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Praktijkgericht
toetsen
In de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten
worden vaardigheden, ethiek en juridische
inhoud geïntegreerd aangeboden in casusgestuurd onderwijs. Om daarbij zoveel als
mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse
praktijk, maakt de advocaat-stagiair bij de
start de keuze voor een opleiding vanuit
een privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk
of strafrechtelijk perspectief. Deze praktijkgerichte opzet van het onderwijs vraagt om
een nieuwe opzet van de toetsing. Hoe toets
je of een advocaat-stagiair het geleerde in
de praktijk kan toepassen?
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Praktijkgericht toetsen

De vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten telt
drie verplichte, centraal afgenomen toetsen: Ethiek
en twee integratieve dagen, die samen het examen

‘In het decentraal aangeboden onderwijs werken de
advocaat-stagiairs toe naar de integratieve dagen’

vormen. De toets Ethiek wordt in de tweede helft
van het eerste opleidingsjaar digitaal afgenomen.
De integratieve dagen zijn toetsen in de vorm van

Integratieve dag 1: moot court

zij producties opleveren in aanloop naar de toets.

een praktijksimulatie. Er wordt aan de hand van

Aan het eind van het eerste opleidingsjaar vindt

De opleiding wordt afgesloten met een tweede

een praktijkdossier (casus) getoetst of de stagiairs

de integratieve dag 1 plaats; een praktijksimulatie

integratieve dag. Voor privaat- en bestuursrecht is

de geleerde vaardigheden, ethiek en juridische

in de vorm van een moot court (oefenrechtbank).

dit een onderhandeling; voor strafrecht is dit een

inhoud in de praktijk kunnen toepassen en daarmee

Twee advocaat-stagiairs bepleiten tegelijkertijd hun

getuigenverhoor. De advocaat-stagiairs worden

voldoen aan de eindtermen van de opleiding.

kant van de zaak in het praktijkdossier. Ze worden

onder meer beoordeeld op het naar voren brengen

beoordeeld op vaardigheden, zichtbaar gedrag

van de belangen van de cliënt en het constructief

Voorbereiding op de integratieve dagen

en kennis die relevant zijn voor de praktijkuit-

samenwerken. Bij het getuigenverhoor wordt onder

Tijdens de opleiding werken de advocaat-stagiairs

oefening: de inhoud en het omgaan met ethische

meer beoordeeld op de vraagstelling. Zo laten

toe naar de integratieve dagen. Dit gebeurt mede

vraagstukken, vaardigheden zoals presentatie,

de advocaat-stagiairs opnieuw zien dat zij de

aan de hand van het praktijkdossier dat op de

overtuigingskracht en contact met de rechter.

vaardigheden, ethische bagage, kennis en kunde

integratieve dag wordt gebruikt. Advocaat-stagiairs

De advocaat-stagiair krijgt op de toetsdag zelf

hebben om complexe casuïstiek op te lossen.

worden uitgedaagd om de casus vanuit verschil-

feedback. De uitslag van de toets wordt op een

lende perspectieven te bekijken. Daarbij schrijven

later moment in de digitale leeromgeving

Certificaat

ze een aantal producties, zoals een dagvaarding

bekendgemaakt.

Advocaat-stagiairs komen in aanmerking voor

of een cliëntadvies. Als de advocaat-stagiair deze

het certificaat als zij voor alle drie de toetsen een

producties met een voldoende afrondt en ook aan

Integratieve dag 2: onderhandeling of

voldoende hebben gescoord. In geval van een

de overige opleidingsverplichtingen voldoet, mag

getuigenverhoor

onvoldoende kunnen zij elke toets maximaal twee

hij of zij deelnemen aan de integratieve dag.

Net als in het eerste opleidingsjaar werken de

keer herkansen. Het halen van de ene toets is geen

advocaat-stagiairs aan een praktijkdossier, waarbij

voorwaarde voor deelname aan de andere toets.

3

BAgazine#3

Praktijkgericht toetsen

Examen: drie verplichte toetsen

Infographic

VOORBEREIDING op basis van casussen, werken in praktijkdossier en schrijven van producties.
Examencommissie beslist over toelating tot integratieve dagen,
onderwijsaanbieders adviseren o.b.v. voorbereiding en aanwezigheid.

