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REFERAATTRAJECT
PRAKTIJKOPLEIDING ASSURANCE
Zit jij in de laatste fase van je RA-opleiding en wil je graag het referaattraject volgen? Bij Nyenrode Business Universiteit
kan je het referaattraject in een kleine gemêleerde groep volgen. Hierdoor leer je veel van elkaars ervaring en wordt de
kwaliteit van het traject gewaarborgd om jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren.

REFERAATTRAJECT: WAT HOUDT HET IN?

Heb je bij een andere universiteit gestudeerd, ben je in het

In een kleine groep van 4 tot 7 trainees ga je, onder begeleiding

MKB werkzaam of werk je bij een Big Four kantoor? Geen enkel

van een praktijkreferaatbegeleider van Nyenrode, aan de slag

probleem, trainees van alle achtergronden zijn welkom om bij

met één of meerdere dilemma’s. In het referaat licht je kort een

Nyenrode aan het referaat deel te nemen.

uitgevoerde opdracht toe, ga je uitgebreid in op de dilemma’s
die je daarbij bent tegengekomen en hoe je ermee bent omgegaan. Vervolgens plaats je de dilemma’s in een maatschappelijke
context en discussieer je erover met je groep. Daarna verdedig
je de keuzes die je hebt gemaakt in een presentatie en volgt
er een discussie met je groep.

DE VOLGENDE ELEMENTEN WORDEN DOOR
TRAINEES ALS ZEER POSITIEF ERVAREN:
1 Dilemmagericht werken
2 Kleine cursusgroepen

Je werkt in een kleine groep om de kwaliteit te waarborgen en
om jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren.

3 Leren verdedigen en presenteren
4 Voldoende contactmomenten en goede begeleiding

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

DUUR REFERAATTRAJECT

BIJEENKOMSTEN

De doorlooptijd van een traject is maximaal 3 maanden. Per
traject worden 6 bijeenkomsten georganiseerd. Aanwezigheid
bij de bijeenkomsten is verplicht. De trainees die het praktijkreferaat bij Nyenrode volgen komen uit het hele land. Er worden
bij voldoende animo dan ook bijeenkomsten in Amsterdam,
Arnhem, Breda, Breukelen, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en
Zwolle aangeboden.

1 Kennismaking begeleider en referaatgroep
Bespreking dilemmavoorstel en probleemstelling
2 Feedback op referaat door medetrainees en begeleider
3 Feedback op referaat door medetrainees en begeleider
4 Bespreking houden van een presentatie en het

STARTMOMENTEN IN 2019

voeren van een relevante discussie

• Januari: aanmelden tot en met 25 november 2018

Voorbereiding op mondeling praktijkexamen NBA

• April: aanmelden tot en met 1 maart 2019

5 Verdediging referaat

• September: aanmelden tot en met 25 juli 2019

6 Verdediging referaat

DEELNAMEVOORWAARDEN
• Je neemt deel aan het referaat in de tweede helft van het
derde jaar van de praktijkopleiding (zesde semester)

KOSTEN

• Je hebt toestemming van je stagebureau voor deelname
• Je committeert je aan de voortgangseisen uit het onderwijs-		

De kosten voor deelname zijn € 2695,-.

programma om het groepsproces tot een succes te maken

AANMELDEN
Je kan via praktijkreferaat@nyenrode.nl het onderwijs-

“ HET TRAJECT WAS ZEER LEERZAAM,
JE BENT HEEL BEWUST BEZIG MET
HET UITWERKEN EN BESCHRIJVEN VAN
EEN DILEMMA. ZO KOM JE HEEL SNEL
TOT DE KERN. DOOR HET BESPREKEN
VAN DE REFERATEN IN DE GROEP
LEER JE VEEL VAN ELKAAR.”

programma opvragen en je aanmelden.
Aanmelden doe je door middel van het insturen van een
dilemmavoorstel, met daarbij de expliciete bevestiging dat
je je committeert aan de voorwaarden van het traject. Na
de sluitingsdatum van de aanmelding word je ingedeeld bij
een referaatgroep en ontvang je hierover meer informatie.

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET DRS. PATRICIA DE QUAASTENIET-MEESTER
PRAKTIJKREFERAAT@NYENRODE.NL

+31 346 295 816

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

NYENRODE.NL/PR AK TIJKOPLEIDING

