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Tegenwoordig wordt de boekhouding van

bedrijven steeds vaker volledig online ge-

daan. Bij een digitaal boekhoudsysteem
kan de klant zelf eenvoudige administratieve handelingen verrichten terwijl de accountant controleert en adviseert. De exa-

minering past zich bij deze ontwikkeling

It:rwijl in lrcl vc'rlcdcn de boekhoudopdrachten in de examens op
¡ra¡rie,r werclc.n gerr.rakt, is vanaf 2007 online examinering in combinatie nre[ het boeklroudpakket AccountView ingevoerd.ln de beginperiocle r¡aakte een kandidaat een examen in TeleToets en werd vanuit
TeleToets naar het boekhoudpakket geleid. De acties van de kandidaat
in het boekhoudpakket werden dan opgeslagen en geupload in
Teleloets Helaas ging by 1-2o/o van de kandidaten het uploaden mis
door een inst¿biele verbinding met AccountView of doordat ze het
'100
klachten per
uploaden niet qoed beheersten Dlt leidde tot cìrca
jaar op een totale afname van ongeveer 5.000 boekhoudexamens. Een
andere aanpak was gewenst.

Ketensamenwerking
De nieuwe aanpak gaf nìet alleen de mogel¡kheid om softwareproble-

aan en ontwikkelt digitale toetsvormen.
Het einde van de schoenendoos
Nog niet zo lang geleden werd de competentìe boekhouden in de
accountancy-opleiding onder andere getoetst door het beschikbaar
stellen van een schoenendoos met daarin een administratie van een
bedr¡fje De examenkandidaat moest deze schoenendoos doorspitren
en vervolgens de boekhouding in orde maken Onderzoek van Mr-rltiscope liet zien dat dit in 2006 nog een zeer ganqbare rnethocle w¿s
(De Koninck, 2006) Door de versoepeling van cle re<¡r:lqevit tq onttrc-n t
het digitaalfactureren wordt online boekhottdcn cle¡ trorrn (Kletyngc'ld,
2010). Belangr¡k daarbry is clat de klant cn de account¿rìl

goed weten

hoe en wat geboekt moet worden in een digit.ral boekhoudpakket

De eerste online examens boekhouden
Jaarl¡ks neemt de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens meer

dan 50.000 praktijkexamens af waaronder ex¿mens boekhouden De
Associatie is een onafhankelijk exameninstituut ddt praktijkexamens
ontwikkelt en als facilitair bedrijf examens voor derden organiseert en
afneemt. Bekende examens van de Associatie zijn:Basiskennis Boek

houden en het Prakt¡kdiploma Boekhouden

men op te lossen, maar ook om de toetsen te laten aansluiten op het
competentiegerichte onderwijs dat was ingevoerd en de software van
de werkplek te gebruiken Aan alle borgings en veiligheidsvoorschriften zoals die voor de online examens gelden, moest worden voldaan.
Zowel de toetssoftware als de boekhoudsoftware moesten tljdens
het ex¿men tegelqk in de lucht zijn om de kans op uiwal minimaal te
houclen en de samenwerking tussen toets- en boekhoudsoftware te
optinraliseren,zod¿t de kandidaat niet onnodig gestoord wordt in zijn
examen,
Een van de knelpunten in de samenwerking was de hosting van de
verschillende softwarepakketten. Door de ketensamenwerking goed
te regelen is veel mogelijk gebleken. Utilize werd in de arm genomen
om aanpasslngen aan Microsoft en AccountView te bouwen:een
soort AccountView plugin, wat vergemakkel¡kt werd doordat een
medewerker van Utilize de software van het boekhoudpakket erg
goed kende. Bovendien stelt Andriessen eisen vanuit de examenlogistiek op het gebìed van borgings- en veiligheidsvoorschriften zoals die
voor de online examens gelden. Ulteindeh.¡k z¡n de betrokkenen erin
geslaagd een goed product te leveren. ln een traject van bijna een jaar
is een geborgde oplossing ontstaan waarmee binnen de toetssoftware
gebruik gemaakt wordt van het boekhoudpakket. Een virtuele server is
ingericht waarmee realtime AccountVieW Excel- en Word-omgevingen

voor examenkandidaten beschikbaar zijn.
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De boekhoudexamens

zijn veel realtsttscher geworden

De examenprocedure

Tot slot

Vanu¡t het toetssysteem logt de kandidaat in op het examen Nadat

Met deze online examens heeft de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens meer mogelijkheden gekregen om op realistische wijze
examens af te nemen De Associatie bl1ft zelf de toetsinhoud leveren
ln de toekomst zou op deze manier bijvoorbeeld ook een tekenprogramma voor techniekexamens ingezet kunnen worden, denk aan
CAD/CAM. Het hier beschreven concept is voor iedereen die onllne

de kandidaat het examen start met de button'start examen'wordt
AccountView automatisch opgestart.ln dit programma maakt de examenkandidaat zijn boekingen zoals hij dat normaal gesproken ook zou
doen. Journalen, grootboekrekeningen en dergelijke zijn te raadplegen
en te maken De opdrachten die de kandidaat in het boekhoudprogramma maakt worden automatisch gelinkt aan het examenwerk van
de kandidaat. De examenkandidaat sluit het examen af en dit examen-

toetst interessant.

werk wordt aan de corrector aangeboden Correctoren kunnen examenwerkstukken online beoordelen Door het gebruik van de virtuele
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server wordtbnder wateri niet zichtbaar voor de examenkandidaat, het
rapport geüpload en gedownload door de conector De complexiteit
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van deze oplosslng zit met name in het feit dat men zeker moet weten
dat het rapport het juiste rapport is en dat b¡voorbeeld een rapport

De Koninck, 2006. hnp://fi nancìeel-management

nl/conteny
schoenen-

doosboekhouding
Kleyngeld, 201 0 http://fi nancìeel-management.nl/contenV
view/ 1 37 94/ diq itaal-factu reren-leidt-tot-meer-on ne-boekhouden
I

i

niet twee keer gebruìkt kan worden. Daarnaast moet duidel¡k zijn wat
er gebeurt als de kandidaat de vraag

opnieuw gaat beantwoorden:

welke versie wordt dan nagekeken? Het systeem slaat automatisch het
kelijker geworden en het maken van boekhoudexamens een stuk
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laatste rapport op. Het corrigeren van boekhoudexamens

is

gemak-

