
 Nieuwsbrief voor trainees  
  

«Aanhef», 
 
Examentrainingen  
Een mondeling examen is al stressvol genoeg. Daarom is het fijn als je 
met een zeker gevoel het examen in kan gaan. Dat bereik je met de 
examentraining van SRA. Door een combinatie van examinatoren als 
trainer, individuele aandacht, oefenen en handige tips en tricks, zorgen wij 
ervoor dat je met een zelfverzekerd gevoel het examen in gaat. Kies hier 
de training die bij je past. 
 
Dilemma 
In elke jaarrapportage omschrijf je een dilemma. Hoe uitgebreid moet dat 
eigenlijk? Omschrijf duidelijk het dilemma en de keuzes die de je had. 
Onderbouw de keuzes en zorg ervoor dat de toepassing van de wet- en 
regelgeving (VGBA, ViO, etc.) helder en duidelijk omschreven is.  
 
Simulaties 
Kan je niet (volledig) voldoen aan de urennormen rond assurance-
opdrachten in de MKB of Assurance opleiding? SRA en Full•Finance 
bieden vanaf het voorjaar 2019 simulatieopdrachten aan waarmee je 
maximaal 100 assurance-uren door simulatie kunt uitvoeren. 
Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden? Mail ons dan 
stagebureau@sra.nl  
 
Totaalpakket voor de praktijkopleiding bij SRA 
Wist je dat SRA een totaalpakket aanbiedt? Van de 0-meting, het 
trainingsprogramma met geïntegreerde intervisiegesprekken, de 
begeleidingsdagen bij de MKB-variant tot uiteindelijk het referaat. 
Daarnaast bieden wij een financieel voordeel en de mogelijkheid om 
onderdelen incompany bij jou op kantoor uit te voeren. 
 
Nieuwe referaten gepland voor 2019, meld je aan! 
Als je de praktijkopleiding RA / Assurance of MKB doet, houd je een 
referaat. Je kan starten met het referaat vanaf het laatste half jaar van de 
praktijkopleiding.  
 
Voortgangstabel (MKB/Assurance) 
Let er op dat bij alle (half)jaarrapportages de voortgangstabel is bijgewerkt. 
Het heeft de voorkeur om een ‘momentopname’ toe te voegen bij de 
rapportages. De ‘momentopname’ kun je op elk gewenst moment 
downloaden en toevoegen aan de rapportage.    
 
Vaktechnische en persoonlijke leerdoelen 
Om de praktijkopleiding af te kunnen ronden moet je groeien in kennis, 
houding, vaardigheden en ethiek. Een leerdoel specificeert duidelijk en 
concreet wat jij je eigen wilt maken op het gebied van kennis, inzichten en 
vaardigheden. Aan de hand van leerdoelen werk je aan het realiseren van 
de eindtermen. Dit zijn zowel vaktechnische als generieke eindtermen.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helen & Ruth & Jennifer  
SRA-Stagebureau 
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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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