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Jurroen Cluitmans, opleidingscoördinator en docent 

bij Full Finance: “Al langere tijd speelde het idee om 

gezamenlijk een volledig geïntegreerd opleidings - 

 traject op te zetten. Voor trainees is het namelijk heel 

prettig om de theorie- en de praktijkopleiding vanuit  

de 1-loket-gedachte te benaderen. Dit om te voorkomen 

dat een trainee niet goed weet waar hij of zij terecht kan.” 

GEEN DUBBEL WERK MEER

“Maar nog belangrijker om te voorkomen dat praktijk  

en theorie niet goed of helemaal niet op elkaar zijn 

afgestemd. Waardoor dubbel werk soms het gevolg  

is. We zien nog steeds dat dit gebeurt, soms tot grote 

frustratie van de studenten. We krijgen regelmatig de 

vraag van trainees of zij een opdracht die zij in het 

theoretisch gedeelte hebben behandeld, ook mogen 

inzetten in de praktijkopleiding. Dan kan vaak niet.  

Deze geïntegreerde opleiding zorgt ervoor dat dit  

verleden tijd is”, aldus Ruth Troostheide, coördinator  

bij het SRA-Stagebureau.

ALLE OPLEIDINGSONDERDELEN ZIJN INGEPLAND

SRA en Full Finance bieden in dit nieuwe traject theorie 

en praktijk niet meer als twee losse onderdelen aan, 

maar als één geheel. Full Finance is en blijft overigens 

wel verantwoordelijk voor het theoretische deel en SRA 

voor het praktijkgedeelte. Beide partijen houden dus 

hun eigen pet op, maar werken nauw samen en hou-

den elkaar daardoor ook scherp. Het complete onder-

wijsprogramma is volledig opgezet om de trainee zo 

goed mogelijk door de opleiding heen te loodsen. Alles 

is van tevoren ingepland en wordt duidelijk gecommuni-

ceerd met de student, maar ook met de begeleider 

vanuit het accountantskantoor. Troostheide: “En ook  

de tijd is ingepland voor alle onderdelen, bijvoorbeeld 

ook voor de rapportages. In theorie zou je door deze 

aanpak geen vertraging meer kunnen oplopen. Aan  

alle aspecten van de opleiding is namelijk gedacht en 

deze zijn ingepland.”

EÉN PRAKTIJKBEGELEIDER

Alle verplichte onderdelen uit de theorie-opleiding en  

uit de praktijkopleiding zijn in het traject opgenomen. 

“Dat is iets waar de trainee of het kantoor niet meer 

over na hoeft te denken”, stelt Cluitmans. “Het zijn 

formeel nog steeds twee trajecten, maar dat ziet  

de trainee niet meer. Er komt dan ook één praktijk-

begeleider, die zowel de theorie- als de praktijkkant  

op zich neemt.”

KLEINE GROEPEN, MEER SAMENWERKEN

Full Finance en SRA hopen in april van dit jaar te starten 

met een eerste groep studenten. “Iedere groep bevat 

niet meer dan zo’n twaalf studenten. Dat was ook een 

van onze vereisten, kleine groepen die intensief gaan 

samenwerken. Die elkaar kennen, onderling contact 

met elkaar hebben buiten de opleidingsdagen om en  

bij elkaar terecht kunnen met vragen en support. En 

niet alleen de trainees, maar ook de begeleiders wor-

den hier veel meer bij betrokken. We gaan echt als 

groep door het gehele traject heen. Wij geloven er heilig 

in dat dit de kans op slagen echt vergroot”, verduidelijkt 

Cluitmans. 

Full Finance en SRA starten in april met een geïntegreerde praktijkopleiding voor post-HBO 
trainees. Waarbij Full Finance het theoretische deel voor zijn rekening neemt en het 

SRAStagebureau de praktijkopleiding. Maar wel vanuit de 1-loketgedachte. Eén opleiding 
dus, om de trainee en het kantoor beter te kunnen bedienen. En om uitval te verlagen.