JAAR 1

1

JAAR 1

2

JAAR 2
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Integratieve dag II

PRAKTIJKSIMULATIE

TOETS
ETHIEK

Centrale toetsing van vaardigheden,
ethiek en juridische inhoud

(digitaal)

Privaat- en bestuursrecht:
onderhandeling

Certiﬁcaat

BA

Integratieve dag I

MOOT COURT

3 toetsen voldoende
(per toets max. 2 herkansingen)

Centrale toetsing van vaardigheden,
ethiek en juridische inhoud
(privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht)

Strafrecht:
getuigenverhoor
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Subsidieregeling
om sociaal advocaten
op te leiden
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Subsidieregeling om sociaal adocaten op te leiden

Kantoren die veel toevoegingszaken doen, kunnen sinds 1 december 2020 subsidie aanvragen voor de kosten
van de Beroepsopleiding Advocaten. Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor een
regeling opgesteld. De NOvA hoopt hiermee de jonge aanwas onder sociaal advocaten te stimuleren.

Actie

Gericht op de toevoegingspraktijk

Praktische informatie

Mede op verzoek van het college van afgevaardig-

Samen met de RvR en de VSAN (Vereniging Sociaal

Deze subsidieregeling is eenmalig; als het budget

den heeft de algemene raad actie ondernomen

Advocaten Nederland) heeft de NOvA de regeling

op is, stopt de regeling. Het beschikbaar komen

om de aanwas van jonge advocaten in het stelsel

verder uitgewerkt, gericht op het opleiden van

van de subsidieregeling valt samen met het begin

van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren.

sociaal advocaten. De regeling is beschikbaar

van de vernieuwde BA. Subsidie aanvragen kan

De algemene raad heeft bij de minister van Justitie

voor kantoren die veel toevoegingszaken doen

sinds 1 december bij de Raad voor Rechtsbijstand.

en Veiligheid aangedrongen op een regeling,

en hun omzet voornamelijk daaruit halen. Om in

Het inschrijven van advocaat-stagiairs voor het

zodat toevoegingskantoren de volledige beroeps-

aanmerking te komen voor de subsidie, moet de

eerste cohort van de vernieuwde Beroepsopleiding

opleiding van een nieuwe stagiair vergoed krijgen.

advocaat-stagiair in loondienst zijn bij het kantoor

Advocaten van de NOvA kan tot 31 december

Het ministerie heeft een budget toegewezen aan

van de patroon en een minimumaantal toevoegings-

2020. Het aanvraagformulier voor de subsidie-

deze subsidie ter grootte van €2 miljoen. Ongeveer

zaken doen tijdens zijn/haar stageperiode. Kleine

regeling beroepsopleiding sociaal advocaten is

175 stagiairs kunnen hier gebruik van maken.

kantoren kunnen een advocaat-stagiair begeleiden

beschikbaar op de website van de Raad voor

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de

in samenwerking met een ander kantoor, zodat

Rechtsbijstand.

Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

het in dienst nemen van een stagiair niet is voorbehouden aan de grotere kantoren.
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Klaar voor
de praktijk
Het centrale deel van de Beroepsopleiding Advocaten is voor iedereen
gelijk. Het decentrale deel kunnen
advocaat-stagiairs volgen bij de LFS,
De Brauw of de UO. In deze serie laten
we zien hoe de drie partijen de vernieuwde beroepsopleiding invullen.
Deze keer: De Brauw.
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Vernieuwde BA sluit beter
aan bij opleidingsfilosofie
De Brauw
Als een van de drie geaccrediteerde aanbieders van het
decentrale deel, is De Brauw Blackstone Westbroek
betrokken bij de invulling van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten. Jonathan Soeharno, advocaat bij
De Brauw (en hoogleraar Rechtspleging en Rechtsfilosofie),
en zijn collega Geert Wernaart, Senior Learning & Development Advisor, zijn vooral tevreden over de grotere focus
op de beroepspraktijk. “Dit sluit beter aan bij onze
opleidingsfilosofie.”

Steile leercurve
Dat de lat hoog ligt bij ‘s lands grootste advocatenkantoor, spreekt voor zich.
Advocaat-stagiairs worden op alle fronten sterk uitgedaagd, zodat ze een steile
leercurve doormaken, onder begeleiding van senior advocaten binnen het

