De nieuwe PE-regeling
Wat betekent dit voor de SRA-accountant?

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe PE-regeling ook voor de SRA-accountant van
start. Geen 40 PE-punten meer, maar een nieuw, op output gericht model. U geeft hierin zelf
vorm aan uw beroepsontwikkeling. Uw eigen leerdoelen en het behaalde leerresultaat
staan daarbij centraal. Deze legt u vast in uw persoonlijke PE-portfolio.
5 stappen
Per kalenderjaar werkt u als accountant aan uw persoonlijke
PE-portfolio. U omschrijft hoe u invulling wilt geven aan uw
opleidingstraject. U doet dit aan de hand van 5 stappen.
U bent verplicht deze te doorlopen en te documenteren.

De norm van 40 lesuren per jaar wordt dus losgelaten. Of u
minder of juist meer uren per jaar aan educatie besteedt, is
afhankelijk van uw jaarlijkse persoonlijke leerdoelen.
Wat mag?
U bepaalt zelf wat, wanneer en hoe u leert. Zo kunt u
naast klassikale cursussen en e-learning ook kiezen voor
intervisie, coaching, trainingen en kringen. Uw werkgever
kan u ook een leerdoel of opleiding meegeven die past bij
het kantoorbeleid.
Wat moet?
Het beleid voor verplichte cursussen wordt niet gewijzigd.
De NBA behoudt het recht om u een aantal verplichte
onderdelen aan te reiken.

“

Van rule-based naar

principle-based leren.

”

Digitale tool voor uw portfolio!
Om het u gemakkelijk te maken, heeft SRA een praktische
online tool ontwikkeld. Hierin houdt u eenvoudig uw
persoonlijke portfolio bij en slaat u alle bijbehorende
documenten digitaal op. Daarmee voldoet u direct aan de
nieuwe eisen van de NBA.

Vragen? Advies nodig?
Ga naar sra.nl/nvpe of neem contact op
via 030 656 60 60 of educatie @sra.nl.

De nieuwe PE-regeling
Wat doet SRA voor u?

Wij begrijpen dat het jaarlijks samenstellen van een persoonlijke PE-portfolio een nieuw, tijdrovend en complex
traject is. SRA helpt, adviseert en ondersteunt u daarbij.
ONLINE PE-TOOL
Een online tool om uw PE-portfolio eenvoudig in te vullen en
bewijsmateriaal, zoals opleidingscertificaten en verslagen,
digitaal op te slaan. Zet u alle verplichte stappen en vult
u de tool op de juiste wijze en compleet in, dan voldoet u
direct aan de nieuwe eisen van de NBA.

LEERLIJNEN
Aan de hand van de leerlijnen kunt u snel zien welke
opleidingsmogelijkheden er zijn op diverse vakgebieden en
ontwikkelrichtingen. Op uw niveau en voor uw persoonlijke
ontwikkeling en leerdoelen.

Zo ziet u snel welke PE-activiteiten bij uw profiel passen.

Zo wordt het invullen van uw persoonlijke portfolio zo
eenvoudig mogelijk gemaakt.

“

Tijdens de demo’s
krijgt u tips voor optimaal
gebruik.

”

INFORMATIE OVER TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT
SRA opereert in het hart van de accountancy. Wij weten als
geen ander wat er speelt en wat belangrijk is in de branche.
SRA informeert en adviseert u daarom vanaf 2021 continu
over:
 verplichte cursussen vanuit de beroepsorganisatie
 trends in de markt en in de wet- en regelgeving
 onderwerpen die van belang zijn voor leerplannen
 ontwikkelingen binnen de beroepsgroep

Zo weet u welke thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen
belangrijk zijn om op te nemen in het persoonlijke
ontwikkeltraject.

SRA TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Wij hebben een divers en gevarieerd aanbod aan cursussen
en trainingen, zowel voor de ontwikkeling van hard als soft
skills. Uiteraard sluiten deze aan bij de ontwikkeling
van accountants in de verschillende disciplines van de
mkb-praktijk. Wij adviseren u graag om een juiste en weloverwogen selectie te maken uit ons aanbod.

Zo stelt u uw ideale pakket samen.

Vragen? Aanmelden
voor een demo? Ga naar
sra.nl/nvpe of neem contact op via
030 656 60 60 of educatie @sra.nl.

