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1. Blauwdruk dagdelen BA2020

Aanleiding
 De algemene raad heeft toegezegd de ontwikkeling van de BA2020 periodiek te agenderen
voor het college van afgevaardigden.
Verzoek
De leden van het college van afgevaardigden wordt verzocht kennis te nemen van deze notitie.
Kernpunten
 Op dit moment wordt, binnen de kaders van de gekozen uitwerkingsrichting (zoals besproken
in de CvA vergadering van 26 juni jl. aan de hand van de bijbehorende notitie), onder regie van
de NOvA gewerkt aan de invulling van de BA2020: het curriculum, de aansturing van de
organisatie van de BA2020 (governance), de toetsing, het accreditatieregime, etc. Daarbij
wordt, zoals eerder ook benadrukt, waar mogelijk voortgebouwd op de bestaande
beroepsopleiding en de daarin gedane investeringen.
 Een blauwdruk van de BA2020 is ter informatie toegevoegd. Deze geeft een concrete indruk
van de invulling van de nieuwe opleiding. Als gevolg van de verdere uitwerking kunnen hierin
nog wijzigingen optreden.
 De uitwerking vindt plaats in goede samenwerking met de huidige aanbieders van de
beroepsopleiding: de Uitvoeringsorganisatie (hierna: UO) en de twee geaccrediteerde
aanbieders de Law Firm School (hierna: LFS) en De Brauw. Ook de SBA en de
Examencommissie zijn betrokken. De algemene raad beoogt met de UO een
ontwikkelopdracht overeen te komen voor de uitwerking.
 Tevens heeft de algemene raad het voornemen om met de UO een intentieverklaring overeen
te komen die erin voorziet dat de UO de BA2020 per 1 maart 2020 verzorgt. Aangezien de
opzet en invulling van de BA2020 verschilt van de huidige beroepsopleiding, zal sprake zijn
van een nieuwe overeenkomst tussen de NOvA en de UO.
 Naast de UO als beoogd aanbieder van de volledige BA2020, voorziet een (vernieuwd)
accreditatieregime in de mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de BA2020 door
geaccrediteerde aanbieders wordt aangeboden. De verwachting is dat de twee huidige
geaccrediteerde aanbieders (LFS en De Brauw) ook als zodanig in de BA2020 zullen
functioneren.
 Voor een aantal te nemen maatregelen binnen de BA2020 is een aanpassing van het
regelgevend kader (Verordening op de advocatuur) voorzien.


Voorafgaande aan de reguliere vergadering van het college van afgevaardigden vindt een
informele BA2020 bijeenkomst met leden van het CvA plaats. Tijdens de reguliere CvA
vergadering wordt hierover teruggekoppeld.
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Toelichting
Blauwdruk van de BA2020
In de bijlage is een grafische weergave van de BA2020 opgenomen, aan de hand waarvan de
huidige uitwerking plaatsvindt.
Er worden drie blokken onderscheiden. Blok 1 (‘ethiek, proces- en andere basisvaardigheden’) en
de geïntegreerde blokken 2 en 3 (‘praktijk- en specialistische vaardigheden’, respectievelijk
‘toepassing juridisch-inhoudelijke specialisatie en vrije keuzevakken’).
Namens de NOvA is de UO de beoogd aanbieder van de volledige beroepsopleiding (blokken 1, 2
en 3). Geaccrediteerde aanbieders bieden op een geïntegreerde wijze blokken 2 en 3 aan, met
daarin een of meerdere volledige leerlijnen. Geaccrediteerde aanbieders hebben, binnen het
accreditatieregime dat gaat gelden, ruimte in de invulling van de leerlijn en flexibiliteit in de
(doorloop-)tijd.
Het streven van de algemene raad is – evenwel secundair aan het bieden van een hoogwaardige
beroepsopleiding – het verminderen van de belasting van stagiaires en kantoren. Het aantal
dagdelen dat de BA2020 omvat wordt teruggebracht van 126 (huidige opleiding) naar ongeveer 90
in de BA2020. Dit is een reductie van ongeveer 30 procent.
Momenteel wordt invulling gegeven aan het curriculum van de BA2020. Voornaamste stap daarin
is het meer toepassingsgericht maken van vakken, het formuleren van de bijbehorende eindtermen
en de opzet van toetsing en monitoring van de voortgang van de stagiaire. Deze uitwerking zal
gebeuren met advocaat/vakspecialisten van de drie huidige aanbieders, de examencommissie, de
SBA, specialisatieverenigingen, etc.
Zoals eerder vermeld, zijn de uitgangspunten voor uitwerking van de BA2020 zoals geformuleerd
in de notitie aan het college van afgevaardigden van 26 juni jl. leidend. Zonder opnieuw op die
uitgangspunten in te gaan, geeft de huidige invulling blijk van o.a. de volgende punten:
- Een stevige basis voor iedere stagiaire, met een belangrijke rol voor ethiek en
basisvaardigheden, in gemengde groepen.
- Meer nadruk op daadwerkelijke toepassing, waarbij een minimumniveau aan juridischinhoudelijke kennis bekend wordt verondersteld. Daarbij wordt ook beoogd meer direct op de
kantoorpraktijk van de stagiaire aan te sluiten.
- Meer keuze voor de stagiaire en diens kantoor, waar zowel verbreding als verdieping in de
BA2020 mogelijk is. De BA2020 biedt evenwel geen diepgaande specialisatie; die is voorzien
in de permanente opleiding ná de beroepsopleiding.
Rondom de bouw van het curriculum van de BA2020 wordt een systeem van accreditatie opgezet,
dat de waarborg van een hoge kwaliteit van de beroepsopleiding voor alle advocaten beoogt. Ook
wordt het patronaat verder versterkt, o.a. met een verplichte patroonscursus. Tenslotte wordt de
aansturing van BA2020 door de NOvA aangescherpt, met als doel o.a. het snel kunnen inspelen
op veranderingen die de praktijk van de advocaat raken en het daarmee up-to-date houden van de
opleiding.
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Wijzigingen in de regelgeving
Nadat de verdere uitwerking van de BA2020 gereed is, waarbij gedacht wordt aan het voorjaar van
2019, wordt aan het college van afgevaardigden een integraal wijzigingsvoorstel van de
Verordening op de advocatuur voorgelegd. Op hoofdlijnen wordt een aanpassing voorzien in:
- De opleiding van de patroon en diens taakinvulling.
- De wijze van beoordeling en monitoring van de voortgang van de stagiaire.
- De accreditatie en de governance van de opleiding.
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