Jonathan Soeharno
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kantoor. Dit is niet voor niets. “Je moet je in de internationale praktijk van
De Brauw kunnen meten met medewerkers van de beste kantoren in andere
landen,” legt Soeharno uit. “Zij zijn je tegenspelers of samenwerkingspartners.”
Met meer ruimte voor eigen invulling in de vernieuwde beroepsopleiding
verwacht De Brauw hier beter op te kunnen voorsorteren. “Doordat de
opleiding sterk gericht is op ethiek en vaardigheden, zoals onderhandelen
en procederen, sluit deze beter aan op onze praktijk.”
Rol in de maatschappij
Kennis, dat hebben advocaat-stagiairs wel. Hun rol als advocaat, daar moeten
ze in opgeleid worden, vinden ze bij De Brauw. “Daarom vinden we het erg
goed dat ethiek zo’n groot thema is binnen de vernieuwde beroepsopleiding,”
vertelt Wernaart. “Beseffen wat je plek als advocaat is in de maatschappij,
is waardevol. Daarbij hoort het werken aan persoonlijke vaardigheden,
zoals interculturele communicatie, en het kunnen reflecteren op je werk
als advocaat in een bredere maatschappelijke context.”
Intensief en realistisch
De vaardigheden en thema’s in het centrale deel van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten krijgen in het decentrale deel een verdieping, toegespitst
op de praktijk van De Brauw. Soeharno: “Advocaat-stagiairs trainen hun
vaardigheden intensief; onderhandelen oefenen ze bijvoorbeeld onder
begeleiding van een advocaat uit de transactiepraktijk, in een realistische
setting. Hetzelfde geldt voor procederen. Qua ethiek krijgen ze dilemmatrainingen die je uitdagen verder te kijken dan je eigen zaak, vanuit wisselende
perspectieven. Ook schenken we aandacht aan technologische ontwikkelingen

Geert Wernaart
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die het werk van advocaten beïnvloeden. De voorbereiding op de integratieve dagen gebeurt dus
steeds vanuit onze beroepspraktijk, in een
internationale context en met de focus op het
ontwikkelen van de houding van de advocaat.
Die vormt de kern van onze opleidingsfilosofie.”
Eerder de diepte in
De Brauw ontwikkelt haar deel van de opleiding
zodanig dat het goed aansluit bij het centrale deel
van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten.
Wernaart: “Wij kijken goed naar de vakbeschrijvingen
van de UO, zodat ons onderwijs hierop een verdieping kan zijn. Met advocaat-stagiairs uit het
eerste cohort zullen we direct in gesprek gaan:
‘Wat heb je uit het centrale onderwijs gehaald?

‘Het ontwikkelen van de

Waar heb je behoefte aan als verdieping hierop?’
Want dat we snel de diepte in willen, dat is vanzelf-

houding van de advocaat

sprekend. Op die manier sluit het ook weer goed
aan op de opleiding die wij na de beroepsopleiding

vormt de kern van onze

bieden aan onze advocaten.”

opleidingsfilosofie’
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Lokale orde aan het woord

Nu al
dubbel aantal
aanmeldingen
beëdiging
lokale orde
Oost-Brabant
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Lokale orde aan het woord

De lokale orden zijn de voelsprieten van de advocatuur.
Zij weten in hun arrondissement precies wat er speelt.
We spreken Inge Minkenberg, adjunct-secretaris bij de
lokale orde van advocaten Oost-Brabant en Joris Geuze,
portefeuillehouder opleidingen bij dezelfde orde.
Een interview over de rol van de lokale orde, verbinding
houden in coronatijd en de vernieuwde beroepsopleiding.
Welke ontwikkelingen zien jullie bij advocaat-stagiairs in jullie

Inge Minkenberg

arrondissement?
Geuze: “Er melden zich veel nieuwe advocaat-stagiairs aan. In november

Joris Geuze

hadden we meer dan het dubbele van het gebruikelijke aantal aanmeldingen
voor beëdiging. Normaal gesproken is er in februari pas een hausse, voordat
de beroepsopleiding start. Verder heeft corona uiteraard veel impact.
Opleidingsactiviteiten worden digitaal of op een andere locatie georganiseerd.
Ook krijgen advocaat-stagiairs de stageverklaring niet uitgereikt in een zaal
tijdens een feestelijk moment met de raad van de orde, de patroon, kantoorgenoten en familie, maar tijdens een individueel moment met alleen de
deken en de waarnemend deken.”
Hoe pakken jullie de uitdagingen van deze coronatijd aan?
Minkenberg: “Allereerst door goed in contact te blijven met advocaatstagiairs en kantoren en nóg meer dan gebruikelijk contact te onderhouden
met het bestuur van onze Jonge Balie. Als kleine commissie van de raad van
de orde, die zich bezighoudt met opleiding- en stagiair-aangelegenheden,
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overleggen we veel over casussen. Om zelf beter zicht te hebben op de

