SRA Leerroute: Controle
Verdieping
Verdiepen en kennis opdoen

Basis

Kwaliteit en Compliance
√

Opfrissen en actualiseren

Verdieping

√

√

Algemeen
√
√

√
√
√
√

Highlights NV COS in de ﬁnancial audits
4 PE
U speelt adequaat in op actuele controlerisico’s en past de nieuwste standaarden juist toe.
Het SRA-controleproces in de praktĳk
5 PE
U verbetert de samenhang tussen planning, uitvoering, afbakening en evaluatie van
uw werkzaamheden en verhoogt daarmee uw kwaliteit.
Risico-inventarisatie in de controlepraktĳk
6 PE
U voert de (interim) controles doeltreffend uit, bespaart tĳd en versterkt de klantrelatie.
Audit-efﬁciency en kwaliteit
9 PE
U herkent overbodige werkzaamheden en weet kwaliteit en efﬁciency met elkaar te combineren.
Audittweedaagse
12 PE
U bent in staat om het gehele controleproces met voldoende diepgang uit te voeren.
Accountancycontrole kring
12 PE
U past proactief actualiteiten op het gebied van accountantscontrole toe in de praktĳk.

Kwaliteit en Compliance
√
√

√

De Wwft voor accountants
4 PE
U past de Wwft juist toe en signaleert de echt ongebruikelĳke transacties bĳ uw klant.
Compliance Seminar 2021
5 PE
U vertaalt de actuele ontwikkelingen op het gebied van compliance naar uw kantoor en verhoogt de
effectiviteit van compliance.
Compliance kring
12 PE
U kunt er als compliance ofﬁcer nog meer aan bĳdragen dat uw accountantsorganisatie proactief
inspeelt op veranderingen in wet- en regelgeving.
E-learning
De Wwft in de praktĳk voor assistent accountants
1 PE
U herkent ongebruikelĳke transacties en weet deze op de juiste wĳze te melden.
De Wwft in de praktĳk (vernieuwd)
2 PE
U weet in het kader van de Wwft personen te identiﬁceren en UBO’s vast te stellen.

IT
Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

Oorzaakanalyse bĳ accounta ntsorganisaties
U zet een diepgaande oorzaakanalyse op en
verbetert de kwaliteit van
uw dossiers en controlepraktĳk.
Lessen trekken uit de SRA-controlerevie
ws
U zet de aandachtspunten van SRA-dossierreviews
om naar verbeteringen
in uw eigen controlepraktĳk.
Signaler en van fraude en corruptie
U kent uw verantwoordelĳkheden als accounta
nt en weet in te spelen op risico’s
met betrekking tot fraude en corruptie.

IT
Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze

Verdiepen en kennis opdoen

Specialisme

5 PE

Verdiepen binnen
expertise gebieden

√

√

Controle van General IT-controls
U weet hoe u de controle van general IT-controls
aan moet pakken
en kunt dit vertalen naar een controleplan.
√ Data-ana lyse in de controle
praktĳk
U past data-analyse toe in uw controlepraktĳ
k en brengt meer structuur
en kwaliteit aan in het controleproces.
E-learning
Interne beheersing als fundame nt van de
controle
U kunt de AO/IB van uw klant naar een goed
niveau brengen.
Risicobe heersing in de mkb-controleprak
tĳk
U steunt op een goede AO/IB van uw klant en
voert hiermee uw controle efﬁciënt uit.
Uw adviesfunctie in de controlepraktĳk
U weet de opbrengsten en kosten van (onderhan
den)projecten op de juiste wĳze
te verwerken in de jaarrekening.
Data-ana lyse in de controlepraktĳk
U herkent de mogelĳkheden, voordelen en uitdaginge
n van data-analyse in de controlepraktĳk
Controle van opbreng stverant woording
U controleert de opbrengstverantwoording effectief
bĳ uw klant.

