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ARVUM: een virtueel accountantskantoor als proeftuin voor accountants 

Coevorden, 26 juni 2014.  

Door Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED. 

“Arvum Accountants is hét virtuele kantoor op het gebied van Standard Business Reporting 

(SBR)” staat op de website www.arvum-accountants.nl. En hoewel dit klopt doen de 

initiatiefnemers van Arvum, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), zich daarmee echt tekort 

zoals later in dit artikel zal blijken. 

Een virtueel en volledig digitaal ingericht accountantskantoor is zonder twijfel een uitgelezen 

plaats om kennis te maken met de vele (ICT-)innovaties zonder risico te lopen dat 

operationele processen en activiteiten op een accountantskantoor worden beïnvloed. De 

grote kantoren daargelaten is het voor een MKB-kantoor een utopie om zelf een virtuele 

omgeving in te richten en zeker als dan ook nog eens sprake is van een grote variëteit aan 

software en koppelingen. Arvum reikt kantoren in elk geval de helpende hand. 

Arvum Accountants is in 2012 opgericht door de Hogeschool van Amsterdam. Met de digitale 

leer- en werkomgeving van Arvum worden studenten en docenten van financiële opleidingen 

voorbereid op de nieuwste ontwikkelingen in het accountantsberoep, waarbij het werken met 

Standard Business Reporting (SBR) voorop staat. Maar Arvum is duidelijk meer dan een 

digitale omgeving om alleen met SBR te werken. Arvum is een virtuele proeftuin van 

accountancysoftware. Zoals verderop blijkt is standaard software van acht aanbieders 

beschikbaar en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen, is de verwachting.   

Al sinds 1996 heeft de HvA voor studenten een vijftal virtuele ondernemingen ingericht via 

het ERP-systeem van SAP. De HvA beschikt over een ‘SAP kenniscentrum’. Deze 

ondernemingen zijn onderverdeeld naar: financiële dienstverlening, productie, telefonie, 

industrie en recreatie. Arvum treedt nu op als virtuele accountant voor deze ondernemingen. 

In de basis levert SAP een balans- en resultatenrekening als input voor verdere verwerking 

binnen Arvum, zoals het samenstellen van een jaarrekening. De gegevens worden vanuit de 

SAP-omgeving geëxporteerd in een Excel bestand om vervolgens in te lezen binnen één van 

de systemen in de Arvum omgeving. Vanuit SAP direct in SBR gegevens overhalen en een 

real-time koppeling tussen SAP en een van de rapportagetools is de ideaal situatie, maar 

zover zijn softwareleveranciers nog niet.    

Software in gebruik 

Studenten kunnen via Arvum gebruik maken van de volgende softwaretoepassing voor het 

accountantskantoor: 

Leverancier Toepassing 

AFAS Aangiftesoftware voor Inkomsten- en Vennootschapsbelasting. 

CaseWare  Rapportagesoftware 

CreAim Portaaltoepassing 
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Exact Software Online boekhouden 

ISEEMORE Benchmarking 

MUIS Software Online boekhouden 

Pro Management Rapportagesoftware  

Reeleezee Online boekhouden 

Semansys xbrlOne cloud platform voor ondersteuning van SBR 

UNIT4 Rapportagesoftware 

 

Afgelopen twee jaar is verreweg de meeste praktijkervaring binnen Arvum opgedaan met de 

rapportagesoftware van Pro Management en de portaaltoepassing van CreAim. Het gaat dan 

om 4e-jaars studenten die via het portaal van CreAim kunnen inloggen in de digitale leer- en 

werkomgeving van Arvum Accountants vanaf elke plek met een internetverbinding. Er is 

direct zichtbaar welke taken er klaar staan. Maar ook een aangifte accorderen of een 

(concept) jaarrekening deponeren is mogelijk. Voor de toegangsbeveiliging wordt standaard 

gebruik gemaakt van eHerkenning niveau 2+ (sms-authenticatie). Met behulp van de 

rapportagesoftware van Pro Management hebben de studenten een jaarrekening uitgewerkt 

en gekoppeld aan de juiste SBR-indeling. 

Stefan Schipper en Jeanine Visser zijn 4e jaar accountancy studenten aan de HvA en beiden 

laten zich positief uit over de ervaring die zij met Arvum hebben opgedaan het afgelopen 

studiejaar. Het gaat dan om het samenstellen en sluitend krijgen van een balans- en 

resultatenrekening via de software van Pro Management. Stefan noemt specifiek ‘het 

mappen van de posten’ en Jeanine vult aan dat het prettig is de werking van dergelijke 

software een keer te hebben ervaren. Zowel Stefan als Jeanine hebben in hun 3e studiejaar 

ook al kennis gemaakt met de ERP-omgeving van SAP en daar boekingen vastgelegd.  

Vanaf komend studiejaar (2014-2015) is het gehele scala aan genoemde 

softwaretoepassingen beschikbaar. De student bepaalt dan samen met zijn docent welke 

softwaretoepassingen gebruikt gaan worden. Arvum is ook toegankelijk voor studenten van 

andere hogescholen. Zo maakt de Hanze Hogeschool uit Groningen ook gebruik van Arvum 

en volgt de Hochschule Berlin in het najaar 2014. Deze hogescholen kunnen dus een ander 

softwarepalet kiezen dan bij de Hogeschool van Amsterdam. 

Ook het bedrijfsleven heeft Arvum ontdekt. Een groep financiële medewerkers van Ballast 

Nedam zijn een dag wegwijs gemaakt in SBR. Enerzijds door theoretische kennisoverdracht 

en anderzijds door praktijkgericht kennis over te dragen via Arvum. Accountantskantoren en 

ondernemers die meer over Arvum willen weten kunnen terecht op de website www.arvum-

accountants.nl/.  

Zelf volg ik de ontwikkelingen van Arvum met grote belangstelling. Tot enkele jaren terug 

nam GBNED zelf pakketten individueel door, iets wat op die manier niet meer rendabel is te 

maken. Arvum kan volgens mij een belangrijke rol gaan betekenen in het uitproberen van 

softwarepakketten en de koppelingen daartussen. Zo kan een leverancier eerst via Arvum 
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aantonen dat een bepaalde functie of koppeling functioneert, voordat deze aan de markt 

wordt aangeboden en de eindgebruiker als proefkonijn fungeert. Ik spreek dan ook de 

verwachting uit dat softwareleveranciers en gebruikers Arvum weten te vinden voor 

dergelijke activiteiten. De student maakt op deze wijze kennis met de nieuwste software en 

de leverancier heeft een prima proeftuin. Dit sluit geheel aan bij mijn motto “zien is geloven” 

als het gaat om software.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats van Arvum binnen de HvA 

Arvum Accountants is in 2012 opgericht vanuit het tweejarige 

project 'SBR in Bedrijf'. Dit project is uitgevoerd door het 

expertisecentrum Instant Reporting en het Centre of Applied 

Research on Economics (CAREM) van de Hogeschool van 

Amsterdam. Arvum Accountants wordt met ingang van het 

studiejaar 2014/2015 gebruikt binnen de hele opleiding 

Accountancy. De studenten maken in de verschillende 

leerjaren kennis met benchmarking, advisering, analyse, het 

verzorgen van verschillende aangiftes, het samenstellen van 

de deponeringsstukken en  kredietrapportages en het 

controleren van jaarrekeningen in een moderne 

gedigitaliseerde omgeving. 
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