voeren de deken en ik een kennismakingsgesprek. Daarin benadrukken we

begeleiding door patroons in coronatijd, hebben we alle advocaat-stagiairs

dat ze ons altijd kunnen benaderen met vragen. Dus ook met vragen over de

en hun patroons aangeschreven om ons hierover te informeren: werkt de

opleiding. We drukken advocaat-stagiairs op het hart om ook zelf alle regelgeving

advocaat-stagiair thuis? Ontstaan er problemen qua begeleiding en het

goed door te nemen, waaronder zaken als het examenreglement. En om in

opdoen van voldoende praktijk- en proceservaring? Daarnaast heeft onze

overleg met de patroon en het kantoor de voorbereiding voor hun toetsen goed

raad besloten dat advocaat-stagiairs die door het vervallen van de Oost-

in te plannen. Geuze: “Het is belangrijk dat de advocaat-stagiair van het kantoor

Brabantse pleitwedstrijden in de knel komen met hun stageperiode, twee

de ruimte krijgt om zich goed voor te bereiden op de toetsen. Kantoren hebben

extra ‘Open Haard’-gesprekken kunnen volgen (bijeenkomsten met een

er immers belang bij dat de toetsen in een keer worden gehaald.” Minkenberg:

inhoudelijke presentatie van een expert aan advocaat-stagiairs). Daardoor

“We horen graag reacties van de eerste groep advocaat-stagiairs hoe zij de

kunnen die stagiairs toch binnen de reguliere stageperiode aan alle lokale

vernieuwde opleiding ervaren, want daar zijn wij uiteraard erg benieuwd naar.”

opleidingsverplichtingen voldoen.”
Wat verwachten jullie van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten?
Geuze: “Veel advocaat-stagiairs ervaren de huidige opleiding als veel en

Inschrijven via lokale orde van advocaten

zwaar. Ik verwacht dat zij het iets makkelijker zullen krijgen, in ieder geval

Voordat een advocaat-stagiair kan beginnen met de Beroepsopleiding

qua tijdsdruk. Dat er meer nadruk ligt op vaardigheden, lijkt me nuttig.

Advocaten, dient hij of zij beëdigd te zijn als advocaat. Een verzoek

Want uiteindelijk kan het eigen handelen als advocaat een zaak maken of

tot beëdiging loopt via de lokale orde. Advocaat-stagiairs ontvangen

breken. Daar tegenover staat dat de verminderde nadruk op cognitieve

van de lokale orde informatie waarmee zij zich tegelijkertijd digitaal

vakken mogelijk kan leiden tot minder juridische kennis. De veranderingen

kunnen aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten en voor

in de opleiding zijn groot en dat zal ook voor de patroons best wennen zijn.”

het tableau van de Nederlandse orde van advocaten.

Hoe bereiden jullie advocaat-stagiairs voor op de vernieuwde
beroepsopleiding?

De lokale orde van advocaten Oost-Brabant

Minkenberg: “In onze nieuwsbrieven besteden we aandacht aan de ver-

verstuurde aan alle leden van de balie Oost-

nieuwde opleiding, het tijdig doen van de basistest, enzovoort. Met alle

Brabant dit mondkapje met bef, getekend

nieuwe advocaten van de balie, dus ook startende advocaat-stagiairs,

door cartoonist Jesse van Muylwijck.
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Belangrijke data
Data om de komende tijd in de gaten te houden:
31 december 2020
Sluitingsdatum inschrijving eerste cohort vernieuwde beroepsopleiding.

De NOvA wenst u
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021!

1 maart 2021
Start vernieuwde beroepsopleiding. Iedere stagiair die vanaf 1 maart 2021
begint met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten is verplicht de
basistest van de Nederlandse orde van advocaten af te leggen.
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Dit is een uitgave van de Nederlandse orde van advocaten. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in drukwerk, fotokopie, digitaal of op welke wijze
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

In de volgende editie van het BAgazine gaan we onder andere in op ethiek

Redactie:
Vormgeving en tekst:
Fotografie:

en op onderwijs in coronatijd.
Heeft u suggesties voor onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent?
Maakt u deze dan kenbaar aan onze redactie via Marit Godijn,

NOvA en Van Hulzen Communicatie
Van Hulzen Communicatie
Jonathan Soeharno en Geert Wernaart door Maria Heijdendael
en Marjolein Annegarn, Inge Minkenberg door Gerard Verhagen.
Overige beelden: privé-fotografie en stockfotografie.

m.godijn@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 35.
www.advocatenorde.nl/vernieuwdeberoepsopleiding
www.beroepsopleidingadvocaten.nl
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