Accreditatiekader
Voor de beoordeling van aanvragen van aanbieders die onderwijs in het kader van de
beroepsopleiding advocaten willen verzorgen

Vastgesteld bij besluit van de algemene raad van 16 juli 2013 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30
mei 2016. Inwerkingtreding 1 juli 2016.
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1. Inleiding
1.1.

De Nederlandse orde van advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) bevordert in het belang van een goede rechtsbedeling
een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de
advocatuur, draagt zorg ingevolge artikel 9c van de Advocatenwet voor de beroepsopleiding en
behartigt de belangen van de advocatuur. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het
toezicht op de advocatuur. Het streven is een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te
vervullen ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat en het borgen van de toegang tot het
recht.
1.2.

De beroepsopleiding advocaten

In september 2013 is de beroepsopleiding advocaten (BA) gestart. Hiermee hebben de eenjarige
Beroepsopleiding (BO) en de tweejarige Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) plaatsgemaakt voor
een geïntegreerde, driejarige opleiding. De NOvA heeft naar aanleiding van het rapport Met recht
advocaat besloten de opleiding voor advocaten ingrijpend te vernieuwen. Advocaten moeten beter
toegerust zijn op de toegenomen complexiteit van de praktijk. Rechtsgebieden zijn ingewikkelder
geworden en de cliënt vraagt meer. In de nieuwe beroepsopleiding wordt daarom meer gevergd van
stagiaires en is er meer aandacht voor materieel recht (vanuit een procesrechtelijke invalshoek) en
beroepsattitude en -ethiek. Ook worden meer vakken getoetst en is er meer ruimte voor specialisatie.
Het onderwijs is daarnaast niet vrijblijvend en van stagiaires mag bepaalde basiskennis worden
verwacht. Verder is nodig dat er samenhang bestaat in het curriculum.
Dit heeft geresulteerd in een beroepsopleiding advocaten die inhoudelijk is uitgewerkt in het
bijgevoegde curriculum (bijlage C). De onderwijskundige uitgangspunten die aan de opleiding ten
grondslag liggen, zijn weergeven in het Onderwijskundig en toetstechnisch concept BA (bijlage D).
Uitgangspunt is dat een stagiaire de stage en de opleiding in twee en een half jaar dient af te ronden.
1.3.

Liberalisering van de beroepsopleiding advocaten

De beroepsopleiding advocaten beslaat in totaal drie jaar en bestaat uit drie pijlers:
1. Vaardigheden en ethiek;
2. Leerlijn (major + keuzevakken in dezelfde leerlijn);
3. Overige cognitieve vakken.
De leerlijn en de overige cognitieve vakken zijn geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat naast de UO ook
andere partijen dan de UO in de gelegenheid worden gesteld om dit onderwijs (niet de toetsing en
examinering) te verzorgen, mits zij door de algemene raad zijn geaccrediteerd.
Om geaccrediteerd te worden dient een partij te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die betrekking
hebben op zowel de organisatie van de Aanvrager als op de inhoud van hetgeen wordt aangeboden.
Alleen partijen die ten minste één hele leerlijn aanbieden, kunnen geaccrediteerd worden. Dit om de
samenhang in de leerlijn te borgen.
Een partij die onderwijs in het kader van de beroepsopleiding advocaten wil verzorgen, dient daartoe
een verzoek in waarin wordt aangegeven voor welke leerlijn(en) accreditatie wordt aangevraagd.
Indien accreditatie wordt verleend, dient de aanvrager van de accreditatie (hierna: de Aanvrager)
onderwijs te geven in de leerlijn(en) waarvoor accreditatie is verleend.
Nederlandse orde van advocaten – Accreditatiekader beroepsopleiding advocaten – pagina 3 van 29 – versie 1 juli 2016

De overige cognitieve vakken kan een stagiaire volgen bij hetzij een Geaccrediteerde aanbieder, hetzij
bij de UO. In totaal kan een advocaat-stagiaire de BA bij maximaal twee instellingen volgen.
Samengevat:
Wat

Bij wie

Vaardigheden & ethiek

UO

Leerlijn (in zijn geheel)

UO of geaccrediteerde aanbieder

Overige cognitieve vakken die bij een leerlijn
behoren, alsmede Jaarrekeninglezen, ADR en
keuzevakken die een stagiaire buiten de leerlijn
mag volgen.

UO of geaccrediteerde aanbieder waar leerlijn
wordt gevolgd

Toetsen en herkansingen

UO

De Aanvrager selecteert en ontwikkelt onderwijsmaterialen voor de vakken van de beroepsopleiding
advocaten die de Aanvrager wil verzorgen. Uitgangspunt daarbij zijn de vakbeschrijvingen van het
curriculum BA (bijlage C).
1.4.

De stichting beroepsopleiding advocaten (SBA)

Op 13 september 2012 heeft de NOvA de SBA opgericht, die ten doel heeft:
1. Het houden van toezicht op de kwaliteit van de beroepsopleiding advocaten;
2. Het adviseren over het vaststellen en onderhoud van de eindtermen, exameneisen en curriculum
van de BA;
3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de NOvA met betrekking tot de BA;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De SBA houdt namens de NOvA toezicht op de UO en op Geaccrediteerde aanbieders van de
beroepsopleiding advocaten.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de NOvA en van de juridische
faculteiten
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2.

Algemeen

2.1.

Inleiding

De NOvA heeft een accreditatiekader (hierna: Accreditatiekader) opgesteld om te komen tot
accreditatie van partijen die onderwijs in het kader van de beroepsopleiding advocaten willen
verzorgen. Partijen die accreditatie willen verwerven, dienen een aanvraag in die de in dit
Accreditatiekader vastgelegde regels en richtlijnen volgt. De aanvragen doorlopen een
accreditatieprocedure waarin wordt nagegaan of de Aanvrager en het onderwijs dat hij wil verzorgen,
voldoen aan de beoordelingscriteria. Wanneer dat het geval is, neemt de algemene raad een besluit
(hierna: Accreditatiebesluit) dat de Aanvrager het recht geeft het in de Aanvraag beschreven
onderwijs te verzorgen. Accreditatie gaat in op de datum waarop de algemene raad tot een positief
besluit over een accreditatieaanvraag komt. De algemene raad bepaalt voor welke periode de
(her)accreditatie geldig is. De accreditatie vervalt automatisch na het verstrijken van voornoemde
periode van accreditatie.
Een Geaccrediteerde aanbieder dient minimaal een half jaar voordat de accreditatie vervalt, een
aanvraag voor heraccreditatie in te dienen om te voorkomen dat de accreditatie automatisch komt te
vervallen op de vervaldatum. In hoofdstuk 6 zijn de voorwaarden en procedures voor heraccreditatie
nader omschreven.
De Geaccrediteerde aanbieder zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

(Doen) ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor het deel van het curriculum dat de
Geaccrediteerde aanbieder wil verzorgen (tenminste één volledige leerlijn);

Verzorgen van de feitelijke organisatie van het onderwijs voor dat deel van het curriculum;

Selecteren en opleiden van docenten;

Inroosteren van stagiaires en docenten;

Reserveren en inrichten van locaties;

Verzorgen van een digitale leeromgeving;

Verspreiden van onderwijsmaterialen;

Communicatie en voorlichting;

(Doen) verzorgen van het onderwijs voor dat deel van het curriculum;

(Doen) onderhouden van onderwijsmaterialen voor dat deel van het curriculum;

Kwaliteitsborging;

Rapporteren aan de SBA;

Meewerken aan evaluatie;

Alles wat redelijkerwijs mag worden verwacht om het deel van de opleiding, dat de
Geaccrediteerde aanbieder verzorgt, tot een goed einde te brengen.
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de door de
Geaccrediteerde aanbieder ingediende Aanvraag, die de basis heeft gevormd voor de accreditatie van
de Geaccrediteerde aanbieder. De Aanvraag zal onderdeel uitmaken van het Accreditatiebesluit.
2.2.

