
Overstappen van praktijkopleiding RA (oud) naar Assurance (nieuw) vanaf 1 november 2017 
 

Voorwaarden voor soepele overgang (met behoud van portfolio en zonder theoretische deficiënties): 
- Datum overstap uiterlijk 1 oktober 2017 (= startdatum vervolg praktijkopleiding onder de nieuwe 

eindtermen); en 
- POP overstap ingediend uiterlijk 15 november 2017; en 
- POP overstap goedgekeurd uiterlijk 31 januari 2018.  

 

Moment van 
overstap 

Ingediend in ELO Consequenties 

Jaar 1 - Niets; of  
- Alleen jaarplan 1; of 
- Semesterverslag 1  

(> 1 jaar geleden) 
- Meer, maar trainee wil beginnen 

met de nieuwe praktijkopleiding 

 Nieuwe praktijkopleiding (volledig, dus 
incl. zevenjaarstermijn en mogelijkheid 
deelname verkortingsregeling)1 

 Theoretische deficiënties mogelijk2 

Jaar 1 - Jaarplan 1 
(< 18 maanden geleden) 

- Semesterverslag 1  
(< 1 jaar geleden)  

 Afronden jaar 1 in ‘oude’ model 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 2: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 
- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 2) 
- Twee halfjaarrapportages 
- Twee jaarrapportages 
- Jaarplan 3 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 
(vrijstelling van drie dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 

Jaar 1/2 - Jaar 1 is nog niet afgerond (maar 
trainee heeft al wel onderdelen 
van jaar 2 gedaan) 

 Afronden jaar 1 in ‘oude’ model 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 2: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 2) 

                                                           
1 Trainees die in 2016 zijn ingeschreven voor de praktijkopleiding, kunnen tot 1 april 2018 kosteloos alsnog 
starten met de nieuwe praktijkopleiding. Zij krijgen dan een nieuw portfolio en een startdatum van 1 januari 
2017 en moeten volledig voldoen aan de eisen van de nieuwe praktijkopleiding (incl. zevenjaarstermijn, 
eventuele deficiënties etc.). Trainees die vóór 1 januari 2016 zijn ingeschreven, willen overstappen naar de 
nieuwe eindtermen en daarvoor de nieuwe praktijkopleiding volledig (vanaf het begin) moeten volgen, moeten 
zich opnieuw aanmelden (incl. deelnamebijdrage betalen). Dit geldt ook voor trainees die in 2016 zijn 
ingeschreven en vanaf 1 april 2018 overstappen naar de nieuwe eindtermen en daarvoor de nieuwe 
praktijkopleiding in het geheel moeten volgen.   
2 Let op: iemand heeft alleen theoretische deficiënties als de theoretische opleiding onder de oude eindtermen 
is afgerond.  



- Twee halfjaarrapportages 
- Twee jaarrapportages 
- Jaarplan 3 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van drie dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 

Jaar 2 - Jaar 1 is afgerond 
- Semesterverslag 3 

(> 1 jaar geleden) 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 2: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 2) 
- Twee halfjaarrapportages 
- Twee jaarrapportages 
- Jaarplan 3 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van drie dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 

Jaar 2 Semesterverslag 3 
(< 1 jaar geleden) 

 Afronden jaar 2 in ‘oude’ model 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 3: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 3) 
- Eén halfjaarrapportage 
- Eén jaarrapportage 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van zes dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 



Jaar 2/3 - Jaar 2 is nog niet afgerond (maar 
trainee heeft al wel onderdelen 
van jaar 3 gedaan) 

 Afronden jaar 2 in ‘oude’ model 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 3: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 3) 
- Eén halfjaarrapportage 
- Eén jaarrapportage 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van zes dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 

Jaar 3 Semesterverslag 5 
(> 1 jaar geleden) 

 Nieuwe praktijkopleiding vanaf jaar 3: 
- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Nulmeting 
- POP (incl. jaarplan 3) 
- Eén halfjaarrapportage 
- Eén jaarrapportage 
- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van zes dagen mogelijk) 

- Ten minste twee intervisiegesprekken 
- Referaat 
- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 

 Negenjaarstermijn 

Jaar 3 Semesterverslag 5 
(< 1 jaar geleden) 

 Afronden jaar 3 in ‘oude’ model 

 Aanvullende onderdelen nieuwe 

praktijkopleiding: 

- Volledig voldoen aan nieuwe 

eindtermen (incl. uren en opdrachten) 

- Jaarrapportage 

- ICAIS-opdracht 
- Voortgangstabel (uren- en 

eindtermenregistratie) 

- Trainingsprogramma negen dagen 

(vrijstelling van zes dagen mogelijk) 

- Referaat 

- Slotexamen 

 Theoretische deficiënties mogelijk 



 Negenjaarstermijn 

 
 
Niet overstappen 
- Trainees die de praktijkopleiding onder de oude eindtermen willen afronden, moeten uiterlijk 

binnen negen jaar na aanvang en vóór 1 september 2021 zijn afgestudeerd (afstudeerdatum = 
datum slagen slotexamen praktijkopleiding). 

- Vanaf 1 januari 2018 kunnen trainees geen gebruik meer maken van de gelijkstellingsregeling.  


