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groep high potentials te leren kennen. “Je kunt op zowel for-

mele als informele manier kennis met elkaar maken op zo’n

reis.” “Het is belangrijk dat studenten zich goed oriënteren op

de arbeidsmarkt voordat ze bij een bedrijf gaan werken,” voegt

Jonker daar aan toe. “Door aan een Masterclass mee te doen,

kun je kijken of het bedrijf wel de juiste keuze voor je is.”

TOPSTUDENTEN
Niet iedereen kan zomaar meedoen aan een Masterclass,

daarvoor vindt een strenge selectie plaats. Aan de reis kon-

den 24 universitaire studenten Bedrijfseconomie en

Bedrijfskunde deelnemen. “We hebben zo’n tachtig aanmel-

dingen gekregen,” vertelt Scheffers. Daarbij moesten studen-

ten een motivatiebrief, cv en cijferlijst opsturen. “Allereerst

hebben we naar harde criteria gekeken, zoals welke studie de

kandidaten volgen en in welke fase daarvan ze zitten.

Deelnemers mogen namelijk maximaal 18 maanden van hun

afstuderen verwijderd zijn.” “Er wordt niet primair naar de cij-

ferlijst gekeken,” vertelt Jonker. “Je kunt wel heel goed zijn in

de theorie en hoge cijfers halen, maar als je in de praktijk niet

met mensen om kunt gaan, hoor je niet in de accountancy

thuis. Ik zie liever studenten die naast hun studie ook wat van

de wereld gezien hebben.” Ernst & Young heeft voor de

Masterclass drie selectiedagen gehouden, waarbij studenten

een IQ-test moesten maken en een gesprek kregen met een

recruiter en een persoon uit de praktijk (een partner of seni-

or manager). Scheffers: “Vervolgens hebben we gekeken of de

kandidaten goede teamplayers zijn, of ze zich bewust zijn van
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Ontmoet Ernst & Young en andere 

bedrijven in de Jaarbeurs Utrecht.

Rusland lijkt op het eerste gezicht niet de meest logische

keuze voor een Masterclass voor accountants, maar schijn

bedriegt. De keuze voor Sint Petersburg was zeker een bewus-

te. “Alle filialen van Ernst & Young over de hele wereld zijn

opgedeeld in verschillende [schuin]area’s[stop schuin],” legt

Oscar Jonker, coördinerend partner Masterclass, uit.

“Nederland zit in dezelfde [schuin] area [stop schuin] als

Rusland, die van Central Europe. Daarnaast is er in Rusland

momenteel veel werk en de firma’s groeien ontzettend hard.

Dat komt doordat de economie in Rusland in een heel andere

fase zit dan de Nederlandse.” “Door middel van een reis willen

we bovendien onze internationale organisatie laten zien,” vult

recruiter Anouk Scheffers aan. Dat andere grote accountants-

kantoren ook afreizen naar mooie oorden, speelt volgens

Scheffers een kleine rol. “Natuurlijk gebruiken wij het ook als

trigger om studenten extra enthousiast te maken. Maar het is

niet de reden dat we voor Sint Petersburg gekozen hebben.”

Volgens Scheffers is de vijfdaagse Masterclass een goede

manier voor studenten om kennis te maken met Ernst & Young,

en andersom geeft het Ernst & Young de mogelijkheid om een

‘JE KUNT WEL HEEL GOED ZIJN IN DE THEORIE EN HOGE CIJFERS HALEN, MAAR ALS JE IN DE
PRAKTIJK NIET MET MENSEN OM KUNT GAAN, HOOR JE NIET IN DE ACCOUNTANCY THUIS.’
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>> www.nobiles.nl/carriere/businesscourse

HARD WERKEN, FLINK STAPPEN
EN WEINIG SLAPEN

MASTERCLASS: 

