
 
Nieuwsbrief voor trainees  
Praktijkopleiding RA en AA  

  
«Aanhef», 
 
 
Deficiëntieregeling theorie Gedrag, Ethiek en Besluitvorming 
Als je op of na 1 november 2017 bent overgestapt naar de 
praktijkopleiding Assurance of Accountancy MKB is het mogelijk dat je een 
deficiëntie hebt voor de theorie van het vakgebied Gedrag, Ethiek en 
Besluitvorming (GEB).  
 
Einddatum Praktijkopleiding RA en AA 
Ben je bezig met de Praktijkopleiding RA of AA? Dan komt de einddatum 
van 1 september 2021 al snel dichterbij. Denk eraan dat je vóór  
deze datum de praktijkopleiding moet hebben afgerond met een examen.  
 
Referaten 2019, Praktijkopleiding RA 
Bij het afronden van de Praktijkopleiding RA houd je een referaat. Je kunt 
starten met het referaat vanaf het laatste half jaar van je praktijkopleiding.  
Meld je nu aan 
 
Belangrijke aandachtspunten voor jou en je praktijkbegeleider 

• Let altijd goed op de koppeling met de CEA-Eindtermen  
• Zorg ervoor dat leerdoelen goed inzichtelijk en SMART 

geformuleerd zijn 
• Besteed voldoende aandacht aan het formuleren van dilemma’s 
• Anonimiseer je beroepsproducten  
• Werk regelmatig de competentiematrix bij 

 
Competentiematrix Praktijkopleiding AA 
Vergeet niet in de competentiematrix in de ELO de 
bewijsstukken/beroepsproducten te uploaden. Heb je gebruik gemaakt van 
de Overstapregeling naar de MKB-variant? Vergeet dan niet de 
competentiematrices uit de taak ‘POP aanvulling i.v.m. overstap’ te 
gebruiken en deze toe te voegen aan jouw essay(s). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helen & Ruth & Jennifer  
SRA-Stagebureau 

Februari - 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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