
Ben je werkzaam in de accountancy en wil jij graag je AA-titel behalen? Volg dan de
geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB/AA van SRA en Full Finance. Theorie en
praktijk zijn in deze opleiding volledig op elkaar afgestemd in één opleidingstraject.
Het gehele traject is van te voren uitgestippeld. Dit zorgt voor duidelijkheid en vaak een
snellere doorstroming van de opleiding. Prettig voor zowel de trainee als de werkgever.

Geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB/AA
Theorie en praktijk in één traject

De voordelen voor de cursist en de werkgever:
� Eén loket voor de gehele opleiding
� Eén traject dat alle onderdelen omvat
�  Eén groep van ca. 12 studenten
�  Eén coach voor theorie en praktijk
�  Eén coördinator voor theorie en praktijk
�  Eén team van docenten, begeleiders en beoordelaars
�  Eén keer opdrachten maken, voor theorie en praktijk
� 	Eén	vaste	prijs	(inclusief	locatie,	lunch,	koffie,	thee,

uitgezonderd de studieboeken)
� Eén vaste studiedag op een vaste locatie

De geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB/AA 
bevat 6 semesters. Van de introductiebijeenkomst tot 
en met de jaarrapportage duurt het gehele traject 
3 jaar, zonder vertraging.

Alle lesonderdelen, zowel voor de theorie als praktijk, 
zijn op elkaar afgestemd en volgen elkaar uiteraard 
in een logische volgorde op. Zo weet je als trainee, 
maar ook als praktijkbegeleider, precies waar je aan 
toe bent: zowel op het gebied van hard skills als soft 
skills.



Waar wordt de opleiding gegegeven?
De opleiding zal deels verzorgd worden bij SRA in 
Utrecht en deels op de (nabijgelegen) leslocatie van 
Full Finance in Utrecht. De lessen en workshops zullen 
fysiek plaatsvinden omdat interactie belangrijk is.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om deze opleiding te kunnen doen dien je een voorop-
leiding bachelor accountancy te hebben. Heb je een 
andere vooropleiding? Neem dan contact op voor de 
mogelijkheden. Er vindt altijd een intake plaats.

Geïntegreerde opleiding 
Accountancy-MKB/AA
Theorie en praktijk in één traject

Ga voor meer
informatie en aanmelden naar

www.sra.nl/geintegreerde-opleiding.
Vragen? Neem dan contact op

met Ruth Troostheide van SRA of
Jurroen Cluitmans van Full Finance.

Ruth Troostheide	
Coördinator SRA-Stagebureau	
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60

Jurroen Cluitmans
Consultant/docent Full Finance
E	j.cluitmans@fullfinance.nl
T 06 21 20 83 31