Masterclasses worden al jaren georganiseerd door verschillende bedrijven om 

studenten de mogelijkheid te bieden een kantoor te leren kennen. Steeds vaker

worden deze cursussen gehouden op een aantrekkelijke locatie zoals Barcelona,

Londen of New York. Nobiles ging mee met de Assurance Masterclass van Ernst

& Young naar Sint Petersburg om te kijken wat zo’n Masterclass nou precies

inhoudt. Mogen alleen topstudenten aan zo’n cursus meedoen? Is het zomaar een

snoepreisje of echt hard werken? En krijgen de studenten een realistisch beeld van

het bedrijf?
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dinershow tot een diner op een boot die door de grachten van

de stad voer. Alleen het geplande bezoek aan de wodkadistil-

leerderij ging niet door: die was een paar dagen daarvoor

afgebrand. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt met een

lunch in het paleis van Poetin. En bij de lunches en diners komt

de wodka in Rusland immers vanzelf wel boven tafel. Na afloop

van de diners stond elke avond een uitgaansprogramma

gepland, zoals de hippe plaatselijke club Metro. Voor studen-

ten en medewerkers (die gingen ook elke avond mee stappen)

die wat eerder wilden slapen, ging een eerste shift met de bus

om één uur ’s nachts terug naar het hotel, voor de echte feest-

beesten ging er nog een tweede shift om drie, vier uur.

Ondertussen begon de ochtend elke dag om zeven uur met

een ontbijt, vooral de laatste dag was dat voor de meeste stu-

denten best zwaar bij de eindpresentaties van de casus.

Daarbij moest elk groepje een korte presentatie houden tegen-

over de hele groep en een Nederlandse en Russische partner

van Ernst &Young. Pittig, maar wel realistisch ten opzichte van

het werk als accountant, volgens Scheffers. “Het programma

is zo opgebouwd dat de studenten echt meemaken hoe het

werk in elkaar steekt: de studenten hebben een leuke tijd in

Sint Petersburg, maar moeten ook wat geleerd hebben.”

‘WE ZOUDEN ZE BIJ WIJZE VAN SPREKEN ZO
EEN CONTRACT ONDER DE NEUS KUNNEN
SCHUIVEN.’

aandachtspunten en zichzelf willen ontwikkelen, en of ze goed

kunnen plannen en organiseren. Er waren veel goede studen-

ten bij, maar we konden er maar 24 meenemen. Degenen die

zijn uitgekozen, zijn dus echt topstudenten.” Hoewel in de

accountancy voor het merendeel mannen werken, telde de

Masterclass negen vrouwelijke deelnemers. “We willen graag

meer vrouwen aantrekken, maar dat speelt geen rol in de

selectie. We hebben in de eerste plaats naar de kwaliteit van

de kandidaten gekeken,” aldus Scheffers.

WERKEN IN HET VLIEGTUIG
Omdat de Masterclass vooral bedoeld is om studenten een

beeld te geven van het bedrijf en de accountancy, lag de

nadruk op het inhoudelijke aspect. De studenten werden in

groepjes verdeeld om aan een casus te werken. En er moest

hard gewerkt worden: zelfs al in het vliegtuig op de heenreis!

In Sint Petersburg zelf mochten de studenten werken in het

kantoor van Ernst &Young aldaar. Aan de verschillende

opdrachten die de studenten kregen, zat een competitie-ele-

ment: per onderdeel kreeg elk team punten toegekend en uit-

eindelijk werd een winnaar gekozen. De eerste opdracht was

nog relatief simpel: bedenk een pakkende naam voor je team.

De ene groep proostte bij voorbaat al op de overwinning en

koos de naam ‘Prostov’, een andere groep verzon ‘Spey’

wegens de letters Sint Petersburg en Ernst & Young. Ze voeg-

den er in hun presentatie aan toe: “We zijn hier om te bespio-

neren en Ernst & Young bespioneert ons.” De andere

opdrachten waren een stuk pittiger. De casus was speciaal

voor deze Masterclass ontwikkeld en ging over, hoe kan het

ook anders, wodka! Het verhaal ging over een Nederlands

jeneverbedrijf dat van plan is om een wodkadistilleerderij in

Rusland over te nemen. De studenten moesten bijvoorbeeld

jaarrekeningen controleren en een interview houden met de

eigenaar van de Russische wodkastokerij (gespeeld door een

medewerker van Ernst & Young), zaken die accountants in de

praktijk ook doen. 

