Organisatiestructuur BA2020
De uitwerking van de BA2020 vraagt om een intensieve samenwerking met en afstemming
tussen diverse partijen. De NOvA speelt daarin als opdrachtgever een centrale rol. Voor dit
project geldt de volgende organisatiestructuur.

In het blauwe kader zijn de afnemers van de beroepsopleiding vertegenwoordigd, die
fungeren als klankbord voor de algemene raad. Zij worden geraadpleegd door de
portefeuillehouder uit de algemene raad, als formele opdrachtgever voor de uitwerking van
de BA2020. De portefeuillehouder wordt ondersteund door het projectsecretariaat van de
NOvA. De klankbordgroep wordt voorgezeten door de portefeuillehouder uit de AR. De
klankbordgroep kan geraadpleegd worden over voorstellen en vragen die vanuit de
aanbieders (in het groene blok) worden opgeleverd. De projectleider Uitvoering rapporteert
(via het projectsecretariaat) aan de portefeuillehouder en kan in de klankbordgroep
aanwezig zijn om de stand van zaken toe te lichten.
Het groene kader geeft weer waar de uitvoering van het project plaatsvindt. Binnen dit
gremium vindt inhoudelijke samenwerking plaats, vindt frequent overleg tussen en met
vertegenwoordigers van de Law Firm School, De Brauwerij, de UO en de NOvA plaats en
worden deskundigen bevraagd en ingezet. De exacte inrichting van het projectteam is nader
af te stemmen met de onderwijsaanbieders en is afhankelijk van de rol die zij willen invullen
binnen de uitvoering van het project.
Daar waar binnen het groene uitvoeringskader blijkt dat er onderwerpen zijn waarover
inhoudelijk geen overeenstemming kan worden bereikt, is het de verantwoordelijkheid en
de taak van de projectleider Uitvoering om deze onderwerpen zo snel mogelijk transparant,

neutraal en objectief via het projectsecretariaat NOvA te rapporteren aan de
portefeuillehouder, met het verzoek om hierop een besluit te (laten) nemen. De
portefeuillehouder kan het betreffende onderwerp in de klankbordgroep bespreken, hoort
de verschillende adviezen en standpunten aan en neemt binnen diens mandaat een besluit,
c.q. zorgt voor een besluit van de algemene raad. Een en ander wordt procesmatig
ondersteund en gecoördineerd door het projectsecretariaat NOvA.
De rode en gele kaders geven het bestuurlijke besluitvormingskader weer. In principe vindt
alle besluitvorming plaats binnen de Algemene Raad, danwel door de daartoe
gemandateerde portefeuillehouder. Daar waar het aanpassingen aan de verordening op de
advocatuur betreft, vindt de besluitvorming binnen het College van Afgevaardigden plaats.

