belangrijkste begrippen uit de wetgeving opnieuw uitgelegd en de wijzigingen van de 
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afgelopen jaren nog eens samengevat. Ook recente jurisprudentie wordt meegenomen. De 

volgende onderwerpen komen daarbij onder andere aan de orde: 

• Wat is witwassen eigenlijk? 

• Wanneer moet er een melding worden gedaan en op welke manier? 

• Wanneer moet een cliëntonderzoek worden uitgevoerd? 

• Welke documenten zijn er nodig? 

• Kan er een boete worden opgelegd en hoe hoog is deze dan? 

• Hoe werkt het UBO-register? 

Inhousecursussen fiscaal    

Belastingplan 2022 4 uur   Door het volgen van de cursus 2  je volledig op de hoogte van 

de fiscale wijzigingen in het jaar 2022. 

De cursus gaat in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het 

Belastingplan 2022 en de amendementen die daarop worden ingediend.  

Afhankelijk van de omvang van het plan wordt de cursus aangevuld met relevante 

ontwikkelingen en uitspraken in de IB en VpB.  

Door deze cursus te volgen ben je volledig op de hoogte van de gevolgen van het 

Belastingplan 2022 voor je klanten. 

Overdracht van het familiebedrijf 1 dag (2 

dagdelen) 

In deze cursus van twee dagdelen gaan we in op de aspecten waar je bij overdracht van het 

familiebedrijf tegenaan loopt. Een aantal onderwerpen die behandeld worden: 

• Overzicht fiscale faciliteiten 

• Hoe waardeert de fiscus een onderneming? 

• Waarderen op basis van de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode) en de 

Adjusted Present Value-methode (APV-methode) 
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• Wat is het verschil met andere waarderingsmethodes? 

• Hoe maak ik een bedrijf fiscaal klaar voor overdracht? 

• Reorganisatiefaciliteiten 

• Welke informatie is nodig en wat zijn de valuedrivers? 

• Overige aandachtspunten bij overdracht (niet fiscale). 

In de cursus worden diverse praktijkcasussen behandeld. 

Waarderen van een mkb-

onderneming   

4 uur In deze cursus wordt aandacht besteed aan verschillende wijzen van waarderen van mkb-

ondernemingen. Aan bod komen onder meer de verbeterde rentabiliteit, EBIT(DA)-multiple, 

Discounted Cash Flow en Adjusted Present Value. De vragen die in de cursus worden 

behandeld, zijn onder meer: 

• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse methodes? 

• Welke informatie is nodig voor een waardering? 

• Wat zijn de valuedrivers? 

• Hoe wordt de vermogenskostenvoet bepaald? 

• Wat zijn de valkuilen van de diverse waarderingsmethoden? 

• Waardering versus financierbaarheid. 

Boer en fiscus anno 2021 4 uur iscus  in op de specifieke agro-fiscale actualiteiten. De diverse 

fiscale aspecten die van belang zijn voor de agrarische sector, komen in de cursus uitgebreid 

aan bod. 

Te behandelen onderwerpen in de cursus zijn onder meer: 

• Ontwikkelingen landbouwvrijstelling (IB / VpB) 

• Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in schenk- en erfbelasting 

• Landbouwvrijstelling en herwaardering landbouwgrond en ondergrond/erf van de 

bedrijfsgebouwen 

• HIR en overheidsingrijpen 
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• Landbouwvrijstelling en erfpacht 

• Ondernemingsvormen (eenmanszaak, vof, bv, vof met eigen bv) 

• Zonnepanelen / windmolens op landbouwgrond. 

Eenmanszaak, bv of 

maatschap/vof met eigen bv in het 

mkb 

4 uur De hybride ondernemingsvorm van een maatschap/vof met een eigen bv wordt aan het mkb 

verkocht als de fiscaal voordelige ondernemingsvorm van dit moment. 

Maar is dat ook zo?  

 

In deze cursus wordt behandeld 

• De fiscale voordelen van een maatschap/vof met eigen bv 

• De stille maatschap met eigen bv 

•  

• De civielrechtelijke aandachtspunten 

• Hoe komt een maatschap/vof met eigen bv tot stand? 