Algemene informatie

Begrippen die in dit Accreditatiekader met hoofdletters zijn geschreven, hebben de betekenis die de
definities (Bijlage B) daaraan toekennen.
Het Accreditatiekader is vastgesteld door de algemene raad van de NOvA. De algemene raad kan het
kader wijzigen. Op de website van de NOvA is de meeste recente versie van het kader te vinden, met
daarbij beschreven de data waarop de wijzigingen zijn ingegaan.
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3.

Eisen aan de Aanvrager

3.1.

Identificatiegegevens

De Aanvrager dient inlichtingen te verstrekken over de bedrijfsgegevens en zijn inschrijving(en) in het
nationale beroeps- of handelsregister. De Aanvrager dient deze inlichtingen te verstrekken door het
invullen van het inschrijfformulier (Bijlage A).
3.2.

Akkoordverklaring

De Aanvrager verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de in het Accreditatiekader beschreven
accreditatieprocedure en de daarin gehanteerde criteria, en dat hij alles naar waarheid heeft ingevuld.
3.3.

Eisen met betrekking tot de continuïteit

De Aanvrager dient over de vijf boekjaren voorafgaand aan de aanvraag een gemiddelde jaarlijkse
omzet te hebben behaald van ten minste € 1.000.000,-.
3.4.

Technische bekwaamheid – ervaring

De Aanvrager dient in de periode van drie jaren voorafgaand aan de Aanvraag aantoonbare ervaring
te hebben opgedaan:
1. In het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van postacademisch juridisch onderwijs in ten
minste zes verschillende vakken, en
2. In het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van postacademisch onderwijs voor jaarlijks ten
minste 100 verschillende cursisten.
De Aanvrager zal in een bijlage een overzicht verstrekken van deze ervaring. Deze ervaring mag zijn
opgedaan op verschillende opleidingen, cursussen etc. Niet iedere opgevoerde opleiding etc. behoeft
dus aan alle (gecumuleerde) eisen te voldoen.
De Aanvrager kan – indien voorhanden – brochures van de opgevoerde opleidingen toevoegen. Dit is
geen verplichting. Bovenstaande laat de mogelijkheid voor de NOvA om nadere toelichting en/of
ondersteunende bescheiden van de Aanvrager te verlangen onverlet.
3.5.

Technische bekwaamheid – medewerkers

De Aanvrager dient bekwaam te zijn op het gebied van opleidingsmanagement en de ontwikkeling van
onderwijsmaterialen teneinde het onderwijs succesvol te kunnen verzorgen.
In verband daarmee dient Aanvrager te beschikken over tenminste een opleidingsmanager, conform
het functieprofiel opleidingsmanager met onderwijskundige ervaring op het gebied van de ontwikkeling
van onderwijsmaterialen, conform het functieprofiel opleidingsmanager/onderwijskundige (bijlage F).
3.6.

Uitsluitingsgronden

De Aanvrager wordt van (verdere) deelname aan de accreditatieprocedure uitgesloten, indien jegens
de Aanvrager bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken om een of meer
van de hieronder opgegeven redenen:
 Deelneming aan een criminele organisatie;
 Omkoping;
 Fraude;
 Witwassen van geld.
Nederlandse orde van advocaten – Accreditatiekader beroepsopleiding advocaten – pagina 6 van 29 – versie 1 juli 2016

Voor ondernemingen in Nederland betreft het in ieder geval strafbare feiten als bedoeld in de
volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of
323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater.
De NOvA kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van voormelde uitsluiting.
Daarnaast kan de NOvA iedere Aanvrager van deelneming van de accreditatieprocedure uitsluiten:
 Die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt,
jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare
toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing
zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
 Wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van
betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van
toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is
gemaakt;
 Jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing
zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is
vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
 Die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die
de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
 Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of
van Nederland;
 Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland.
De Aanvrager dient te verklaren dat bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing
zijn. De Aanvrager kan bij het indienen van zijn Aanvraag volstaan met het indienen van een eigen
verklaring uitsluitingsgronden.
De NOvA kan de Aanvrager op een later moment verzoeken officiële bewijsstukken te overleggen,
waaronder een VOG-rp, Non-faillietverklaring en verklaring van de Belastingdienst inzake voldoen
sociale premies en belastingen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met
hetgeen in de eigen verklaring is verklaard, kan dit door de NOvA worden aangemerkt als valse
verklaring, wat kan leiden tot uitsluiting van de Aanvrager aan (verdere) deelname aan de
accreditatieprocedure.
Al de hiergenoemde uitsluitingsgronden kunnen ook reden zijn dit kan ook reden zijn om een reeds
verleende accreditatie in te trekken.
3.7.

Aanvraag zelfstandig of als Combinatie

De Aanvrager kan zelfstandig of als Combinatie een Aanvraag indienden. Een Combinatie dient één
lid van de Combinatie aan te wijzen als penvoerder. De penvoerder is bevoegd de Combinatie ter
zake deze accreditatieprocedure te vertegenwoordigen.
De leden van een Combinatie zijn allen onherroepelijk en onvoorwaardelijk hoofdelijk aansprakelijk en
verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Accreditatiebesluit. Combinaties
mogen hun samenstelling na het indienen van hun Aanvraag niet meer wijzigen zonder schriftelijke
toestemming van de NOvA.
Indien een van de leden van een Combinatie voorafgaand aan het Accreditatiebesluit niet meer aan
de door de NOvA gestelde eisen blijkt te voldoen, behoudt de NOvA zich het recht voor om de
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overgebleven leden van de Combinatie uit te sluiten van verdere deelname aan de
accreditatieprocedure. Indien na het Accreditatiebesluit blijkt dat een van de leden van een
Combinatie voor of na dat besluit niet (meer) aan de door de NOvA gestelde eisen blijkt te voldoen,
kan een eerder verleende Accreditatie worden ingetrokken.
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4.

Beoordelingscriteria

4.1.

Algemeen

De Aanvraag wordt beoordeeld op vijf beoordelingsaspecten:
1. Programma van eisen;
2. Plan voor onderwijs;
3. Implementatieplan;
4. Kwaliteitsplan;
5. Het optreden en het verhandelde tijdens de hoorzitting.
Bij de beoordeling op de beoordelingscriteria Plan voor onderwijs, Implementatieplan, Kwaliteitsplan
en het optreden en het verhandelde tijdens de presentatie zal een rapportcijfer worden toegekend.
Deze rapportcijfers hebben de volgende betekenis: 10 = uitstekend, 9 = zeer goed, 8 = goed, 7 = ruim
voldoende, 6 = voldoende, 5 = twijfelachtig, 4 = onvoldoende, 3 = ruim onvoldoende, 2 = slecht, 1 =
zeer slecht.
4.2.

Programma van Eisen

In Bijlage E staat het Programma van Eisen. De eisen zijn verdeeld in categorieën. Deze eisen
hebben een knock-outkarakter. Het niet voldoen aan een of meer van deze eisen kan leiden tot
terzijdelegging van de Aanvraag. De Aanvrager dient per eis (Bijlage E) aan te geven of hij daaraan
voldoet door het invullen van het antwoord „ja‟ of „nee‟ en zich onvoorwaardelijk akkoord met deze
eisen te verklaren door het rechtsgeldig ondertekenen van Bijlage E. De ondertekende bijlage is een
onderdeel van de Aanvraag.
4.3.

