
Prof.dr.ir. Jan M. Bots: In vergelijking met

beroepsverenigingen van accountants, medici, no-

tarissen, advocaten en apothekers is de Vereniging

van RegisterControllers (VRC) jong: achttien jaar.

De VRC heeft een korte historie en een lange toe-

komst. In die korte historie is al veel bereikt. Er zijn

weinig beroepsverenigingen die als eis voor lid-

maatschap stellen dat de kandidaat-leden een twee-

ënhalf jaar durende parttime postdoctorale oplei-

ding succesvol moeten hebben afgerond en die dan

in 18 jaar groeien naar 2000 leden. Het ‘managen’

van de groei maakt dat zelfreflectie makkelijk naar

de achtergrond verdwijnt. In dit artikel wordt gere-

flecteerd op thema’s als professionaliteit, beroeps-

vorming en de rol van VRC en opleidingen met be-

trekking tot de beroepsvorming. 

Professionaliteit
Ten aanzien van de professionaliteit van de con-

trollers zijn twee vragen relevant. Ten eerste: Is de

controller aan te merken als een professional? Ten

tweede: Is er sprake van een professioneel beroep?

Is de controller een professional? Om het begrip ‘control-

ler’ eenduidig aan te merken, beperk ik me hier tot

de registercontrollers. Wat betreft het begrip ‘pro-

fessional’ ontlenen we een definitie aan de Inter-

national Federation of Accountants (IFAC). De IFAC

is de wereldwijde, overkoepelende organisatie van

accountantsverenigingen waar zowel verenigingen

van controlerende accountants lid van zijn als ver-

schillende grote (Angelsaksische) verenigingen

van management accountants, zoals het Ameri-

kaanse Institute of Management Accountants

(IMA) en het Engelse Certified Institute of Manage-

ment Accountants (CIMA), zie www.ifac.org. Vol-

gens de IFAC (IFAC, 2005) is een ‘professional’ een

persoon die via een examen aan eisen van accredi-

tatie heeft voldaan en die zijn expertise op peil

houdt via permanente educatie. Volgens deze defi-

nitie is een registercontroller (RC) een professio-

nal: hij of zij heeft een geaccrediteerde opleiding

gevolgd die kan leiden tot inschrijving in het regis-

ter van de VRC. Voor de leden van de VRC geldt een

verplichting tot permanente educatie. In 2006 is

dat nog op vrijwillige basis, vanaf 2007 is dit ver-

plicht.
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Professie:
BEROEPSVORMING
STIMULEREN: 
OPDRACHT VOOR DE VRC ÉN DE
OPLEIDINGEN!

De Vereniging van RegisterControllers is achttien jaar jong. In die

achttien jaar is zij uitgegroeid tot een beroepsvereniging met meer dan

2000 leden, wat een groot succes mag worden genoemd. Succes

werkt in de hand dat men wellicht weinig kritisch kijkt naar de wijze

waarop de VRC haar claim van ‘beroepsvereniging’ waarmaakt. Een

kritische blik leidt tot een aantal vragen. Zijn registercontrollers, naast

dat zij professional zijn, ook beoefenaren van een professioneel beroep?

Krijgt de beroepsvorming die gepaard gaat met het beoefenen van een

professioneel beroep wel voldoende aandacht? Het verenigingsmodel is

gekopieerd van dat van het NIVRA. Wat zijn de consequenties van dat

gekozen verenigingsmodel voor de VRC én voor de opleidingen? 
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‘Het is de vraag of er
sprake is van een 
professioneel beroep’



Is er sprake van een professioneel beroep? Bindenga (2000)

geeft vier kenmerken van een professioneel beroep: 

1. een systematisch geheel van theoretische kennis

en praktische bekwaamheden; 

2. een gedragscode; 

3. het voorzien in een vitaal maatschappelijk belang

en 

4. vorming door de beroepsgroep. 