• Hoe wordt een maatschap/vof met eigen bv beëindigd? 

 

Eenmanszaak, bv of vof met eigen 

bv bij agrarische bedrijven 

4 uur De hybride ondernemingsvorm van een vof met een eigen bv wordt aan agrarische 

ondernemers verkocht als de fiscaal voordelige ondernemingsvorm van dit moment. 

Maar is dat ook zo?  

 

In deze cursus wordt behandeld 

• De fiscale voordelen van een vof met eigen bv 

• De landbouwvrijstelling en de productierechten 

•  

• De civielrechtelijke aandachtspunten 

• Hoe komt een vof met eigen bv tot stand? 

• Hoe wordt een vof met eigen bv beëindigd? 

 

De oudedagsvoorzieningen van de 

dga: dat zijn er nogal wat! 

4 uur   Het klinkt tegenstrijdig, maar met de afschaffing per 1 april 2017 van het pensioen in eigen 

beheer heeft de dga er een oudedagsvoorziening bij gekregen, namelijk de 
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oudedagsverplichting (ODV). En dit naast de al bestaande oudedagsvoorzieningen waar de 

gemiddelde dga veelal mee te maken krijgt. 

 

Denk hierbij aan de oudedagsvoorzieningen bij de eigen bv, zoals: 

• winst- en oudedagslijfrenten (zowel oudregimewinst en FOR-stamrechten als onder 

het huidige Brede Herwaarderingsregime) 

• - stamrechten 

 

Ook kun je  

• lijfrentepolissen (premie of koopsom) 

• saldolijfrenten 

 

En natuurlijk de extern ondergebrachte voorzieningen, zoals: 

• lijfrentepolissen bij verzekeraars (zowel oud- als Brede Herwaarderingsregime) 

• lijfrentebankspaarproducten (vanaf 2006) 

• levensloopregeling. 

 

Al deze oudedagsvoorzieningen kennen hun eigen voorwaarden, maar ook hun eigen 

sanctiebepalingen als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

 

In de cursus worden al deze oudedagsvoorzieningen, inclusief de oudedagsverplichting, aan 

de hand van praktijkvoorbeelden besproken, waarbij onder meer de volgende punten aan bod 

komen: 

• uitkeringsmogelijkheden 

o levenslang of tijdelijk 

o wel of niet overgang op de partner 

o is de ingangsdatum een vrije keuze? 

o uitkering in één keer? 

o gelijkblijvende of een variabele uitkering? 

o bij overlijden 

• omzetting 

o van ODV naar lijfrente(banksparen). 
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• overdracht: 

o naar een andere bv 

o naar een verzekeraar of naar banksparen 

• fiscale gevolgen voor de waardering van de oudedagsvoorziening 

• onderdekking in de bv/opheffen van de bv: 

o is de niet uitbetaalde uitkering altijd belast, en zo ja, voor welke waarde dan? 

o kan ik de oudedagsvoorziening afkopen? 

o kan ik afzien van de oudedagsvoorziening? 

o kan ik de bv vervolgens liquideren? 

 

Btw-heffing bij internationaal 

zakendoen  

4 uur   Tijdens de cursus -heffing bij internationaal  word je niet alleen op de 

eventuele btw-  maar ook op de kansen gewezen die zich kunnen voordoen bij 

grensoverschrijdend zakendoen. Na het volgen hiervan kun je de eventuele btw-  

sneller signaleren, waardoor je in staat bent deze  bij je klanten te beperken. Ook zul 

je eerder mogelijkheden zien om kansen te benutten. 

 

Onderwerpen die wij onder meer behandelen zijn: 

• Btw-regels bij grensoverschrijdende levering van goederen met behandeling 

invoering   per 01-01-2020 

• Bijzondere regels bij installatiemontageleveringen 

• Btw-regels bij invoer en uitvoer van goederen (buiten EU) met gevolgen Brexit 

• Afstandsverkopen en wijzigingen btw-regeling per 01-07-2021 

• Btw-regels bij grensoverschrijdende dienstverlening 

• Administratieve verplichtingen 

• Terugclaimen buitenlandse btw. 