Plan voor onderwijs

In het Plan voor onderwijs dient de Aanvrager aan te geven voor welke leerlijn(en) de Aanvrager
geaccrediteerd wil worden. Daarnaast dient de Aanvrager in ieder geval nader in te gaan op de wijze
waarop hij de onderdelen van de opleiding die hij wil verzorgen, zal uitvoeren en op welke wijze hij zal
borgen daaraan steeds te voldoen en hoe hij bij het ontwerpen rekening houdt met het
Onderwijskundig en toetstechnisch concept (Bijlage D). Daarnaast kan de Aanvrager ingaan op
andere - door de Aanvrager zelf aan te dragen - onderwerpen.
Onderdelen Plan voor onderwijs
Visie op de beroepsopleiding advocaten, op de plaats van de leerlijnen daarin en op het ontwikkelen
van onderwijsmaterialen voor die leerlijnen.
Uitwerking van leervormen voor effectief en efficiënt onderwijs, inclusief eventuele inzet van een
digitale leeromgeving, e-learningcontent en andere toepassing van nieuwe media.
Uitwerking van soort en aantal docenten per groep, groepsgrootte en verhouding fysieke/virtuele
bijeenkomsten.
Uitwerking van de coördinatie met de Uitvoeringsorganisatie (bij de uitvoering van het onderwijs heeft
de Uitvoeringsorganisatie een leidende rol).
Uitwerking van de onderwijslocaties, de faciliteiten, de bereikbaarheid en reisduur ervan.
De wijze waarop de Aanvrager casus voor stagiaires zal ontwikkelen. De Aanvrager dient hierbij een
uitwerking op hoofdlijnen te laten zien van een in bijlage C beschreven groot keuzevak binnen de
leerlijn (c.q. één van de leerlijnen) die de Aanvrager wil verzorgen. De toetstermen staan beschreven
in bijlage C.
[Eventueel: door Aanvrager zelf aan te dragen onderwerpen]
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De Aanvrager selecteert en ontwikkelt onderwijsmaterialen voor de vakken van de beroepsopleiding
advocaten die de Aanvrager wil verzorgen. Bij het ontwikkelen van de onderwijsmaterialen gaat de
Aanvrager uit van de vakbeschrijvingen in het curriculum BA (Bijlage C) alsmede van de nog te
ontwikkelen vakbeschrijvingen voor de nog niet beschreven vakken.
Beoordelingscriterium en beoordelingswijze:
Het Plan voor Onderwijs wordt beoordeeld door de Accreditatiecommissie (zie hierna bij 5.1). De
Accreditatiecommissie kent een oordeel toe in de vorm van een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m
10 (zie hiervoor onder 4.1) over de mate waarin het door de Aanvrager ingediende Plan voor
onderwijs bijdraagt aan het tijdig bereiken van eind- en toetstermen door een zo groot mogelijk
percentage stagiaires voor de onderdelen die de Aanvrager wil verzorgen.
De Accreditatiecommissie zal zich door middel van expert judgement een oordeel vormen over het toe
te kennen rapportcijfer. Deze beoordeling wordt toegepast op totaalbeeld van het Plan voor onderwijs.
Accreditatie zal niet worden verleend indien de Accreditatiecommissie van oordeel is dat het Plan van
onderwijs in minder dan in ‘ruim voldoende’ mate bijdraagt aan het tijdig bereiken van eind- en
toetstermen voor een zo groot mogelijk percentage stagiaires voor de onderdelen van de
beroepsopleiding advocaten die de Aanvrager wil verzorgen.
4.4.

Implementatieplan

De Aanvrager dient een Implementatieplan in te dienen. Een overzicht van de planning dient als
afzonderlijke bijlage bij het Implementatieplan te worden gevoegd.
In het Implementatieplan dient de Aanvrager de uitvoering van de implementatie van het onderwijs dat
hij wil verzorgen, te beschrijven, rekening houdend met de door hem gewenste start van het door hem
te geven onderwijs in de beroepsopleiding advocaten.
In het Implementatieplan zal in ieder geval aan de orde moeten komen hoe de Aanvrager de
onderstaande onderdelen zal uitvoeren en zal borgen dat hij daaraan steeds voldoet.
Daarnaast kan de Aanvrager ingaan op andere - door de Aanvrager zelf aan te dragen - onderwerpen,
indien en voor zover deze bijdragen aan het tijdig en volledig starten van de beroepsopleiding
advocaten op de datum waarop de Aanvrager de opleiding wil starten.
Onderdelen Implementatieplan
Voldoende gekwalificeerde docenten met kennis van het curriculum
Voldoende en kwalitatief volwaardig cursusmateriaal
Tijdige informatievoorziening (aan stagiaires)
Planning (in tijd) van het implementatietraject (als bijlage bij het Implementatieplan)
[Eventueel: door Aanvrager zelf aan te dragen onderwerpen]
Beoordelingscriterium en beoordelingswijze:
Het Implementatieplan wordt beoordeeld door de Accreditatiecommissie als genoemd in paragraaf
5.1. De Accreditatiecommissie kent een oordeel toe in de vorm van een rapportcijfer op een schaal
van 1 t/m 10 (zie hiervoor onder 4.1) over de mate waarin het door de Aanvrager ingediende
Implementatieplan bijdraagt aan het tijdig en volledig starten van de onderdelen die de Aanvrager wil
verzorgen.
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De Accreditatiecommissie zal zich door middel van expert judgement een oordeel vormen over het toe
te kennen rapportcijfer. Deze beoordeling wordt toegepast op totaalbeeld van het Implementatieplan.
Accreditatie zal niet worden verleend indien de Accreditatiecommissie van oordeel is dat het
Implementatieplan in minder dan in “ruim voldoende” mate bijdraagt aan het tijdig en volledig starten
van het door de Aanvrager aan te bieden onderwijs op de door Aanvrager beoogde ingangsdatum.
4.5.

Kwaliteitsplan

In het Kwaliteitsplan dient de Aanvrager in te gaan op de wijze waarop hij onderstaande aspecten van
het onderwijs dat hij wil verzorgen, zal uitvoeren en op welke wijze hij zal borgen daaraan steeds te
voldoen. Daarnaast kan de Aanvrager ingaan op andere - door de Aanvrager zelf aan te dragen onderwerpen, indien en voor zover deze bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de
beroepsopleiding advocaten.
Onderdelen Kwaliteitsplan
Uitwerking kwaliteitsmanagementsysteem.
Uitwerking ontwikkelproces bij onderwijsmaterialen (fasen, activiteiten per fase en rollen per fase) en
borging van dit proces.
Wijze van instructie, opleiding, monitoring en begeleiding van docenten.
Wijze van evalueren van de kwaliteit van het onderwijs en verbeteren van leermiddelen en processen.
Wijze van klachtenafhandeling.
Interactie tussen de NOvA, SBA, UO en Aanvrager.
Overzicht van de planning van de evaluatie- en verbetermomenten (als bijlage bij het Kwaliteitsplan).
[Eventueel: door Aanvrager zelf aan te dragen onderwerpen]
Een overzicht van de planning van de evaluatie- en verbetermomenten dient als afzonderlijke bijlage
bij het Kwaliteitsplan te worden gevoegd.
Beoordelingscriterium en beoordelingswijze:
Het Kwaliteitsplan wordt beoordeeld door de Accreditatiecommissie (zie hierna bij 5.1). De
Accreditatiecommissie kent een oordeel toe in de vorm van een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m
10 (zie hiervoor onder 4.1) over de mate waarin het door de Aanvrager ingediende Kwaliteitsplan
bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het onderwijs op de onderdelen die de
Aanvrager wil verzorgen.
De Accreditatiecommissie zal zich door middel van expert judgement een oordeel vormen over het toe
te kennen rapportcijfer. Deze beoordeling wordt toegepast op totaalbeeld van het Kwaliteitsplan.
Accreditatie zal niet worden verleend indien de Accreditatiecommissie van oordeel is dat het
Kwaliteitsplan in minder dan in ‘ruim voldoende’ mate bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardige
uitvoering van het onderwijs op de onderdelen die de Aanvrager wil verzorgen.
4.6.