4 PE

√

4 PE

√

4 PE
√

5 PE

√

5 PE

√

6 PE

√

6 PE
√

6 PE

6 PE

√

6 PE

√

9 PE

√

Controle

9 PE

14 PE

Basiscursus WNT
U past de verplichtingen van de WNT juist toe in de (semi)publieke sector.
Masterclass: De WNT in de praktĳk
U adviseert uw klant over complexe bezoldigingsvraagstukken.
Effectief optreden als groepsaccountant
U geeft effectiever invulling aan het controleproces met (buitenlandse) accountants
die groepsonderdelen controleren.
Controleren en ﬁnancieren in de zorg
U controleert en adviseert uw klant in de zorg vanuit de actuele wet- en regelgeving.
Masterclass: Controle en verslaggeving in de zorg
U adviseert uw klant in de zorg over complexe vraagstukken en controleert effectiever
volgens de nieuwste wet- en regelgeving in de zorg.
Controle en verslaggeving bĳ onderwĳsinstellingen
U vertaalt actuele ontwikkelingen naar uw controle bĳ onderwĳsinstellingen
en herkent adviesmogelĳkheden.
Controle en verslaggeving bĳ verenigingen en stichtingen
U voert controles bĳ gesubsidieerde instellingen effectief uit en past verslaggevingsregels
en voorschriften juist toe.
SRA/RUG Masterclass: Duurzaamheid, (dis)continuïteit en niet-ﬁnanciêle informatie
in het mkb (controle en samenstellen)
U kunt de relevantie en kwaliteitscriteria van niet-ﬁnanciële informatie bespreken
en uw klant adviseren met meetbaar ﬁnancieel resultaat.
Opleiding: IT-audit binnen de ﬁnancial audit
U beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om IT-audit toe te passen
binnen de ﬁnancial audit.

5 PE
5 PE
5 PE

6 PE
6 PE

7 PE

9 PE

15 PE

72 PE

Kwaliteit en Compliance

7 PE

√

Controle

5 PE

Algemeen

Algemeen
Integriteitsrisico’s en SIRA
U beheerst de integriteitsrisico’s in uw kantoor.
√ Complex iteit van schatting en
in de controlepraktĳk
U past standaard 540 (controle schattingen)
juist toe in uw controles.
√ Actualite iten tuchtrec ht en aansprak
elĳkheid
U weet veelvoorkomende risico’s rond uw aansprake
lĳkheid als accountant
en de organisatie zoveel mogelĳk te voorkome
n of te beperken.
√ Bĳzondere onderzoe ken in de
accounta ntspraktĳk
U voert de bĳzondere onderzoeken juist uit en
formuleert uw bevindingen
en conclusies helder in uw rapportage en dossier.
√ Lessen trekken vanuit de Account
antskamer
U vertaalt de gevolgen van uitspraken van de
Accountantskamer naar maatregelen
binnen uw eigen praktĳk.
√ De NV COS 2400 Beoorde lingsopd
rachten
U kunt de NV COS 2400 praktisch toepassen
en verbetert daarmee uw kwaliteit.
√ Controle van omzet en opbreng
ststrome n
U controleert de opbrengstverantwoording effectief
bĳ uw klant.
√ Gegeven sgerichte controlewerkzaa
mheden en cĳferanalyses
U voert gegevensgerichte werkzaamheden juist
uit en weet wanneer
u (extra) systeemgerichte cĳferanalyses uitvoert.
√ IT-risico’s en de impact op de
jaarrekeningcontr ole
U kent de theorie achter de IT-gerichte controleaa
npak en integreert dit in uw eigen praktĳk.
√ Standaa rd 4400N: Het rapport
van bevindingen
U rapporteert over feitelĳke bevindingen zonder
een conclusie te vormen
over het geheel en past de standaard 4400N
juist toe.
√ Mastercl ass: Controle van onderha
nden projecte n
U voert de controle van onderhanden projecten
goed uit in de praktĳk volgens de theorie
en de richtlĳnen.
√ Werken met de SRA-Ste ekproefm
ethode
U past deelwaarnemingen van uw controleopdracht
met de SRA-steekproefmethode juist,
effectief en efﬁciënt toe.

leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

4 PE

Masterclass: Verdiep uw rol als Compliance Ofﬁcer
U vergroot de impact van uw compliance functie en brengt verdieping aan
in uw werkzaamheden.
Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers
U krĳgt een nog beter inzicht in de maatregelen die leiden tot een kwaliteitsgerichte cultuur.

6 PE

12 PE

IT

Controle

Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

2 PE
2 PE
2 PE

3 PE
3 PE

Controle

Neem voor vragen en/of een persoonlĳk opleidingsadvies contact op met: Ruth Polman, rpolman@sra.nl of 030 656 60 60.