START GEÏNTEGREERDE 
PRAKTIJKOPLEIDING  

POST-HBO ACCOUNTANCY

WAAR PRAKTIJK EN THEORIE VOLLEDIG OP ELKAAR AANSLUITEN
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PRAKTIJKOPLEIDING

ALLES IS ALTIJD OP VRIJDAG

“Wat ook helpt daarbij is dat alle onderwijsonderdelen 

altijd op dezelfde dag, namelijk altijd op vrijdag zijn. 

Zowel theorie als praktijk. Dit schept zoveel duidelijk-

heid, voor de trainee natuurlijk maar ook voor het 

accountantskantoor. Daar weten ze dan ook: op vrijdag 

is hij of zij met de opleiding bezig. Alles blijft daardoor 

ook lekker doorlopen. Zo weet iedereen waar hij aan 

toe is. Ook dit draagt in onze optiek eraan bij om alle 

studenten, de uitzondering daargelaten natuurlijk, 

gemakkelijker door de opleiding heen te loodsen”, vult 

Troostheide aan. Overigens is veel op dezelfde locatie, 

het theoretische deel bij Full Finance en het praktijk-

gedeelte bij SRA; hemelsbreed liggen deze locaties 

dichtbij elkaar.

MEER INDIVIDUELE BEGELEIDING

Het onderwijsprogramma wijkt inhoudelijk niet af met 

wat er al was. Er werd al een goed theoretisch deel  

en praktijkdeel aangeboden. Cluitmans: “Wat wel  

echt nieuw is, is dat we veel meer op de individuele 

begeleiding gaan zitten. Er worden diverse workshops 

gegeven zoals ‘Hoe schrijf ik een POP?’, ‘Hoe schrijf  

ik een jaarrapportage?’ en ‘Hoe schrijf ik een jaarplan?’.  

Daar wordt veel meer ondersteuning bij geboden, dat 

ontbreekt nu vaak.”

DUIDELIJKHEID VOOR HET KANTOOR

Voor het kantoor is het wegnemen van de zorg een van 

de grote voordelen. Waar ze eerder mee worstelden 

‘Wat moet een trainee nu eigenlijk doen?’, is nu duide-

lijk. Zowel de trainee als de praktijkopleider worden van 

tevoren goed geïnformeerd door één partij. De praktijk-

begeleider moet ervoor zorgen dat alle opdrachten op 

kantoor geregeld zijn. Dat is ook erg belangrijk en 

duidelijke informatie helpt hier natuurlijk bij. Er is één 

aanspreekpunt waar men mee te maken heeft en 

samen wordt gekeken wat voor de trainee én kantoor 

het beste is, stelt Troostheide. 

WERKERVARING

De geïntegreerde opleiding is bij uitstek geschikt voor 

trainees met al wat werkervaring. Dit is wel gewenst, 

anders is een aantal opdrachten toch wel lastig. “We 

zien dan ook dat diegenen met werkervaring wat een-

voudiger door de opleiding heen lopen. Dat is bij deze 

geïntegreerde opleiding niet anders, denken wij”, zegt 

Troostheide.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE?

In september 2021 kan de volgende lichting trainees 

starten. Op sra.nl/geintegreerde-opleiding is alle infor-

matie, inclusief het complete onder wijsprogramma te 

vinden. Daar is ook een complete studiegids te down-

loaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Ruth Troostheide, rtroostheide@sra.nl of 

030 656 60 60. 

 

 

 

DE VOORDELEN VAN DE GEÏNTEGREERDE  
PRAKTIJKOPLEIDING POST-HBO ACCOUNTANCY
■  Eén loket voor de gehele opleiding

■  Eén traject dat alle onderdelen omvat

■  Eén groep van circa 12 studenten

■  Eén coach voor theorie en praktijk

■  Eén coördinator voor theorie en praktijk

■   Eén team van docenten, begeleiders en beoordelaars

■   Eén keer opdrachten maken, voor theorie en praktijk

■   Eén vaste prijs (inclusief locatie, lunch, koffie, thee), uitgezonderd de  

studieboeken

■  Eén vaste studiedag op een vaste locatie
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