Hoorzitting

Iedere Aanvrager zal in een hoorzitting door de Accreditatiecommissie bevraagd worden over de
Aanvraag. De Aanvrager zal in de gelegenheid worden gesteld om een presentatie van maximaal 20
minuten te geven. De duur van de hoorzitting is maximaal negentig minuten. Tenminste een deel van
de presentatie dient te worden verzorgd door de opleidingsmanager, gespecificeerd in bijlage F. In de
presentatie geeft de Aanvrager inzicht in zijn visie op het door hem te verzorgen onderdeel van de
beroepsopleiding advocaten en de beroepsopleiding advocaten als geheel, waarbij hij onder meer
ingaat op de borgen van de aansluiting van het door hem te geven onderwijs op de behoeften van de
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advocatuur. Ook dient de Aanvrager in te gaan op zijn onderwijskundige visie op het ontwikkelen van
opleidingsmateriaal, het gebruik van digitale leermiddelen en het motiveren van advocaat-stagiaires.
Beoordelingscriterium en beoordelingswijze:
Accreditatie zal niet worden verleend indien de Accreditatiecommissie van oordeel is de Aanvrager
niet in “ruim voldoende” mate het vertrouwen wekt dat hij over de benodigde deskundigheid beschikt
en het onderwijs dat hij wil verzorgen op (onderwijskundig) professionele en ook overigens kwalitatief
hoogstaande wijze wordt ontwikkeld en gegeven.
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5.

Besluitvormingsprocedure algemene raad inzake accreditatieaanvraag

5.1.

Inleiding

Algemeen
De NOvA biedt de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen. Deze mogelijkheid is doorlopend. Er
zijn geen vaste momenten in het jaar waarop de aanvraag ingediend moet zijn. De aanvrager bereidt
in overleg met QANU een planning voor om de aanvraag compleet te maken en bij de Nederlandse
orde van advocaten in te dienen conform artikel 3.25, tweede lid, Verordening op de advocatuur.
De logistieke begeleiding van de accreditatieprocedure is - in handen van een externe organisatie die
deskundig is op het terrein van accreditatie van onderwijsinstellingen, QANU. QANU maakt gebruik
van een Accreditatiecommissie, bestaande uit deskundigen, die de inhoudelijke beoordeling doen,
conform dit kader (zie o.a. hoofdstuk 4). De samenstelling van de Accreditatiecommissie wordt aan de
aanvrager meegedeeld.
Voorbereiding van de aanvraag
De aanvrager treedt in contact met QANU over de te nemen processtappen en planning om te komen
tot het indienen van een aanvraag (en daarbij behorend accreditatie-advies). Onderdeel van dit proces
zijn in ieder geval het sluiten van een overeenkomst met QANU aangaande de beoordeling, het
instellen van een Accreditatiecommissie door QANU die de beoordeling uitvoert en het advies opstelt.
Het advies is definitief, nadat alle commissieleden kennis hebben genomen van en ingestemd hebben
met de inhoud van het advies.
De aanvraag
De aanvraag – bestaande uit het advies van QANU, een beschrijving van de opleiding, de vakken, de
docenten en de lesmethode – wordt ter beoordeling aan de algemene raad voorgelegd. De algemene
raad beslist op een accreditatie-aanvraag binnen een termijn van ten hoogste 8 weken.
De termijn van 8 weken begint te lopen op het moment dat de aanvraag compleet is overeenkomstig
artikel 3.25, tweede lid, Verordening op de advocatuur .
5.2.

Besluitvormingsproces

De accreditatieaanvraag vindt plaats volgens onderstaand schema.
Fase

tijdpad

1. Toezenden aan QANU Door QANU en Aanvrager
van noodzakelijke stukken overeen te komen.
ter voorbereiding op de
aanvraag

Opmerkingen
De voorbereiding van de
aanvraag duurt ongeveer 4 tot 6
weken.

2. Hoorzitting onder leiding Door QANU in overleg vast te
van QANU ten overstaan stellen locatie, datum en tijd.
van de
accreditatiecommissie
3. Definitief advies

4. Indiening aanvraag

Nader overeen te komen tussen
QANU en Aanvrager

QANU verzendt het advies aan
de Aanvrager, met afschrift aan
de NOvA.
Alleen volledige aanvragen
conform artikel 3.25, tweede lid,
Verordening op de advocatuur
worden in behandeling genomen.
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5. AR stuurt een
voorgenomen
accreditatiebesluit aan
aanvrager

binnen ten hoogste 4 weken na
ontvangst van complete
aanvraag.

6. Aanvrager kan
zienswijze indienen

Binnen 2 weken na dagtekening
van het voorgenomen
Accreditatiebesluit

7. Definitief
Accreditatiebesluit

Eerstvolgende AR-vergadering na AR vergadert meestal eens in de
indienen zienswijze of verstrijken 2 weken.
van de termijn daarvoor (4 tot 6
weken na aanvraag).

8. Ingangsdatum
accreditatie

Bij onherroepelijk worden van het
Accreditatiebesluit (indien geen
bezwaar is ingediend 6 weken na
beschikking).

5.3.

Het voorgenomen
Accreditatiebesluit (‘voornemen’)
is geen besluit in de zin van de
Awb. In het voornemen wordt de
mogelijkheid van een zienswijze
genoemd. Een voornemen kan
achterwege blijven indien het
accreditatie zonder meer
verleend wordt.

Zolang de accreditatie niet
onherroepelijk is, is daarop
vooruitlopen voor het risico van
de aanvrager.

Inlichtingen

De Aanvrager kan de NOvA verzoeken om inlichtingen over het Accreditatiekader en/of de
accreditatieprocedure. Verzoeken om inlichtingen kunnen per e-mail worden gestuurd aan het
volgende e-mailadres: accreditatieBA@advocatenorde.nl. De NOvA kan ook eigener beweging
aanvullende informatie beschikbaar stellen.
De NOvA stelt deze informatie, inclusief de geanonimiseerde verzoeken om inlichtingen en
bijbehorende antwoorden, beschikbaar via de website van de NOvA.
5.4.

Kosten

De Aanvrager is een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan het extern adviesbureau dat de
beoordeling uitvoert. Deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de werkzaamheden van de
leden van de Accreditatiecommissie. De vergoeding is ook verschuldigd als de Aanvrager tussentijds
de aanvraag intrekt. De hoogte van de vergoeding wordt gepubliceerd op de website van de NOvA.
5.5.

Vertrouwelijke informatie

Informatie die door de Aanvrager wordt verstrekt aan de NOvA, zal vertrouwelijk worden behandeld en
niet openbaar worden gemaakt. Indien de namen van de leden van de Accreditatiecommissie bekend
zijn gemaakt, is het niet toegestaan contact met hen op te nemen in verband met de Aanvraag.
5.6.

Indieningsvoorschriften

De Aanvraag, bestaande uit een papieren en een digitale versie (op usb-stick), dient in een gesloten
verpakking ingediend te zijn bij het op de website vermelde adres.
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5.7.

Beëindiging accreditatieprocedure

De NOvA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de accreditatieprocedure stop te zetten, op te
schorten of te beëindigen. De NOvA behoudt zich het recht voor om voor diensten en/of leveringen in
verband met de beroepsopleiding advocaten een nieuwe procedure te starten.
5.8.

Bezwaar en beroep

De algemene raad zal de Aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen besluit op
de aangevraagde accreditatie. Het voornemen bevat de relevante redenen en feiten waarop het
besluit zal worden gebaseerd. Indien de algemene raad voornemens is een Aanvraag geheel of
gedeeltelijk af te wijzen, stelt hij de Aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze in te dienen binnen 2
weken na verzending van het voornemen. De zienswijze wordt betrokken bij het nemen van het
uiteindelijke besluit over accreditatie. Tegen het besluit tot (afwijzing van de aanvraag tot) accreditatie
kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan bezwaar worden gemaakt
bij de algemene raad. Tegen beslissingen op bezwaarschriften staat beroep open bij de
bestuursrechter. Dezelfde procedure wordt gevolgd als de algemene raad voornemens is een eerder
verleende accreditatie in te trekken.
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6.