HELIKOPTERVLUCHT
Naast hard weken was er in het strak georganiseerde pro-

gramma ook ruimte voor ontspanning. Zo kreeg de groep een

stadstour ‘Ontdek het Venetië van het Noorden’ (zoals Sint

Petersburg ook wel genoemd wordt vanwege de vele grachten

in de stad) en maakte een helikoptervlucht boven de stad. En

een bezoek aan Sint Petersburg is natuurlijk niet compleet

zonder de Hermitage gezien te hebben. De studenten kregen

een rondleiding in het gigantische museum én een diner in het

chique restaurant met uitzicht op het plein. Elke avond stond

een gezamenlijk diner op het programma, van een Russische
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Remko van Moll (22), 
laatstejaars Economie en
Bedrijfswetenschappen aan
de Radboud Universiteit in
Nijmegen
“Ik wilde meedoen aan deze

Masterclass omdat ik wilde kijken wat

accountancy precies inhoudt. Zowel

Ernst & Young als de reis naar Sint

Petersburg sprak me aan bij mijn

keuze. De Masterclass voldoet zeker

aan mijn verwachtingen: er is een

goede sfeer, er zijn leuke mensen en

er is een goede balans tussen hard

werken aan de casus en ontspanning.

Vakinhoudelijk heb ik een beter beeld

gekregen van het werk als accountant,

maar ook van Ernst &Young. Je komt

op zo’n reis veel te weten door de

gesprekken met

de medewerkers.”

Kaj van den Kieboom (23),
vierdejaars Businessstudies
aan de Universiteit van
Tilburg
“Ik wilde mee op deze Masterclass om

Ernst & Young beter te leren kennen.

De reis naar Sint Petersburg was voor

mij geen doorslaggevende factor. Het

is een leerzame Masterclass gebleken:

de case was inhoudelijk best pittig,

maar gaf wel een idee hoe het werk er

in de praktijk aan toe gaat. De ver-

schillende aspecten van het werk kwa-

men aan de orde. Het programma was

erg afwisselend, we hebben gelukkig

ook veel van de stad gezien. Ik heb

door deze Masterclass een goed beeld

gekregen van Ernst & Young, maar

nog niet volledig. Ik zou ook nog een

meeloopdag in

Nederland willen

doen, om de sfeer

van een kantoor te

proeven.”

Ben je enthousiast geworden door dit verhaal
en wil je weten of jij ook in aanmerking
komt om mee te doen aan een Internationale
business course? Laat dan je CV screenen op
de Carrièredagen 23 en 24 november in de
Jaarbeurs Utrecht.

Marjolein Bruurs (20), 
derdejaars Bedrijfseconomie
aan de Universiteit van
Tilburg
“De combinatie van het leren kennen

van Ernst & Young en een reis naar

Sint Petersburg vind ik echt super. Een

reis motiveert je extra om je op te

geven, omdat je op een informele

manier kennis kunt maken met een

bedrijf. Ik vind een Masterclass echt

een uitdaging, je kunt kijken of je bij

het bedrijf past. Ik had van tevoren

verwacht dat de reis heel vermoeiend

en intensief zou zijn, maar ik heb

gemerkt dat ik van het leuke program-

ma alleen maar energie heb gekregen!

Het is prettig om samen te werken

met studenten van je eigen leeftijd en

daarnaast te zien

wat het beroep bij

Ernst &Young

inhoudt.” 

grote kans op een verdere carrière bij Ernst & Young. “Er zit-

ten veel goede studenten bij deze Masterclass,” vertelt Jonker

enthousiast. “Ik ben aangenaam verrast over deze gemoti-

veerde groep. Tegenwoordig ligt het tempo van de studie erg

hoog, studenten worden gepusht om binnen zoveel jaar de

opleiding af te hebben en hebben daarnaast vaak nog verschil-

lende bijfuncties. Het merendeel van de deelnemende studen-

ten is echt van topniveau gebleken. We zouden ze bij wijze van

spreken zo een contract onder de neus kunnen schuiven.”<<

CONTRACT
Na afloop van de reis was er bij aankomst op Schiphol aan de

bleke gezichten van de studenten én de medewerkers duide-

lijk te zien dat ze, na alle indrukken van Ernst & Young en Sint

Petersburg, slechts aan één ding een tekort hadden gehad:

slaap. Het afscheid op het vliegveld was eigenlijk geen echt

afscheid: de studenten krijgen nog een afsluitend evaluatiege-

sprek op kantoor en het winnende team Spey mag (zowel de

studenten als de begeleidende medewerkers) nog een avond-

je naar het Groot Russisch Staatscircus. De studenten maken

‘DE STUDENTEN HEBBEN EEN LEUKE TIJD IN
SINT PETERSBURG, MAAR MOETEN OOK WAT
GELEERD HEBBEN.’
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