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Geslaagden van de RB Academy aan het woord

‘Hoe gaat het nu met....?’

Jessica Eijk RB, directeur vestiging Kop of Munt Purmerend
‘Ik startte in februari 2019 met het doorstroomprogramma en heb
dit in juni 2021 afgerond. Voor het vak omzetbelasting kreeg ik
een vrijstelling, omdat ik voor de aanvang van dit traject een vierdaagse cursus had gevolgd bij Marja van den Oetelaar en daarom
deel mocht nemen aan dat examen.
Ik had al de RBc-opleiding gedaan en wilde in de toekomst ook
graag mijn RB-titel halen. Toen ik hoorde dat het studietraject
hiervoor verlengd werd en het alleen met het doorstroomprogramma nog in drie jaar gedaan kon worden, hakte ik de knoop
door om dit te gaan doen. Omdat ik bewust alleenstaande moeder ben, wilde ik eigenlijk wachten tot mijn moeder met pensioen
was en ik zo voldoende opvang had voor mijn kinderen. Dat ik het
nu nog in een verkorte vorm kon doen, gaf voor mij de doorslag.

Ik ben directeur van de vestiging Kop of Munt in Purmerend en
vind het belangrijk dat ik mijn klanten op fiscaal gebied ook voldoende kan adviseren. Dit was voor mij ook een belangrijke
reden om de opleiding te volgen.
Ik heb het traject in vrij korte tijd doorlopen. Helaas kwam de
corona-epidemie om de hoek kijken. Dit was best vervelend
gedurende het studietraject. Eerst waren de colleges live en dat
was heel prettig. Tijdens de coronaperiode vond dit online plaats
via Teams, evenals de examens. Het voordeel was dat je geen
reistijd had maar een nadeel is dat het minder interactief is. Ik
vind het fijn om te kunnen sparren over de materie.

‘De lessen en examens naast
werken zijn prima te doen, maar
ik ben ook heel blij dat het er nu
op zit en ik weer volop tijd
heb voor mijn kinderen als ik
niet aan het werk ben’
Het laatste traject van de studie, de scriptie, vond ik wel heel
zwaar. Ik vind dat je in een heel korte tijd een scriptie moet schrijven en dat geeft veel druk. Er gaat veel tijd in die scriptie zitten.
Dit heeft mij wel op het randje doen balanceren; dit kwam zeker
ook door de combinatie met het thuisonderwijs van de kinderen,
thuiswerken, een kantoor leiden en studeren voor examens die
ook gewoon doorgaan. Ik begon in december 2020 na het
akkoord op de probleemstelling en in februari moest het concept
klaarliggen bij de scriptiebegeleider. Dit is in mijn optiek bijna
niet haalbaar in combinatie met een fulltime job.
De lessen en examens naast werken zijn prima te doen, maar ik
ben ook heel blij dat het er nu op zit en ik weer volop tijd heb
voor mijn kinderen als ik niet aan het werk ben. Ik vind het opleidingstraject goed qua inhoud en vorm maar voor de scriptie zou
iets meer tijd dus wel fijn zijn.
Veel onderwerpen van de studie zijn interessant. Ik vond zelf de
vakken omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting de leukste vakken om te volgen. De juridische vakken zoals vermogens- en ondernemersrecht
vond ik minder boeiend.
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Hoe mijn studie aan de RB Academy mij in mijn dagelijkse praktijk
ondersteunt? Door de opleiding is mijn kennis verder uitgebreid
en dat helpt mij bij het adviseren van klanten op fiscaal gebied.’