Besluitvormingsprocedure algemene raad inzake heraccreditatieaanvraag

6.1.

Inleiding

Algemeen
De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) biedt de mogelijkheid om een heraccreditatie aan te
vragen. De geaccrediteerde aanbieder (de aanvrager) dient minimaal een half jaar voordat de
accreditatie vervalt bij de AR een schriftelijke aanvraag in tot heraccreditatie. De algemene raad
bepaalt de periode van heraccreditatie. Deze wordt in beginsel afgegeven voor een periode van vier
jaar, maar de AR kan ook een kortere periode bepalen. De aanvraag tot heraccreditatie kan niet meer
omvatten dan hetgeen de oorspronkelijke aanvraag tot accreditatie heeft ingehouden (omvang
vakken).
De algemene raad beoordeelt de aanvraag onder andere aan de hand van een beoordeling door de
stichting beroepsopleiding advocaten (SBA). De NOvA heeft de SBA opgericht die als taak heeft de
kwaliteit en uitvoering van de beroepsopleiding door de uitvoeringsorganisatie en de geaccrediteerde
partijen te beoordelen en hierover de algemene raad te adviseren. Daarnaast adviseert de SBA de
NOvA over de beroepsopleiding meer algemeen.
De hoorzitting in het kader van de heraccreditatie van de SBA met de aanvrager leidt tot een
beoordeling van de aanvraag tot heraccreditatie en een beoordeling van de aanvrager. De algemene
raad gebruikt deze beoordeling bij het besluit over de afgifte van de heraccreditatie.
Het besluitvormingsproces wordt door de coördinator beroepsopleiding advocaten afgestemd met de
aanvrager, waarbij ernaar wordt gestreefd een besluit over de heraccreditatie af te geven voor het
verstrijken van de termijn van de afgegeven accreditatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat ook de
aanvrager zich aan de gestelde termijnen houdt.
De heraccreditatieaanvraag vindt volgens onderstaand schema plaats:
Fase

Tijdpad

1. Toezenden aan AR van
noodzakelijke stukken ter
indiening van de aanvraag

Minimaal een half jaar voordat de
accreditatie vervalt

Opmerkingen

2. Eerste beoordeling van de Binnen ten hoogste drie weken na
stukken en mogelijkheid voor indiening van de aanvraag
AR om nadere informatie op
te vragen

Alleen volledige aanvragen worden in
behandeling genomen

3. Doorzending van de
aanvraag aan SBA

AR stuurt de aanvraag (met
aanvullende informatie) naar SBA

Binnen ten hoogste twee weken na
ontvangst van de nadere informatie

4. Bespreking aanvraag door Door SBA in overleg vast te stellen
SBA met aanvrager in
locatie, datum en tijd
hoorzitting

SBA stelt een panel vast uit leden
van de SBA die de aanvraag met
aanvrager bespreken (minimaal drie
panelleden plus secretaris)

5. SBA maakt een
conceptverslag van de
bespreking met aanvrager

Het conceptverslag wordt binnen die
twee weken aan de SBA-vergadering
rondgestuurd. De secretaris van de
SBA kan het verslag naar aanleiding
hiervan in overleg met het panel
aanpassen

Binnen ten hoogste twee weken na
de bespreking

6. SBA stuurt het
Binnen ten hoogste vier weken na de
conceptverslag aan aanvrager bespreking
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7. Aanvrager wordt om een
reactie gevraagd op het
conceptverslag

Na ontvangst van het conceptverslag De secretaris van de SBA overlegt
krijgt aanvrager één week om een
met de panelleden of aanpassing van
reactie te geven
het conceptverslag wenselijk is, of
dat de reactie separaat wordt
ingevoegd

8. Vaststelling definitief
verslag door panel SBA en
verzending daarvan aan AR

Binnen ten hoogste een week na
ontvangst van de reactie

Aanvrager ontvangt een kopie van
het definitieve verslag

9. AR bespreekt het verslag in Zo mogelijk op de eerstvolgende AR- AR vergadert gemiddeld eens per
de AR-vergadering
vergadering na ontvangst van het
maand
definitieve verslag van het panel van
de SBA
10. AR stuurt een
voorgenomen
heraccreditatiebesluit aan
aanvrager

Binnen ten hoogste één week na de
AR-vergadering

Het voorgenomen
heraccreditatiebesluit (‘voornemen’)
is geen besluit in de zin van de Awb.
In het voornemen wordt de
mogelijkheid van een zienswijze
genoemd. Een voornemen kan
achterwege blijven indien de
heraccreditatie zonder meer wordt
verleend

11. Aanvrager kan zienswijze Binnen twee weken na dagtekening
indienen
van het voorgenomen
heraccreditatiebesluit
12. Besluit over
heraccreditatie

Eerstvolgende AR-vergadering na
AR vergadert gemiddeld eens per
indienen zienswijze of verstrijken van maand
de termijn daarvoor (vier tot zes
weken na aanvraag).

13. Ingangsdatum
heraccreditatie

Bij onherroepelijk worden van het
heraccreditatiebesluit (indien geen
bezwaar is ingediend zes weken na
dit besluit), maar niet eerder dan het
aflopen van de bestaande
accreditatie

Zolang het heraccreditatiebesluit niet
onherroepelijk is, is daarop
vooruitlopen voor risico van
aanvrager

6.2 Bezwaar en beroep
De algemene raad zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen besluit op
de aangevraagde heraccreditatie. Het voornemen bevat de relevante redenen en feiten waarop het
besluit zal worden gebaseerd. Indien de algemene raad voornemens is een aanvraag geheel of
gedeeltelijk af te wijzen, stelt hij de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze in te dienen binnen
twee weken na verzending van het voornemen. De zienswijze wordt betrokken bij het nemen van het
uiteindelijke besluit over heraccreditatie. Tegen het besluit tot (afwijzing van de aanvraag tot)
heraccreditatie kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan bezwaar
worden gemaakt bij de algemene raad. Tegen beslissingen op bezwaarschriften staat beroep open bij
de bestuursrechter. Dezelfde procedure wordt gevolgd als de algemene raad voornemens is een
eerder verleende accreditatie in te trekken.
6.3 Aanvraag tot heraccreditatie
In de aanvraag tot heraccreditatie is het ten eerste de bedoeling dat zichtbaar wordt welke
ontwikkeling (onder meer door uitwerking van de punten hieronder) de opleiding en de organisatie van
de opleiding heeft doorgemaakt, vanaf het moment van accreditatie en welke plannen de aanvrager
voor de komende periode heeft. Op deze manier dienen de overgelegde stukken vanaf punt zes te
worden ingericht, zodat het panel van de SBA en de algemene raad een goede en gefundeerde indruk
(onderbouwd met stukken) kunnen krijgen van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Daarbij is
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het van belang dat de aanvrager zichtbaar maakt hoe het kwaliteitsplan in de praktijk heeft gewerkt en
tot welke aanpassingen dit heeft geleid.
De volgende stukken worden overgelegd:
1.
Aanvraag van de (oorspronkelijke) accreditatie;
2.
Het definitieve advies van Qanu naar aanleiding van de hoorzitting;
3.
Het accreditatiebesluit.
4.
Een bevestiging dat de aanvrager nog steeds voldoet aan de gestelde eisen in het
accreditatiekader (inclusief bijlagen), dan wel bij wijziging een toelichting op de gewijzigde
punten.
5.
Een bevestiging dat voldaan wordt aan het programma van eisen (accreditatiekader, bijlage
E).
Daarnaast worden de volgende stukken door de aanvrager overgelegd:
6.
Een toelichting op de voorgenomen plannen en ontwikkelingen voor de periode van de
heraccreditatie (de komende jaren).
7.
Een overzicht van de aangeboden vakken en de vakken gedurende de heraccreditatie.
8.
Een overzicht van de evaluaties van de laatste periode van alle vakken (vanaf de laatste
verslaglegging door de SBA).
9.
Een overzicht van de ontwikkelingen en inhoudelijke wijzigingen in de opleiding en organisatie
van aanvrager in de periode van accreditatie, mede naar aanleiding van de bezoeken van de
SBA.
10.
De wijze van toepassing van het kwaliteitsplan in de afgelopen periode en de wijzigingen die
naar aanleiding daarvan zijn doorgevoerd.
11.
Alle andere relevante ontwikkelingen die zich gedurende de periode van de accreditatie in de
opleiding hebben voorgedaan.
6.4 Indienen aanvraag tot heraccreditatie
De aanvraag tot heraccreditatie wordt gericht aan de AR van de NOvA, en kan per e-mail of post
worden aangeleverd bij de coördinator beroepsopleiding advocaten van de NOvA:
mevrouw mr. F. van der Grinten: f.vandergrinten@advocatenorde.nl
6.5 Overige vereisten en informatie
De aanvrager is geen kosten verschuldigd voor de heraccreditatie. De paragrafen 5.5 (vertrouwelijke
informatie) en 5.7 (beëindiging accreditatieprocedure) zijn overeenkomstig van toepassing op de
heraccreditatie.
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7.

