
 
Nieuwsbrief voor praktijkbegeleiders 
 

  
«Aanhef», 
 
Protocol geheimhouding en beveiliging ELO 
Het protocol geheimhouding is geactualiseerd. De NBA is verantwoordelijk 
voor een goede beveiliging van de ELO. De NBA gaat daarom over enige 
tijd de manier van inloggen aanpassen. U kunt dan niet meer alleen met 
het wachtwoord inloggen, maar u heeft een andere verificatiecode nodig, 
die automatisch zal worden gegenereerd. Meer informatie volgt via de 
NBA. 
 
Praktijkopleidingen MKB en Assurance 
 
Informatiebijeenkomst: simulaties in de nieuwe Praktijkopleiding 
Op maandag 19 november a.s. organiseert SRA samen met Full Finance 
van 14.30 tot 16.00 uur een (gratis) informatiebijeenkomst in Nieuwegein. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt er een korte demonstratie gegeven en 
worden alle voorwaarden, eisen, planning, kosten en (on)mogelijkheden 
op een rij gezet. Meld u nu aan! 
 
Trainingsprogramma 3e jaar van de Praktijkopleidingen 
Het trainingsprogramma voor het 3e jaar is bekend. De trainee kan voor 
het 3e jaar zelf kiezen welke trainingen hij/zij wil volgen. De 1-meting is een 
goede tool om deze keuzes te onderbouwen.   
 
Nieuw: 1-meting 
De praktijkopleidingen MKB en Assurance starten met een 0-meting. Om 
aan het begin van het 3e jaar een beter inzicht te verkrijgen in de CEA-
competenties die de trainee nog moet behalen, heeft SRA de 1-meting 
ontwikkeld.  
 
Beoordelaars gezocht 
Wij zijn op zoek naar RA en AA beoordelaars die trainees tijdens hun 3-
jarige praktijkopleiding willen begeleiden. Wilt u bijdragen aan de 
professionele ontwikkeling van jonge collega’s? Dan is dit wat voor u! 
 
Praktijkopleiding RA en AA  
 
Einde van de afstudeerscriptie 
De afstudeerscriptie is per 1 januari 2018 voor RA trainees afgeschaft. De 
trainee mag nog met de scriptie afstuderen als deze goedgekeurd uiterlijk 
31 december 2017 bij de NBA is ingediend. De trainee moet dan wel voor 
1 januari 2019 het praktijkexamen hebben afgelegd.  
 
Einddatum Praktijkopleiding RA en AA 
Trainees die de Praktijkopleiding RA of AA volgen moeten vóór  
1 september 2021 de praktijkopleiding hebben afgerond met een examen.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helen & Ruth & Jennifer  
SRA-Stagebureau 

Nr. 2 - 2018 

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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