Oppervlakkig gezien kan de vorenbedoelde vraag

bevestigend worden beantwoord. De opleiding tot

registercontroller is goed omschreven, er wordt van

kandidaten relevante werkervaring vereist en er is

een gedragscode. Voorts kan uit het feit dat de

werkgevers voor studenten optreden als sponsor en

uit het feit dat zeker 60 vertegenwoordigers uit het

bedrijfsleven in de verschillende curatoria van de

opleidingen zitting hebben, worden afgeleid dat

het maatschappelijk belang in behoorlijke mate

wordt onderkend. Indien we echter wat dieper gra-

ven, is het antwoord op de eerder gestelde vraag

minder eenduidig. Ten aanzien van veel van de ken-

merken van Bindenga zijn voor registercontrollers

vragen te stellen. Is er wel sprake van vorming door

de beroepsgroep, zoals Bindenga als vierde kenmerk

noemt? In de klassieke beroepen, zoals advocatuur

en geneeskunde maar ook in de accountancy, zien

we een vorming van junior-beroepsgenoten via een

‘meester/gezel’ verhouding. Dat doet zich bij con-

trollers nauwelijks voor omdat zij op individuele

basis bij allerlei verschillende bedrijven werken.

En: Wat betekent de gedragscode nu eigenlijk in de

praktijk? Hoeveel tuchtklachten zijn er sedert de in-

voering van de beroepscode ingediend? Niet één.

En, is er wel sprake van een vitáál maatschappelijk

belang? Wel een maatschappelijk belang, denk ik,

qua de studenten bijgebrachte kennis en inzichten.

Maar is het zo dat de registercontroller een functie

bekleedt die niet door iemand anders kan worden

bekleed? Al deze vragen zijn niet zonder meer met

‘ja’ te beantwoorden. Dit gezegd zijnde, is de vraag

of er sprake is van een professioneel beroep, duide-

lijk minder positief te beantwoorden. 

Beroepsvorming
Als we in meer sociologisch georiënteerde literatuur

kijken wat een vakgemeenschap als zodanig bestem-

pelt, zien we dat bijvoorbeeld Van der Zee (2004) vier

hoedanigheden onderkent. De eerste twee hoeda-

nigheden, maatschappelijke relevantie en intellec-

tueel kapitaal, zijn herkenbaar van Bindenga. Als

derde noemt Van der Zee lotsverbondenheid en het

gevoel deel uit te maken van een gemeenschap het-

geen leidt tot ‘uitwisseling van ervaringen, metho-

dieken en denkbeelden leidend tot bekommernis om

degelijke werkwijzen en diensten’. Dit kan worden

gezien als ‘voorfase’ van een gedragscode, een fase

die noodzakelijk is wil een gedragscode iets voorstel-

len. Als vierde noemt Van der Zee verinnerlijking en

verankering. Het gaat dan niet om kennisoverdracht

en gedragssturing maar om ‘reflectieve praktijkbe-

oefening’. Ik ben van mening dat juist deze laatste

twee hoedanigheden, die ik wil samenvoegen onder

het begrip ‘beroepsvorming’, bij controllers veel

zwakker tot ontwikkeling komen dan bij bijvoor-

beeld controlerend accountants. Dit vanwege het

grotendeels ontbreken van vormen waarbij men el-

kaars handelen voortdurend bespreekt.

Maar hoe belangrijk is die beroepsvorming nu

eigenlijk? Twee voorbeelden wil ik geven van ge-

beurtenissen die zich, als betrokkenen zich hadden

gedragen conform de gewenste gedragsregels,

waarschijnlijk niet hadden voorgedaan. Het betreft

twee bekende voorbeelden van financiële functiona-

rissen die overigens geen controller waren. Barings

was een gezonde bank, maar bankmedewerker Nick

Leeson was vanuit Singapore in staat een miljar-

denstrop te veroorzaken die leidde tot de ondergang

van Barings. Het tweede voorbeeld: Arthur Ander-

sen was een florerend accountantskantoor, maar

een betrekkelijk gering aantal medewerkers dat aan

cliënt Enron diensten verleende, handelde zodanig

dat andere cliënten van Arthur Andersen het ver-

trouwen in het kantoor opzegden. Arthur Andersen

ging mede daardoor ten onder. Beide bedrijven zijn

ten onder gegaan ten gevolge van onvoldoende per-

soonlijke professionaliteit van betrokkenen. Be-

roepsvorming zou moeten bijdragen aan deze per-

soonlijke professionaliteit. Het is overigens navrant

dat het tweede voorbeeld een accountantsorganisa-

tie betreft waarover ik eerder hoog opgaf met be-

trekking tot de beroepsvorming via de

‘meester/gezel’ verhouding.