 

Tijdens deze btw-cursus is ruimte om eigen vraagstukken in te brengen. 

 

Deze training kan ook worden aangeboden in een sessie van maximaal 2 uur, waarbij alleen 

de wijzigingen 2020/2021 worden behandeld (zoals de invoering   per 01-01-2020, 

gevolgen Brexit en nieuwe regels voor webshops per 01-07-2021). 
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Btw-vrijstellingen 4 uur  Je klanten zullen in de meeste gevallen btw moeten afdragen over de vergoedingen die zij 

ontvangen voor hun prestaties. Voor sommige prestaties geldt op basis van de Wet op de 

omzetbelasting 1968 echter een vrijstelling van btw.  

Ben je volledig op de hoogte van alle wettelijke vrijstellingen en de specifieke voorwaarden 

die hiervoor gelden? Aangezien de wetgeving rondom btw-vrijstellingen aan veranderingen 

onderhevig blijft, hebben wij over dit onderwerp een cursus ontwikkeld. 

In deze cursus worden de wettelijke btw-vrijstellingen voor je op een rij gezet en uitgebreid 

toegelicht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan specifiek voor btw-vrijgestelde 

ondernemers geldende regelingen (zoals de beperking/pro-rataregeling voor de aftrek van 

voorbelasting). 

Desgewenst kunnen eigen vraagstukken worden ingebracht. 

Nieuwe ontwikkelingen in de btw   

 

4 uur Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van de btw. Om te voorkomen dat je 

niet van het laatste nieuws op de hoogte bent, heeft onze btw-specialiste een training 

ontwikkeld waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld. Tijdens deze 

training wordt zowel aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen in 2020 als in 2021. 

 

Onderwerpen zijn o.a.: 

• Ondernemerschap met KOR en wijziging per 01-01-2020 naar omzetgerelateerde 

vrijstelling 

• Aandachtspunten btw-internationaal met invoering -  per  

01-01-2020, gevolgen Brexit en nieuwe btw-regels voor webshops per  

01-07-2021 

• Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties 

• Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting 

• Overige actualiteiten. 
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Mocht je zelf btw-vraagstukken hebben, dan kun je deze desgewenst inbrengen. 

 

Fiscale actualiteiten    4 uur 

Jurisprudentie wordt in een breder kader geplaatst zodat je daarmee aan de slag kunt bij de 

advisering. 

 

 Welke belangrijke fiscale ontwikkelingen spelen op dit moment een rol?  

 Wat zijn de belangrijkste uitspraken ten behoeve van jouw advisering naar de klant?  

 Welke lopende wetsvoorstellen moet je eigenlijk nu al in je advisering meenemen?  

 

Fiscale aspecten van erfrecht en 

huwelijksvermogensrecht    

4 uur  In de dagelijkse praktijk heeft de accountant regelmatig te maken met de (fiscale) gevolgen 

van huwelijksgoederenrecht en erfrecht.  

 

Huwelijk, echtscheiding en overlijden van de cliënt hebben grote gevolgen, zeker als de cliënt 

ondernemer of dga is. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de hoofdlijnen van de 

civiele en fiscale aspecten om je cliënt te behoeden voor nadelige gevolgen. En kennis van 

zaken biedt natuurlijk advieskansen.  

 

In de cursus wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten en gevolgen van testamenten 

en huwelijkse voorwaarden. Er is ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen 

gedurende de cursus. 

   

Met deze cursus word je bijgepraat en kun je je klanten beter begeleiden en adviseren. 

 

Sv-plicht en lb-aspecten van de 

dga  

4 uur  De dga is een hele bijzondere werknemer. Is hij wel of niet verzekerd als werknemer? 

Voorkom dat je klanten onverzekerd of juist oververzekerd zijn.  

