
 Nieuwsbrief SRA-Stagebureau 

SRA-Stagebureau «Aanhef», 

 
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen over de praktijkopleidingen. 
 
Nieuwe opzet praktijkexamens per 1 oktober 2017 
Vanaf 1 oktober 2017 verandert de opzet van de praktijkexamens. Het 
examen start dan met een korte presentatie  door de examenkandidaat.   
 
Referaat september 2017 
In het laatste jaar van de praktijkopleiding houdt u een referaat. In 
september staan er nieuwe groepen gepland. Meld u nu aan voor de 
laatste plaatsen. Let op: vol = vol  
 
Praktijkopleiding MKB en Assurance 
SRA heeft voor de trainees een totaalpakket ontwikkeld dat bestaat uit de 
0-meting, het trainingsprogramma met geïntegreerde intervisiegesprekken, 
de begeleidingsdagen bij de MKB-variant en het referaat. 
Wij bieden een financieel voordeel en de mogelijkheid om onderdelen 
incompany bij u op kantoor uit te voeren. 
 
Let op: u kunt zich tot 1 juli a.s. aanmelden voor de Praktijkopleiding MKB 
en Praktijkopleiding Assurance zonder theoretische deficiënties. 
 
Praktijkopleiding RA en AA – einddatum 1 september 2021 
Heeft u zich voor 1 januari 2017 aangemeld voor de Praktijkopleiding RA 
of AA? Dan moet u de opleiding voor 1 september 2021 hebben afgerond.  
 
Overstappen van de Praktijkopleiding AA naar de MKB variant 
Wilt u gebruik maken van de overstapregeling naar de MKB variant? 
U kunt nog tot 1 september 2017 gebruik maken van de overstapregeling 
zonder theoretische deficiënties.  
 
Overstappen van de Praktijkopleiding RA naar de Assurance variant 
Ook voor trainees die nu de Praktijkopleiding RA volgen is er de 
mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe Assurance variant. U 
kunt nog tot 1 september 2017 gebruik maken van de overstapregeling 
zonder theoretische deficiënties. Lees hier meer 
 
Volg ons via de Facebookpagina van het SRA-Stagebureau. 
 
Voor meer informatie over het stagebureau en de diverse 
praktijkopleidingen verwijzen wij u graag door naar onze website 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helen Stoelwinder & Ruth Troostheide 
SRA-Stagebureau 
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SRA-Stagebureau 
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 rtroostheide@sra.nl 
E hstoelwinder@sra.nl 
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