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Beiden hebben hun RA-titel al op zak, 
waardoor ze als accountants kunnen 
deelnemen aan het eenjarige kopjaar. 
Lucy werkt sinds 2010 bij de Rabobank. 
“Ik voerde eerder financial en operatio-
nal audits uit bij lokale Rabobanken. Bij 
de operational audits controleerde ik of 
de lokale bank aan wet- en regelgeving 
voldeed, bijvoorbeeld op het gebied van 
particuliere financieringen en klantinte-
griteit. Toen de afzonderlijke coöpera-
ties één organisatie werden, verviel mijn 
functie als zodanig. Vrijwel tegelijkertijd 
zag ik een vacature voor een IT-auditor/
data-analist op het hoofdkantoor in 
Utrecht. Nu heeft data-analyse altijd al 
mijn interesse gehad. Ik vind het leuk 
om te graven in data om te zien wat ik 
eruit kan halen. Dus ik solliciteerde. Ik 
werd aangenomen, met de vraag of ik de 
opleiding tot IT-auditor wilde volgen. 
Dat wilde ik graag.” 

Data Driven assurance 
En zo kwam het dat Lucy zich aan-
meldde voor de Post-Master opleiding 
IT-Auditing & Advisory. “Tegelijkertijd 
begon ik al in het werkveld, met een  
project om data driven assurance mee 
op te zetten bij de Rabobank. In het 
begin had ik moeite met de termen in 

de IT. Bijvoorbeeld bij afdelingsover-
leggen of in het werkveld. Maar dat 
veranderde toen ik via de opleiding de 
theorie kreeg aangereikt. Van operating 
systems tot aan security... Al snel kon ik 
over de meeste onderdelen meepraten.” 
Dat scheelt in de dagelijkse praktijk, 
constateert Lucy, want met haar achter-
grond als integrale auditor kan ze nu de 
link leggen tussen IT en de business. Ze 
genoot zo van de opleiding dat voor haar 
bij wijze van spreken op donderdag-
avond al het weekeinde begon. “Erg leuk 
om op vrijdag in de collegebanken te  

zitten en te studeren. Er gaat wel veel tijd 
in zitten, maar dat was me het dubbel 
en dwars waard.” Lucy schreef in korte 
tijd haar afstudeerreferaat. “Over het 
toepassen van continuous monitoring 
en continuous auditing voor het voldoen 
aan Sarbanes-Oxley. Iets waar we bij de 
Rabobank mee verder gaan.” 

volDoen aan voorwaarDen
René Blommers is registeraccountant bij 
het onderdeel Douane van de Belasting-
dienst. Maar hij schuift, overigens doel-
bewust, meer en meer op naar IT-Audi-

ting. De Douane kent het concept van de 
Authorised Economic Operator (AEO), 
vergelijkbaar met Horizontaal Toe-
zicht. Ondernemingen die  deelnemen  
aan het internationale handelsverkeer 
kunnen een AEO-vergunning aanvra-
gen. “Wij controleren in teams waarin 
accountants en IT-auditors deelnemen 
of bedrijven die deze AEO-vergunning 
hebben, voldoen aan de voorwaarden 
die daaraan worden gesteld. Dat gaat in 
belangrijke mate over de beoordeling 
van de administratieve organisatie en 
interne beheersing. Doordat bedrijven 
steeds vaker in IT-systemen de logistieke 
stromen administreren, wordt het on-

derzoeken van de IT bij uitvoering van 
onze onderzoeken steeds belangrijker. 
Want ook daar zitten de risico’s voor die 
ondernemingen.” René was al tien jaar 
accountant bij de Douane. “Ik merkte in 
gesprekken dat IT-systemen belangrijker 
worden. Voor mij signalen, zeker toen 
mijn werkgever mij de kans gaf, om zelf 
kennis te verkrijgen op het gebied van 
IT-Auditing door de opleiding te volgen” 

René is eerst zelf als accountant actief 
geweest en kan nu helpen een brug te 
slaan tussen de accountants en de IT-

auditors in de controleteams. Mede mo-
gelijk gemaakt door de kennis opgedaan 
in de opleiding IT-Auditing & Advisory. 
“De opleiding gaat best snel, maar tege-
lijkertijd is het enorm leerzaam. Ik vond 
het ook erg leuk, waardoor je ook bereid 
bent er veel tijd in te steken. Prettig 
vond ik ook de praktijkopdrachten die je 
samen met je collegestudenten in team-
verband oppakt.” Zijn afstudeerreferaat 
ging over de economische aspecten van 
cyber security. “Ik onderzocht hierbij 
specifiek de impact van externaliteiten. 
Het risico voor organisaties bij externa-
liteiten bestaat uit de afhankelijkheid die 
voortkomt uit acties, of het achterwege 

blijven van acties, van andere organisa-
ties. Vraag was in hoeverre standaarden 
of frameworks zoals ISO 27001 en CO-
BIT daar rekening mee houden. Wat ik 
vond, is dat dergelijke standaarden maar 
beperkt naar externaliteiten kijken. Het 
is er wel onderdeel van, maar er wordt 
niet specifiek naar verwezen. Het gevaar 
bestaat dat risico’s op dit gebied onder-
belicht blijven.” 

BeelD krijgen
Om daadwerkelijk RE te worden, moet 
René nog de nodige praktijkuren maken. 

“Je kunt als accountant 
niet om IT heen” 
Niet alleen IT doorgronden, maar er als IT-auditor ook je werk van maken. Dat deden 

Lucy Holtman-Klerken (50) en René Blommers (43). Zij volgden het eenjarige kopjaar 

van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory bij Erasmus School of Accounting 

& Assurance. Met heel veel plezier. 
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Over de POst-Master OPleiding it-

auditing & advisOry (re)

de opleiding it-Auditing & Advisory 
aan de erasmus Universiteit rotterdam 
kenmerkt zich door aandacht voor de 
strategische inzet van it en de rol van 
it-auditors als ondersteuning van het 
topmanagement. de reguliere opleiding 
duurt twee jaar, accountants (tot en 
met het theoretisch examen) kunnen 
deelnemen aan het eenjarige kopjaar. 
de opleiding is een wetenschappelijke 
beroepsopleiding. om de aansluiting met 
de praktijk optimaal te maken, wordt – 
naast kennisvergaring – veel aandacht 
besteed aan praktijksituaties in de vorm 
van casussen en aan het ontwikkelen 
van vaardigheden. Meer informatie 
op www.esaa.nl/itaa. tevens kunt u 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
aanvragen via esaa-itaa@ese.eur.nl. 

In die praktijk van de Douane heeft hij 
veel aan de opgedane kennis. “Het sluit 
goed aan bij mijn dagelijkse werkzaam-
heden. Onder andere de opgedane 
kennis over het beheersen van de IT-
organisatie, kan ik goed gebruiken bij 
het vaststellen van de betrouwbaarheid 
van de geautomatiseerde gegevensver-
werking bij de logistieke ondernemin-
gen.” René beveelt de opleiding dan ook 
van harte aan bij andere RA’s. “Je kunt 
tegenwoordig niet meer om IT heen. IT 
is iets waar we als accountants iets van 
moeten vinden. Dat gaat de komende 
jaren alleen maar meer worden. Ook 
bij de Douane. Als we bijvoorbeeld 
een AEO-vergunning willen afgeven, 
moeten we wel een beeld krijgen van de 
betrouwbaarheid van de gegevensver-
werking. Anders zijn we nergens.”  
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