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Redactiestatuut The Accountables  

Het studentenforum van Nyenrode accountancystudenten 

Missie 
The Accountables is een forum voor Nyenrode accountancystudenten waar zij zich vrij voelen om hun 
mening te geven. Doel van het forum is om de stem van  de accountancystudenten te laten horen over 
thema’s die hun direct aangaan, bijvoorbeeld de rol van de accountant, de kwaliteit van het werk en de 
opleiding. Studenten delen hun ervaringen en opvattingen door middel van polls, enquêtes, 
debatsessies en opiniebijdragen. 

Voor Nyenrode is het forum een belangrijke bron van informatie over de visie van de studenten op de  
inhoud en inrichting van het accountancyonderwijs. De universiteit kan deze input gebruiken om het 
onderwijs verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast wil Nyenrode het forum gebruiken voor 
onderzoek over de mening van de nieuwe generatie accountants, zowel op de korte termijn, rondom 
actuele onderwerpen, als op de lange termijn: hoe verandert de visie van de accountancystudent door 
de tijd?  

Om een goede samenwerking te garanderen is het belangrijk dat we vooraf weten op basis van welke 
afspraken het forum inhoud en vorm krijgt. Hiervoor is dit redactiestatuut vanuit Nyenrode opgesteld en 
onderschreven door de in de redactieraad gezeten studenten, de aangewezen manier.   

Wat vinden wij belangrijk? 

De webbeheerders bewaken dat alle bijdragen voldoen aan de afspraken die in het redactiestatuut zijn 
vastgelegd. Binnen die afspraken is alles mogelijk en zijn alle bijdragen welkom.  

Werkelijkheid en nauwkeurigheid 

• Het studentenforum The Accountables streeft naar een zo nauwgezet mogelijke weergave van 
de werkelijkheid 

• Het studentenforum The Accountables maakt duidelijk onderscheid  tussen feiten, analyses en 
meningen. 

• Plagiaat, het overnemen van teksten zonder bronvermelding, is verboden. 

Diversiteit en omgangsvormen 

• Het studentenforum The Accountables streeft  naar het weergeven van zo breed mogelijk 
spectrum aan meningen 

• Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: we plaatsen geen artikelen waarin mensen 
worden beledigd of gekwetst, waarin wordt gescholden of gelogen of waarmee je de privacy van 
anderen in gevaar brengt. Of waarin je verwijst of linkt naar websites waarvoor het voorgaande 
geldt. 
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Gebruik van bronnen 

• Bronnen hebben recht op vertrouwelijkheid 
• Het studentenforum The Accountables wil zoveel mogelijk het gebruik van anonieme bronnen 

beperken. De webbeheerder is altijd op de hoogte van de identiteit van anonieme bronnen. 
Hierover moet je je bron dus inlichten. 

Open & Eerlijk 

• Als je informatie verzamelt voor een artikel op het studentenforum The Accountables doe je dat 
niet ‘undercover’, maar maak je altijd aan betrokkenen duidelijk wie je bent en wat je doel is. 

• Hoor en wederhoor: als er sprake is van serieuze beschuldigingen krijgen betrokkenen de kans  
te reageren. 

• Het studentenforum The Accountables zal geen opgenomen (telefoon)gesprekken reproduceren 
zonder toestemming, je kunt wel opnamen maken zonder toestemming als aantekening of 
geheugensteun. 

En verder 

• Alle bijdragen dienen inhoudelijk binnen de wet te vallen. 
• Je mag geen bijdragen plaatsen onder een andere identiteit dan die van jezelf (anoniem mag 

wel, zie boven). 

 

Redactieraad  

De Redactieraad bestaat uit accountancystudenten en medewerkers van Nyenrode.  

De Redactieraad bepaalt de thema’s en onderwerpen die op het studentenforum The Accountables aan 
de orde komen en de planning: waar gaan we over schrijven, wie gaat dat doen en wanneer?  

Vier keer per jaar komt de Redactieraad bijeen om hierover te brainstormen.  

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven, mee te denken en mee te schrijven. 

 


