
 Nieuwsbrief voor trainees  
Praktijkopleidingen MKB en Assurance 

  
«Aanhef», 
 
Nieuw: Introductiebijeenkomst voor trainees 
Ben je al bij de introductiebijeenkomst geweest voor trainees? Tijdens de 
bijeenkomst kom je alles te weten over de opzet, aandachtspunten, 
beoordelingen, examen en rapportages. Meld je nu aan! 
 
Tijdig uploaden van de jaarrapportage in de ELO 
De jaarrapportage moet binnen 4 weken na afloop van het 
praktijkopleidingsjaar in de ELO zijn geüpload, tevens beoordeeld door je 
praktijkbegeleider. Alleen met een goede reden kan het jaar worden 
verlengd met ten hoogste vier maanden. Een verlenging moet je  altijd van 
tevoren afstemmen met de praktijkbegeleider en het Stagebureau. Uitloop 
van meer dan 16 maanden kan tot gevolg hebben dat de trainee opnieuw 
met het praktijkopleidingsjaar moet starten.  
 
Simulaties praktijkopleiding 
Kun je niet (volledig) voldoen aan de urennorm rond assurance-
opdrachten in de Praktijkopleiding MKB en Assurance? Lees hier meer 
over de diverse simulaties die wij, in samenwerking met Full Finance, 
aanbieden. 
 
Referaten 2019 
Als je de praktijkopleiding Assurance of MKB doet, houd je een referaat. 
Je kunt starten met het referaat vanaf het laatste half jaar van de 
praktijkopleiding. Meld je hier aan 
 
Start van het 2e jaar van de Praktijkopleiding MKB/Assurance 
Zodra je het jaarplan uploadt in de ELO bepaalt die datum de start van het  
jaar. Voorbeeld: jaarplan 2 wordt geüpload op 18 september 2019, dan 
start het 2e jaar per 1 september 2019. Jij bepaalt dus zelf de start van je 
2e en 3e jaar. Je hoeft niet te wachten met het uploaden van je jaarplan 
totdat de jaarrapportage is beoordeeld.  
 
Belangrijke aandachtspunten in de praktijkopleiding;  
 

• Zorg dat je aandacht hebt voor het invullen en bespreken van de 
voortgangstabellen. Voeg altijd een momentopname hiervan toe 
bij iedere rapportage 

• Anonimiseer de beroepsproducten 
• Besteed aandacht aan het formuleren van dilemma’s (geen 

vaktechnische vraagstukken) 
• Zorg voor voldoende diversiteit in werkzaamheden en cliënten 
• Besteed voldoende aandacht aan ICT aspecten /automatisering 
• Let goed op de koppeling tussen leerdoelen en CEA-Eindtermen 

en beschrijf dit ook duidelijk in de jaarrapportages 
• Vergeet de streams en de 4 componenten van groei niet op te 

nemen in je jaarrapportages (zie informatiegids) 
 

Informatiegids Praktijkopleiding MKB en Assurance 
Pak regelmatig de informatiegids erbij als je een rapportage moet 
schrijven. Dit geeft je goede handvatten om mee aan de slag te gaan.   
Informatiegids Assurance en Informatiegids MKB geüpdatet juni 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
SRA-Stagebureau 

Augustus - 2019 

Het SRA-Stagebureau is één 
van de grootste 
stagebureaus van 
Nederland! Wij zijn formeel 
erkend door de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA). Alle 
trainees die werkzaam zijn bij 
een SRA-kantoor kunnen 
gebruik maken van ons 
stagebureau. SRA staat voor 
kwaliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen, neem dan 
contact op met het 
SRA-Stagebureau: 
T 030 656 60 60 
E stagebureau@sra.nl 
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