De Regeling Aanwijzing dga uit 1997 is met ingang van 1 januari 2016 vervangen door de 

Regeling Aanwijzing dga 2016. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Wet Flex BV in 2012 
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en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Er zitten evidente verschillen tussen de oude en de 

nieuwe regeling, die in dezelfde casus tot een andere uitkomst kunnen leiden.  

Ook verschijnt er veel rechtspraak over de verzekeringsplicht van de familieleden van de dga.  

En als de dga via een managementcontract voor zijn bv aan het werk is, dan speelt deze sv-

problematiek een grote rol. 

De lb-aspecten (gebruikelijk loon, doorbetaaldloonregeling etc.) komen in deze cursus 

eveneens aan de orde. 

Laat je bijpraten over deze weerbarstige problematiek. 

Inhousecursussen organisatie en strategie    

Marktontwikkelingen en je 

kantoorstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 uur Krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, nieuwe verdienmodellen, data, maatschappelijke 

ontwikkelingen, enz. Een aantal ontwikkelingen in en om de accountancymarkt maken dat je 

niet alleen in maar ook aan jouw kantoor moet werken. We gaan in op de volgende 

onderwerpen en vragen: 

• Wat zijn de ontwikkelingen in markt? 

• Wat zijn de ontwikkelingen in de fusie- en overnamemarkt, waarde en goodwill en wat 

betekent dat voor jouw kantoor? 

• Hoe bindt en boeit je medewerkers en welke generatieverschillen en daarmee 

samenhangende motivatiefactoren zijn van belang? Hoe kun je daarop inspelen? 

• Met welke veranderingen moet de mkb-accountant als gevolg van wet- en 

regelgeving en veranderende opvattingen van stakeholders de komende jaren 

rekeninghouden? 

• Welke verdienmodellen zijn er en hoe start ik vandaag al met implementeren? 

• Hoe is het mkb-accountantskantoor van de toekomst georganiseerd? 
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Beter samenwerken door inzicht 

in verschillende persoonlijkheden 

4 uur Mensen verschillen van elkaar. De manier waarop we ons gedragen en hoe we naar een 

situatie in het kantoor of bij een klant kijken verschilt. Wil je inzicht krijgen in jezelf en in de 

verschillen en overeenkomsten tussen mensen, volg dan deze cursus. De theorie van DISC 

vormt de basis van deze cursus. In overleg met de docent kunnen we onderwerpen bepalen. 

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een eigen DISC-rapportage te laten opstellen. 

Mogelijke onderwerpen: 

 Natuurlijk gedrag en gedrag onder druk 

 Samenwerken op basis van DISC, zowel intern als met klanten 

 Communicatiestijlen 

 Teamsamenstelling 

 Omgaan met conflicten 

 Hoe herken ik de stijl van een ander? 

 Sterkten en valkuilen van elke stijl 

 DISC en timemanagement.  

Inhousecursussen ict en accountancy   

Masterclass data-analyse 7 bijeen-

komsten 

online en 

offline 

 

Intake en 

afsluitend 

gesprek 

Ben jij met data-analyse bezig of sta je op het punt om daar mee te starten? Dan is onze 

Masterclass data-analyse in de accountancypraktijk iets voor jou. In een periode van 8 tot 12 

weken helpen we je met het starten van jouw data-analyseplannen of brengen we een eerder 

gestart initiatief stappen verder. De Masterclass bestaat uit afwisselend face-to-face 

bijeenkomsten en online-bijeenkomsten in een kleine groep. De intake en de afronding zal in 

een een-op-eensetting zijn. We gebruiken Power BI (en Excel) tijdens de Masterclass. 

 

We beginnen bij de basis: 

• Hoe ziet een auditfile eruit? 

• Hoe maak je daar een goed datamodel van 

• Wat kun je er (niet) mee? 
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-formules inzet 

 

 

We maken gebruik van de volgende data (eventueel aangevuld met jouw eigen databronnen): 

• Auditfiles 

• Koppelingen met financiële administraties als Exact en Twinfield 

• Aangiften inkomstenbelasting 

• Loon- en salarisgegevens. 