Bijlagen

Bijlage A: Aanvraagformulier
Bijlage B: Definities
Bijlage C: Curriculum BA
Bijlage D: Onderwijskundig en toetstechnisch concept BA
Bijlage E: Programma van Eisen
Bijlage F: Technische bekwaamheid opleidingsmanager/onderwijskundige
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Bijlage A: Aanvraagformulier
Bedrijfsgegevens Aanvrager
Organisatienaam en -vorm
Bezoekadres, postcode, plaats, land

Postadres, postcode, plaats, land

Telefoon
Fax
E-mail
Internetadres
Naam en functie tekenbevoegde functionaris
(zie uittreksel Kamer van Koophandel)
Naam en functie contactpersoon tijdens de
Accreditatieprocedure
Vakgebied waarvoor accreditatie wordt aangevraagd
Leerlijn

Datum waarop de opleidingsactiviteiten waarvoor accreditatie gevraagd wordt, zullen aanvangen
(jaar/periode):
Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij met betrekking tot het Accreditatiekader:
 In te stemmen met de gevolgde accreditatieprocedure en de wijze waarop deze
accreditatieprocedure is vormgegeven;
 Dat de gehanteerde beoordelingscriteria begrijpelijk en transparant zijn;
 Dat ondergetekende kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de in dit Accreditatiekader
opgenomen uitgangspunten en voorwaarden; en
 Dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord en alle bijlagen naar waarheid zijn ingevuld.
Ondergetekende verklaart voorts het definitieve Accreditatiebesluit zonder voorbehoud te accepteren.
Ondergetekende verklaart tevens onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs dat hij wil verzorgen.
Organisatienaam en -vorm
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Handtekening

Datum
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Bijlage B: Definities
Definities
Aanvraag

De schriftelijke aanvraag van een partij die accreditatie wil verwerven om
een deel van het onderwijs van de beroepsopleiding advocaten te
verzorgen.

Aanvrager

De partij die een aanvraag heeft ingediend om accreditatie te verwerven
om een deel van het onderwijs van de beroepsopleiding advocaten te
verzorgen.

Accreditatiebesluit

Het schriftelijke besluit van de algemene raad op een Aanvraag.

Accreditatiekader

Het document opgesteld door de algemene raad met daarin regels en
richtlijnen voor een Aanvraag, de beoordelingscriteria van een Aanvraag
en een beschrijving van de accreditatieprocedure.

Beroepsopleiding
advocaten (BA)

De driejarige beroepsgerichte opleiding voor advocaatstagiaires, zoals
nader uitgewerkt in een - nog vast te stellen - nieuwe Stageverordening.

Geaccrediteerde
aanbieder

De partij ten aanzien waarvan de algemene raad een positief
Accreditatiebesluit heeft genomen.

Kwaliteitsplan

Door de Aanvrager - als onderdeel van zijn Aanvraag - in te dienen plan
conform paragraaf 4.3 van het Accreditatiekader.

NOvA

Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 17, eerste en
derde lid, van de Advocatenwet.

Plan voor onderwijs

Door de Aanvrager - als onderdeel van zijn Aanvraag - in te dienen plan
conform paragraaf 4.2.

Stageverordening

De verordening als bedoeld in artikel 9c, tweede lid, van de
Advocatenwet.

Uitvoeringsorganisatie
(UO)

De contractuele wederpartij van de NOvA in het kader van het verzorgen
van de beroepsopleiding advocaten.
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Bijlage C: Curriculum BA
Deze bijlage is in een apart document gepubliceerd op
https://www.advocatenorde.nl/7682/consumenten/curriculum-beroepsopleiding-advocaten.html
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Bijlage D: Onderwijskundig en toetstechnisch concept BA
De Aanvrager zal de uitgangspunten die hieronder zijn geformuleerd bij de ontwikkeling van het
onderwijs en de onderwijsmaterialen in acht nemen.
UITGANGSPUNTEN
Beroep als referentiekader
De NOvA gaat er vanzelfsprekend vanuit dat de BA opleidt tot het beroep van advocaat. Dat betekent
dat de door advocaten uit te voeren activiteiten centraal moeten staan in de opleiding. In het rapport
Met recht advocaat is dit uitgangspunt reeds verwerkt in het voorstel voor de inrichting van de
leerlijnen en de op te nemen vakken.
Goede onderbouwing van benodigde kennis en vaardigheden
Bij het beschrijven van vakken is uitgebreid aandacht geweest voor het in detail beschrijven van de te
bereiken leerdoelen door ze te formuleren als concrete en meetbare toetstermen. Daarbij is niet alleen
uitgegaan van de mening van minimaal twee materiedeskundigen maar er is ook aandacht besteed
aan de inhoud van het rapport Met recht advocaat en de documenten die door de verschillende
werkgroepen zijn uitgewerkt naar aanleiding van dat rapport. De nu voorliggende toetstermen dienen
daarom centraal te staan bij de ontwikkeling van de BA en kunnen alleen gewijzigd worden als daar
zwaarwichtige redenen voor zijn.
Passende leermiddelen
Op de markt is een grote hoeveelheid (met name schriftelijke) leermiddelen aanwezig die ingezet kan
worden in de BA. Samenhangend met het vorige uitgangspunt wil de NOvA benadrukken dat (delen
van) reeds beschikbare leermiddelen alleen ingezet kunnen worden indien zij aansluiten op de
toetstermen én op de praktijk van de advocatuur. Ook kan de uitvoeringsorganisatie ervoor kiezen zelf
leermiddelen te ontwikkelen of voor te stellen, die aan de gestelde criteria voldoen.
Studiebelasting
De NOvA heeft de studiebelasting voor de stagiaires vastgelegd door per vak het aantal dagdelen
onderwijs (contactmomenten1) en het aantal dagdelen voorbereiding (door de student) te bepalen.
Hierbij bevat één dagdeel drie klokuren. Bij het ontwikkelen van de vakken dient de opgegeven
studiebelasting aangehouden te worden. De benodigde tijd voor de toetsing en de reistijd naar de
cursus- of toetslocatie vallen buiten deze studiebelasting.
Niet-leerbare competenties zijn reeds aanwezig
De NOvA gaat ervan uit dat bij de selectie van de advocaatstagiaires (door de werkgevers) alleen
aankomend advocaten worden geselecteerd die al beschikken over een aantal (niet of moeilijk
leerbare) competenties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stressbestendigheid of
analytisch vermogen. In de BA mag er daarom van worden uitgegaan dat dergelijke competenties al
bij de stagiaires aanwezig zijn.
Kennis vormt de basis
Voor een effectieve uitoefening van het beroep van advocaat moet een advocaat-stagiaire beschikken
over competenties (vaardigheden). We gaan er echter vanuit dat deze competenties alleen effectief
kunnen worden ingezet als de advocaat-stagiaire tevens beschikt over de benodigde kennis.