Verschillen met klassieke 
beroepsverenigingen
Er zijn enkele fundamentele verschillen tussen de

klassieke beroepsverenigingen  –  bijvoorbeeld die

van notarissen, advocaten en ook accountants  –  en

de VRC. Ten eerste, de specifieke bevoegdheden van
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de registercontroller en bijbehorende werkzaamhe-

den zijn niet eenduidig omschreven en wettelijk

vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld bij accountants als

het gaat om de wettelijke controleopdrachten na-

drukkelijk wel het geval. Ten tweede, er is nauwe-

lijks sprake van werken in teamverband waarbij de

beroepshouding wordt gevormd door continu el-

kaars handelen te bespreken. Veel controllers doen

hun werk temidden van niet-controllers. Ten derde,

de controller is meestal in loondienst waarbij hij of

zij is ingehuurd om de controllersfunctie in op-

dracht van het management te vervullen. Het trek-

ken van consequenties uit zelfstandige oordeelsvor-

ming, zoals een beoefenaar van het vrije beroep dat

kan, is voor een controller een stuk lastiger. Deze

verschillen overziende, rijst de vraag welk ideaal

van een beroepsvereniging de VRC voor ogen moet

staan en welk model van beroepsvorming. 

Drie invalshoeken 
De mogelijke rol bij de beroepsvorming vanuit de

werkorganisatie, de opleidingen en de beroepsver-

eniging wordt hierna besproken.

De werkorganisatie 

Bij veel klassieke professionele beroepen draagt de

wijze waarop de werkzaamheden zijn georgani-

seerd bij aan de beroepsvorming van de toekomstige

professionals. Zo zien we een ‘meester/gezel’ ver-

houding bij bijvoorbeeld medici, advocaten en ac-

countants. Toekomstige professionals worden ge-

vormd door de zittende professionals. Een

toekomstige professional werkt onder de directe su-

pervisie van een zittende professional die de op-

drachtformulering en -acceptatie, de aanpak en het

werk met hem of haar bespreekt. Een praktijkleer-

tijd is nodig om volbloed professional te kunnen

worden. Zo zijn er (co-)assistentschappen voor me-

dici, stages voor advocaten en bestaat sinds 2001 de

verplichte stage voor accountants. Er is hier sprake

van beroepsvorming on-the-job. Dat doet zich nau-

welijks voor bij controllers. Controllers werken juist

veel vaker samen met collega’s die een andere func-

tie hebben en die bij andere afdelingen werken. Zij

werken veel minder in een groep met een aantal an-

dere controllers. Een ‘meester/gezel’ verhouding is

daar niet gebruikelijk. Dat kan dus niet worden ge-

bruikt ter stimulering van de beroepsvorming.

De opleiding

Vergelijken we de accountantsopleiding met de con-

trollersopleiding, dan kunnen we constateren dat

de accountantsopleiding schoolser is dan de con-

trollersopleiding. Er zijn diverse omstandigheden

die de claim van deze grotere schoolsheid aanneme-

lijk maken. 

1. De student die begint met de accountantsoplei-

ding heeft nog geen werkervaring, de control-

lingstudent wel. 

2. De accountantsopleiding wordt ook gevolgd door

veel hbo-afgestudeerden. Deze zijn gemiddeld

wat jonger dan universitair afgestudeerden en

zijn een wat schoolser systeem gewend. 

3. Het volgen van de accountantsopleiding is meest-

al verplicht, terwijl het volgen van de controllers-

opleiding een eigen keuze is. Dit leidt tot een

sterker gevoel van eigen verantwoordelijkheid

van de controllingstudenten. 

4. Andere toetsvormen dan die van de klassieke,

schoolse wijze zijn voor het Examenbureau regis-

teraccountants nauwelijks acceptabel. De con-

trollersopleidingen kennen in deze meer variatie. 