 

Verandermanagement bij ict- en 

optimalisatieprojecten 

4 uur Doelgroep: mkb-accountants met belangstelling voor de inzet van ict en/of met ict als 

aandachtsgebied in hun (bestuurlijke) portefeuille. 

 

We gaan in op de wijze waarop je klanten en medewerkers kunt meenemen in de gewenste 

ict- en procesrichting. 

Wij zullen aandacht besteden aan o.a. de volgende onderwerpen: 

• Recente theorieën over succesvol veranderen 

• Inzichten uit Lean en Agile werken 

• Wat zijn valkuilen bij veranderprojecten in het algemeen en bij ict in het bijzonder? 

• Wat is jouw eigen voorkeursstijl en hoe ga je zelf om met veranderingen, welke 

vaardigheden zijn nodig? 

• Concrete handvatten voor een succesvol ict-veranderproject. 

 

Inspiratiesessie online 

samenwerken  

met klanten  

2 uur Doelgroep: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de digitale samenwerken met 

cliënten 

 

Welke online applicaties zijn er in accountancyland en hoe zet je deze in om optimaal samen 

te werken met klanten? Wat past bij het huidige applicatielandschap en waar moeten keuzes 

gemaakt worden? 

 

Als inleiding op een demonstratie maken wij duidelijk waarom er ooit traditionele portals zijn 

ontstaan en wat de toegevoegde waarde daarvan was. Vervolgens laten we zien 
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(demonstratie) welke mogelijkheden er zijn om online met klanten samen te werken zonder 

daarbij gebruik te maken van een traditionele portal. Het gaat daarbij o.a. om de volgende 

functies: 

• Accorderen van fiscale aangiftes (OB/ICP, IB, VpB, LH); 

• Accorderen van producten uit het samenstelproces; 

• Het voor cliënten publiceren van documenten uit het elektronisch dossier; 

• Het door cliënten uploaden van documenten voor opname in het elektronisch dossier; 

• Het één keer aanloggen (single sign on) en beschikbaar stellen van een digitale 

werkomgeving aan cliënten. 

 

Inspiratie- of kennissessie1 Teams 1 tot 4 uur Doelgroep: alle medewerkers op een accountantskantoor 

 

Bent je al bekend met Teams, of juist nog helemaal niet? Laat je inspireren door de 

mogelijkheden van Teams. 

 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod. 

• De do's en don'ts van Teams  

• Teams als samenwerkingsplatform  

• Het gebruik van kanalen (channels)   

• Posts (chat) in plaats van interne e-mailberichten  

• Online telefoneren en videobellen  

• Gebruik Planner/to-do. 

 

Inspiratie- of kennissessie Data-

analyse & Power BI  

 

 

1 tot 4 uur Doelgroep: alle medewerkers op een accountantskantoor 

 

Data-analyse en Power BI: wat moet je ermee op het accountantskantoor? Is het een hype of 

een blijvertje? In deze inspiratiesessie nemen we je mee in de (on)mogelijkheden van data-

analyse en Power BI in de accountancypraktijk. 

 
1 Een inspiratiesessie is een korte sessie van 1 tot maximaal 2 uur, waarbij wij je op hoofdlijnen informeren over mogelijkheden; een kennissessie is 

diepgaander en vraagt 4 uur.  
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Een voorproefje: we laten zien hoe je intern goede klantanalyses en productiviteitsinzichten 

krijgt. Anderzijds krijg je inzicht in de mogelijkheden voor managementdashboards bij 

klanten. 

 

In de kennissessie komen daarnaast de volgende onderwerpen aan bod: 

• Wat is data-analyse? 

• Data-analyse op Auditfiles in Excel 

• TaxWare (data-analyse op fiscale aangiften) 

• Power BI. 

 

Kennissessie security  2 uur Doelgroep: alle medewerkers op een accountantskantoor 

 

Hoe ga jij om met security? Ben jij je bewust van de risico's in de dagelijkse praktijk? 

En kun je jouw klant wijzen op de belangrijkste beveiligingsvereisten? 