1

Contactmomenten kunnen ook virtueel zijn, via e-learning.
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Effectieve besteding van contacttijd
De NOvA vindt theoretische kennis belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat de NOvA tijdens de
contactmomenten van de BA de nadruk willen leggen op kennis. De NOvA gaat ervan uit dat de
advocaat-stagiaires in staat zijn zelfstandig literatuur te bestuderen en dit daadwerkelijk doen
voorafgaand aan de contactmomenten. Zo kunnen de docenten de contactmomenten effectief
besteden en daarbij de nadruk leggen op het toepassen van de verkregen kennis, bijvoorbeeld in
concrete casus of debatten, zonder dat zij in de verleiding komen toch uitgebreid in te gaan op de
theorie.
Eigen verantwoordelijkheid voor vereiste voorkennis
Door de grote diversiteit in vooropleidingen is het onvermijdelijk dat de voorkennis van de
deelnemende advocaat-stagiaires uiteenloopt. De NOvA kiest er nadrukkelijk voor om dit verschil in
voorkennis niet weg te werken door in een eerste contactmoment de benodigde voorkennis te
behandelen. Bij een aantal vakken is ervoor gekozen om de advocaat-stagiares vooraf te laten weten
op welk niveau de voorkennis wordt geacht te liggen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar bestaande
literatuur. De advocaat-stagiaire wordt zo zelf verantwoordelijk gemaakt voor het beschikken over de
vereiste voorkennis.
Oud en nieuw
Tijdens het ontwikkelproces is opgevallen dat soms de neiging bestaat te denken vanuit de situatie in
de huidige opleiding. Het is van belang om de vakken te laten ontwikkelen door mensen die in staat
zijn om het huidige referentiekader los te laten en te denken vanuit de (nieuwe) toetstermen.
Geen stokpaardjes
De NOvA heeft de indruk gekregen dat de docent bij de invulling van sommige vakken in de huidige
opleiding een grote stempel drukt op de gekozen inhoud en de (didactische) werkwijze. Wij gaan
ervan uit dat in de BA alleen docenten worden ingezet die in staat zijn te werken vanuit de
toetstermen en die de ontwikkelde lesmaterialen op de bedoelde wijze inzetten.
Innovatie
De NOvA gaat ervan uit dat bij het selecteren van werkvormen en leermaterialen nadrukkelijk gekeken
zal worden naar de mogelijke inzet van innovatieve oplossingen, zoals e-learning, conferencetechnieken, virtuel classrooms, fora, weblogs, sociale netwerken en digitale leeromgevingen.
Dit met de kanttekening dat het gebruik van innovatieve werkvormen en leermaterialen nooit een doel
op zich mag zijn.
Concrete zaken met een passende complexiteit
Het ligt voor de hand om in de BA veel te werken met concrete zaken (casussen). Dit biedt de
advocaat-stagiaires immers de mogelijkheid om de opgedane kennis toe te passen in een
praktijkcontext. Bij het selecteren van casus is de complexiteit van belang. Bij een keuzevak met een
kleine omvang ligt het voor de hand om minder complexe casus te gebruiken dan bij een vak met een
grote omvang. Bij een vak in leerjaar 1 zullen de casus in het algemeen minder complex zijn dan bij
een vak in leerjaar 3. In de vakbeschrijvingen is aandacht besteed aan de gewenste complexiteit (van
eenvoudig, tot enigszins complex en tot complex2) door bij de toetstermen op toepassingsniveau (en
hoger) de complexiteit van de casus te vermelden. Zo is getracht meer richting te geven aan het
gewenste eindniveau. De NOvA gaat ervan uit dat de Geaccrediteerde aanbieder in staat is om casus
te (laten) selecteren of ontwikkelen met een passende complexiteit.

2

Bij de ontwikkeling van het curriculum is een poging gedaan deze niveaus te definiëren. In het algemeen werd echter geschat
dat het voor een jurist/advocaat mogelijk is aan de hand van deze algemene aanduiding een passende casus te selecteren of
ontwikkelen.
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Lesmateriaal
De ontwikkelde vakbeschrijvingen kunnen relatief eenvoudig worden uitgebreid naar (al dan niet
digitale) studiehandleidingen per vak. De NOvA adviseert om dit te doen. Tevens ligt het voor de hand
om bij een groot aantal vakken gebruik te maken van casus (beschrijvingen van concrete
voorbeeldsituaties). De verdere ontwikkeling en selectie van de lesmaterialen (zoals
docentenhandleidingen, literatuur, schriftelijke materialen, toetsmatrijzen, praktijkopdrachten met
beoordelingsformulieren, open toetsvragen met antwoordmodellen en scoringsvoorschriften, gesloten
toetsvragen met sleutel, e-learningapplicaties en PowerPointpresentaties) laat de NOvA over aan de
uitvoeringsorganisatie.
Activerende didactiek
Een uitgangspunt van de NOvA is dat de BA zodanig wordt ingericht, dat de advocaat-stagiaires een
actieve rol spelen. Langdurig passief luisteren naar een vertellende docent hoort daar dus niet bij. De
NOvA gaat ervan uit dat er wordt gezorgd voor afwisseling in didactische werkvormen, dat
aangesloten wordt bij verschillende leerstijlen en dat praktijkgericht/leerdoelgericht wordt opgeleid.
Realistische en motiverende toetsing
De NOvA gaat ervan uit dat de toetsing aansluit bij de toetstermen van het vak. Om dit te bereiken,
dient per vak een toetsmatrijs opgesteld te worden. Ook de vorm van de toetsing moet aansluiten bij de
toetstermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een vak, waarin de nadruk ligt op vaardigheden, niet met
een theorietoets wordt afgesloten (een toets vooraf is wel mogelijk) en dat een vak, waarin praktijkcasus
tijdens de contactmomenten centraal staan, wordt afgesloten met een toets waarin een of meer casus
centraal staan.
De NOvA vindt het belangrijk dat voor een selectieve toets (op basis waarvan een beslissing wordt
genomen over het slagen of zakken voor het vak) niet alleen een voldoende of onvoldoende wordt
toegekend, maar ook een cijfer. Dit vanwege de demotiverende werking van alleen een
voldoende/onvoldoende. Ook wil de NOvA graag onder de aandacht brengen dat een betrouwbare
toetsing alleen kan worden verkregen als de advocaatstagiaire voldoende tijd heeft voor het maken
van de toets.
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Bijlage E: Programma van Eisen
Aanvrager verklaart zich met ondertekening van deze Bijlage onvoorwaardelijk akkoord met
onderstaande eisen.

Eis

Akkoord
Aanvrager

Opleiding
1

De Aanvrager selecteert en ontwikkelt onderwijsmaterialen. Met
onderwijsmaterialen worden niet alleen materialen voor de stagiaires bij de
vakken bedoeld, maar ook boekenlijsten en docentenhandleidingen,
PowerPointpresentaties etc. Bij het ontwikkelen van de onderwijsmaterialen
gaat de Aanvrager uit van de vakbeschrijvingen in het curriculum (bijlage C) en
van de nog te ontwikkelen vakbeschrijvingen voor de nog niet beschreven
keuzevakken.

Ja/Nee

2

De Aanvrager verzorgt al het onderwijs waarvoor accreditatie wordt gevraagd
in ieder geval voor de tijd waarvoor accreditatie is verleend.

Ja/Nee

3

De Aanvrager stelt haar stagiaires in staat om binnen de geldende wettelijke
termijnen de opleiding af te ronden, ongeacht de vakken die de stagiaires kiest
binnen het aanbod van de Aanvrager.

