
 
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). Hier vind je meer informatie. 
 
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. Je kunt dan niet meer alleen met 
je wachtwoord inloggen, maar je hebt ook een andere verificatiecode 
nodig, die automatisch zal worden gegenereerd. Meer informatie volgt via 
de NBA. 
 
Einddatum Praktijkopleiding RA en AA 
Ben je bezig met de Praktijkopleiding RA of AA? Dan moet je vóór  
1 september 2021 de praktijkopleiding hebben afgerond met een examen. 
Houd deze datum dus in de gaten.  
 
Einde van de afstudeerscriptie praktijkopleiding RA 
De afstudeerscriptie is per 1 januari 2018 voor RA trainees afgeschaft. Je 
mag nog met de scriptie afstuderen als je deze voor 31 december 2017 
goedgekeurd bij de NBA hebt ingediend. Je moet dan wel voor  
1 januari 2019 het praktijkexamen hebben afgelegd.  
 
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.  
 
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. 
 
 
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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