  

In deze cursus leer je de basisbeginselen rondom security. De volgende onderwerpen komen 

o.a. aan bod: 

• Wat is een goed wachtwoordbeleid? 

• Hoe verklein je de kans om gehackt te worden? 

• Back-up en recovery 

• Het belang van updates 

• Hoe bespreek je dataveiligheid met jouw klant? 

  

Enerzijds gaan we dus in op jouw eigen beveiligingsrisico's, anderzijds praten we je bij over 

onderwerpen die je met jouw klant kunt bespreken. 

 

Kennissessie AVG 2 uur Doelgroep: alle medewerkers op een accountantskantoor 

 

Wat is de impact van de AVG op het dagelijks werk op het accountantskantoor? Gaan we 

anders om met het verwerken van data? Waar moeten we op letten? 
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In deze training word je meegenomen langs de highlights van de regelgeving met 

praktijkvoorbeelden. We doorlopen de processen op het kantoor en kijken waar we te maken 

hebben met de AVG en hoe daarmee wordt omgegaan. En we proberen antwoorden te vinden 

op vragen als: 

• Kan ik nog steeds een kopie ID in mijn dossier hebben? 

• Mag ik nog loonstroken per mail versturen? 

• Ben ik verantwoordelijk voor een verkeerde bezorging van de post? 

 

Kennissessie ict-trends en 

ontwikkelingen in de accountancy 

4 uur Doelgroep: alle medewerkers op een accountantskantoor 

 

serverless computing, SaaS, hosting, portals, 

elektronische dossiervorming, tablets en andere nieuwe tools, online-dienstverlening enz.: 

ict-ontwikkelingen waarover je ook in de accountancyvakbladen regelmatig iets tegenkomt. 

Maar wat houdt het nu precies in? Wat kun je ermee binnen je kantoor? Wat zijn de hypes en 

 

 

In deze training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: 

• Hardware  infrastructuur; 

• Ict-personeel  gebruikers; 

• Software: trends en ontwikkelingen, veranderingen applicatielandschap, selectie van 

software, Office 365, digitaal samenwerken, dashboards  BI, robotic accounting, 

digitaal ondertekenen; 

• Ict-management 

• (Toekomstige) ontwikkelingen zoals PSD2, kunstmatige intelligentie e.d. 

 

Optimale dienstverlening met of 

door inzet van ict 

4 uur Doelgroep: Mkb-accountants met belangstelling voor de inzet van ict en/of met ict als 

aandachtsgebied in hun (bestuurlijke) portefeuille. 

 

Er is een belangrijke, directe relatie tussen de inzet van ict en het optimaliseren van jouw 

dienstverlening. Het optimaliseren van die dienstverlening raakt ook jouw processen. In het 
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algemeen vindt er veel verspilling plaats aan het begin van processen (opstart, aanlevering 

vorm). De juiste inzet van ict kan je dienstverlening optimaliseren. 

 

Tijdens deze training wordt ingegaan op de wijze waarop ict je dienstverlening kan 

optimaliseren. Wij zullen aandacht geven aan o.a. de volgende onderdelen: 

• Software: trends en ontwikkelingen, keuze (nieuwe) software; 

• Aanpak heroverwegen applicatielandschap; 

• Migratie huidige naar gewenste applicatielandschap; 

• Digitaal samenwerken met cliënten; 

• Wel of geen inzet van een traditionele portal; 

• Intern perspectief optimaliseren dienstverlening m.b.v. inzet ict; 

• . 

 

Producttrainingen i.o. Voor verschillende software verzorgt Full Finance producttrainingen. 

 

De trainingen zijn voor beginners of juist voor degenen die al langer met de software werken 

en benieuwd zijn naar nieuwe mogelijkheden en tips om (nog) slimmer gebruik te maken van 

de software. 

 

Producttrainingen worden verzorgd voor: 

• CaseWare Working Papers 

• AuditCase 

• Tools van Gearsoft 

• Office365, Word, Excel en Outlook. 

 

 