Ja/Nee

4

Bij het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs neemt de Aanvrager de
vakbeschrijvingen in het curriculum (bijlage C) en de nog te ontwikkelen
vakbeschrijvingen voor de nog niet beschreven keuzevakken in acht, de
voorgeschreven voorwaarden voor deelname en de voorgeschreven
studiebelasting.
De aanvrager past het onderwijs en de onderwijsmaterialen aan indien het
curriculum en/of de toets- of eindtermen door een besluit van de SBA worden
gewijzigd.

Ja/Nee

5

Ja/Nee

6

De Aanvrager is bereid voor een optimale coördinatie van onderwijs en
toetsing met de UO een overeenkomst te sluiten.

7

De Aanvrager is verantwoordelijk voor het verzorgen van, verspreiden van en
informatie verstrekken over het lesmateriaal. De Aanvrager zorgt dat de
stagiaires toegang hebben tot het in de opleiding benodigde lesmateriaal, in
fysieke en/of digitale vorm. Voor zover gebruik dient te worden gemaakt van
boeken, maakt de Aanvrager aan de stagiaires duidelijk hoe en waar deze
verkregen kunnen worden. Indien boeken (tijdelijk) niet voorradig blijken, treedt
de Aanvrager hierover onverwijld in contact met de uitgever en spant zij zich in
om de boeken zo snel mogelijk weer beschikbaar te krijgen.
De Aanvrager heeft een klachtenprocedure.

Ja/Nee

De Aanvrager richt het onderwijs en het onderwijsmateriaal in de vakken
waarvoor accreditatie is aangevraagd in overeenkomstig de uitgangspunten
die beschreven staan in het Onderwijskundig en toetstechnisch concept en zal
deze in acht nemen (bijlage D).

Ja/Nee

8
9

Ja/Nee
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Rooster en communicatie
10

11

12

De Aanvrager zorgt voor een lesrooster, waarin alle stagiaires over de door
aanvrager aangeboden vakken worden verdeeld overeenkomstig hun voorkeur
voor een rechtsgebied.
De geaccrediteerde leerlijn(en) en vakken worden per groep zoveel mogelijk
op een vaste dag gedurende de gehele opleiding aangeboden. Leidend zijn de
onderwijs- en examendagen die door de UO zijn vastgesteld. De UO maakt
deze dagen uiterlijk een half jaar voor de start van een cyclus bekend en de
Aanvrager past zijn programma hierop aan.
De Aanvrager garandeert dat stagiaires alle informatie die zij nodig hebben om
de opleiding bij de Aanvrager te kunnen volgen bij of via de Aanvrager kunnen
vinden.

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Kwaliteit
13

14

15

16

De Aanvrager zorgt dat voor ieder geaccrediteerd vak voldoende
gekwalificeerde docenten beschikbaar zijn, blijven en worden ingezet om op
het benodigde moment onderwijs te verzorgen en dat het bijbehorende
lesmateriaal aanwezig is. Voor ieder vak is tenminste één docent tevens
advocaat.
De Aanvrager evalueert de docenten stelselmatig op kwaliteit. De
kwaliteitscriteria die de Aanvrager hanteert, worden opgenomen in het
Kwaliteitsplan. De resultaten uit de evaluaties worden besproken met (de
secretaris van) de SBA. De Aanvrager onderneemt acties om de resultaten te
verbeteren, mocht dat volgens de SBA noodzakelijk zijn. Het kwaliteitssysteem
omvat tenminste:

Selectie van docenten op basis van vakbekwaamheid,
onderwijsbekwaamheid en ervaring in de advocatuur;

Permanente monitoring en bijsturing (en eventueel vervanging) van
docenten op basis van evaluaties van stagiaires;

Permanent evalueren en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Training van docenten in onderwijsvaardigheid, tenminste voor docenten
die op dat gebied nog geen ervaring hebben of daarin de afgelopen vijf
jaar niet getraind zijn.
Er wordt geanticipeerd door de Aanvrager en de in te zetten docenten op
veranderingen binnen het domein onderwijs en het vakgebied. Gedurende de
duur van de accreditatie zorgt de Aanvrager voor actualisering van het
onderwijs. Tenminste eenmaal per cyclus worden de vakken en leermiddelen
waar nodig, bijvoorbeeld naar aanleiding van gewijzigde wetgeving of
jurisprudentie, geactualiseerd.
De Aanvrager rapporteert tenminste eenmaal per halfjaar aan de SBA over de
uitkomsten van de evaluaties. Zij geeft aan welke maatregelen zijn genomen in
het kader van het kwaliteitssysteem.

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Medewerkers en docenten
17

18

De in te zetten docent heeft een opleiding afgerond die past bij de gevraagde
expertise waarvoor hij wordt ingezet. Wanneer de docent een postacademisch
juridisch vak geeft, heeft hij minimaal 5 jaar relevante en recente ervaring in de
juridische praktijk.
Alle in te zetten docenten beschikken over relevante, aantoonbare ervaring in
het overdragen van kennis en vaardigheden.

Ja/Nee

Ja/Nee
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Ondertekening horende bij Bijlage E – Programma van Eisen
Organisatienaam en –vorm
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Handtekening

Datum
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Bijlage F: Functieprofiel opleidingsmanager/onderwijskundige
Onder de verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager behoren de volgende activiteiten:

Zorgdragen voor de organisatie van de opleiding, waaronder de planning van de vakken en de
docenten op de meest efficiënte en effectieve wijze;

Opstellen van begrotingen en bewaken van de realisatie van de begrotingen;

Zorgdragen voor de juiste afhandeling van alle financiële zaken;

Opzetten en beheren van de digitale leeromgeving;

Informeren van docenten en stagiaires over praktische zaken;

Uitvoeren van het kwaliteitsplan, implementatieplan en onderwijsplan;

Onderhouden van de relatie met de Uitvoeringsorganisatie, de NOvA en het bestuur van de
SBA;

Ontwikkelen van studiegidsen en lesprogramma’s;

Wijze ontwikkelen van (schriftelijke) leermiddelen (bijvoorbeeld readers, pre- en elearningmodules, PowerPoint-presentaties, opdrachten, casus met uitwerkingen) voor het
onderwijs van de geaccrediteerde vakken;

Begeleiden van docenten bij het inrichten en verzorgen van de vakken;

Taalkundig en onderwijskundig redigeren van leermiddelen;

In kaart brengen van de randvoorwaarden en organisatorische aspecten bij vakken;

Evalueren van leermiddelen en het onderwijs in het algemeen en monitoren van de kwaliteit;

Aanpassen en actualiseren van leermiddelen, onder andere op basis van evaluaties van
stagiaires en docenten, nieuwe inhoudelijke inzichten en wijzigingen in het curriculum en/of
eindtermen en/of toetstermen na een besluit van de SBA.
De Aanvrager dient daarom aan te tonen te beschikken over een medewerker met het volgende
profiel:

Aafgeronde universitaire opleiding, aangevuld met een managementopleiding of minimaal 6 jaar
aantoonbare werkervaring als (project)manager;

Minimaal 3 jaar ervaring als (project)manager binnen een (hoger)onderwijsinstelling of
advocatenkantoor waar postacademisch onderwijs wordt verzorgd;

Kennis van (post)academisch onderwijs;

Ervaring met kwaliteitsverbetering van onderwijsuitvoering;

Een afgeronde universitaire opleiding (Toegepaste) Onderwijskunde;

Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s in het hoger of
(post-)academisch onderwijs;

Ervaring met projectmatige onderwijsontwikkeling;

Ervaring met het begeleiden van docenten of andere ontwikkelaars bij het ontwikkelen van
leermiddelen;

Affiniteit met (en bij voorkeur ervaring in) de advocatuur of het juridische vakgebied;

Ervaring met de inzet van nieuwe leervormen, zoals e-learning.
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