MCA: februari 2007, nummer 1Daniel Thomson: beeld 21

‘Consequenties
trekken uit

zelfstandige
oordeelsvorming
is lastig voor een

controller’



De geringere ‘schoolsheid’ van de controllersoplei-

ding compenseert niet de beroepsvorming die ac-

countancystudenten opdoen tijdens hun werk en

tijdens bedrijfscursussen. Accountants werken ex-

tern ten opzichte van hun eigen organisatie. Met

hun collega’s moeten zij dagelijks pal staan voor

hun werkgever en voor de geleverde diensten ten

opzichte van de cliënten. Dat stimuleert de professi-

onaliteit en de beroepsvorming van de accountants-

in-opleiding. De controllersopleidingen zouden een

grotere taak kunnen krijgen, of zich deze kunnen

toe-eigenen, in de beroepsvorming van controllers.

De VRC zou ook eisen aan de opleidingen kunnen

stellen op dit terrein. Dit zou ertoe moeten leiden

dat de opleidingen meer aan beroepsvorming doen

en dat zij wat zij al doen en gaan doen meer expli-

ciet maken.

De beroepsvereniging (de VRC)

Voor de VRC heeft de beroepsvereniging van regis-

teraccountants model gestaan voor de inrichting

van de vereniging. De VRC die met een leeftijd van

bijna achttien jaar de eerste jeugd is ontgroeid moet

langzamerhand onder ogen zien dat enkele belang-

rijke instituties, zoals gedragscode en tuchtrecht

die overgenomen zijn van de klassieke beroepsver-

enigingen, nauwelijks tot leven zijn gekomen. En

dat de beroepsvorming bij controllers minder aan-

dacht krijgt. Dit roept vragen op zoals: ‘Moet de in-

vulling van de beroepsvorming anders?’ en zelfs: ‘Is

de beroepsvereniging VRC van een andere categorie

dan die van medici, advocaten en accountants?’ en

‘Moet voor de VRC een ander model gelden?’ Dit zou

onderwerp van gesprek moeten zijn binnen de VRC

en dat is het gelukkig ook, zij het op beperkte

schaal. Dit gesprek zou samen met de zeer grote

subgroep van accountants die niet gericht zijn op

controleactiviteiten (de leden van het FINAD) kun-

nen worden gevoerd. Instituties, zoals gedragscode,

tuchtrecht en beroepsvorming, moeten een hulp-

middel zijn om een levendig debat te kanaliseren.

Gedragscode en tuchtrecht moeten niet om zichzelf

bestaan zoals nu de praktijk lijkt. 

Als gedacht wordt over een andere invulling van

de beroepsvorming: de VRC kan het instrument van

permanente educatie (PE) gebruiken als één van de

instrumenten om de beroepsvorming aan te zetten.

De VRC zou kunnen voorschrijven dat een deel van

de permanente educatie moet worden ingevuld met

activiteiten die de beroepsvorming ondersteunen.

Conclusies voor de VRC én de 
opleidingen
Op basis van het voorgaande kan worden geconclu-

deerd dat registercontrollers als professionals zijn

aan te merken. De vraag of er sprake is van een pro-

fessioneel beroep is minder eenduidig positief te be-

antwoorden. De beroepsvorming staat bij control-

lers op een lager peil dan bij beoefenaars van diverse

klassieke professionele beroepen. Ook op een lager

peil dan bij registeraccountants waar de register-

controllers (en met hen de VRC) zich aan spiegelen.

Bij registercontrollers vindt beroepsvorming maar

in beperkte mate plaats binnen de werkorganisatie.

Hier zou een belangrijke taak kunnen liggen voor de

opleidingen. De VRC zou moeten nadenken over de

spiegeling van zichzelf aan het NIVRA, met name

op het terrein van gedragscode, tuchtrecht en be-

roepsvorming. Beroepsvorming zou tot een ver-

plicht onderdeel van de permanente educatie (PE)

van registercontrollers kunnen worden verklaard. 

Dit is overigens een op de oplossing en weinig op

de analyse gerichte aanpak. Een meer op de analyse

gerichte aanpak is die waarbij de beroepsbeoefe-

naars (de registercontrollers) van gedachten wisse-

len en zich uitspreken over het belang van beroeps-

vorming, gedragscode en tuchtrecht en over de

vorm waarin daar aandacht aan moet worden be-

steed. Het woord is aan de VRC.
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