10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Mampel
Advocaat
Perspectief Advocatuur

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

9

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Eens

Ja

Goederenrecht, verbintenissenrecht

Nee absoluut niet!

Helemaal mee oneens

Dit soort vaardigheden leer je in de praktijk en
zijn niet te toetsen. Dit is werkverschaffing voor
trainers, Niet doen!
Dubbelop, dus niet doen
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Ja, begeleiding bij grotere kantoren is reeds
zeer uitgebreid en goed. Daar hoef je niets aan
toe te voegen

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Helemaal mee oneens

Strafrecht en civiel is wezenlijk anders en komen
met andere ethische conflicten in aanraking.
Samen overleg heeft zeer beperkt nut

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Opleidingsniveau is beneden niveau. Zorg voor
betere docenten en zorg ervoor dat toetsen
aansluiten op de stof.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens
Eens, maar alleen als er ruimte is voor een
herkansing op (zeer) korte termijn. Kandidaten
voor de opleiding hebben meestal al een
sollicitatieproces achter de rug en is een baan
aangeboden. Als zij de toets niet halen, betekent
dit dat ze opnieuw op zoek moeten naar een
andere baan. Dit betekent dat de toetsdata en
herkansingsdata zeer flexibel moeten zijn
(minstens 1x per maand).
Ja

Ik denk dat dit iets is dat velen kunnen leren van
hun patroon of begeleider gedurende de stage.
Minder van belang dus.
Zorg ervoor dat slechte advocaten of advocaten
met een slechte reputatie geen patroon kunnen
worden.
Neutraal
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
Selectief zijn in wie wel en geen patroon kunnen
worden. Advocaten die door de Raad of het Hof
van Discipline zijn gestraft, mogen minstens 8
jaar geen patroon worden. Maximaal 1 stagiaire
per patroon.
Neutraal

Zal per individueel geval verschillen of het nodig
is. Goede stagiaires zullen hierdoor wellicht
geïrriteerd raken.

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Helemaal mee eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Helemaal mee eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Oneens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Voorhorst
Advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

nvt

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Helemaal mee eens

Een formele toetsing is altijd een
momentopname en geeft geen beeld van de
daadwerkelijke praktijkervaring. Een portfolio
zou daarover een veel beter beeld geven.
Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de
ondernemer-stagiare.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Neutraal

Dat lijkt me een goed startpunt, maar gezien de
keuze voor een major rechtsgebied, zou de
nadruk wel op dat rechtsgebied moeten liggen.

In ieder geval de basiskennis behorende bij het
rechtsgebied dat als major wordt gekozen.

Eens
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Absoluut, anders zou het patronaat wel eens het
domein van de grote kantoren kunnen worden.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Formele toetsen geven een momentopname
onder grote spanning en en geven daarom niet
altijd een juist beeld. Daarnaast zou een
tussentijdse monitoring wellicht een beter beeld
geven van het functioneren van de stagiaire,
zowel voor deze zelf als voor de patroon en de
mentor.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Eens

Neutraal

meer praktijkvaardigheden dan alleen maar
theoretische vaardigheden. Het analyseren van
bijv. de wijze hoe iemand een processituatie
aanpakt, leert soms meer dan het bestuderen
van theoretische stof.
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6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

In het huidige systeem ontbreekt soms een
duidelijke rol en ook de gezamenlijkheid mag
meer naar voren komen.
Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

In het algemeen ben ik voorstander van een
brede basisopleiding met daarna een duidelijke
lijn, afhankelijk van de wensen van de stagiair
en het kantoor waar hij/zij werkzaam is, richting
een zekere specialisatie tijdens de permanente
opleiding.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Ja, een zekere basiskennis moet iedere
toekomstige advocaat bezitten.

Enige kennis van het procesrecht en van het
algemene verbintenissenrecht
(schriftelijke) communicatie lijkt mij moeilijk te
toetsen en zou, als het goed is, ook in de
sollicitatieprocedure al een belangrijk aspect
moeten zijn; analytische capaciteiten mogen wel
in zekere mate getoetst worden.

Eens

Dit zou er dan wel toe moeten leiden dat het al
dan niet slagen voor de toelatingstoets een
ontbindende voorwaarde in het door kantoor met
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

de beoogd stagiair te sluiten contract moet
worden.
Een zeker uniformiteit lijkt mij goed. Wanneer
een kantoor zelf al heel goed selecteert, zal de
toelatingstoets voor de (beoogd) stagiair niet al
teveel problemen moeten opleveren.
Houdt de kosten voor de kleinere kantoren in het
oog.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Het patronaat is niet iets dat er 'bij' gedaan moet
worden. Het gaat om het opleiden van
toekomstige advocaten en als we de kwaliteit
hoog willen houden dan vergt dat tijd en
aandacht.
Helemaal mee eens

Ik heb er onvoldoende zicht op hoe dit bij de
verschillende kantoren gaat om dit goed te
kunnen beoordelen. Wel verneem ik van mijn
stagiaires dat zij bijvoorbeeld van collegastagiaires vernemen dat zij niet of nauwelijks
contact hebben met hun patroon. Dat is geen
goede zaak.
Een goede stage is de basis voor de latere
beroepsuitoefening. Dingen die niet vroeg
worden aangeleerd zijn er later moeilijk nog in te
brengen. Een goede invulling van het patronaat
is dus belangrijk voor het uiteindelijk 'afleveren'
van een goede advocaat aan het einde van de
stage. Het mag een patroon dus best wat tijd
kosten om invulling te geven aan het patronaat.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Ook hier geldt weer: hoe eerder je kunt ingrijpen
des te meer valt er eventueel bij te sturen

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

Na een brede oriëntering is het goed dat een
stagiair zich na de stage meer gaat
specialiseren.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

De kwaliteit van het onderwijs moet wel
gewaarborgd zijn!

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Oneens
Mensen hebben zich al bewezen door hun
studie met succes af te ronden
ja

kennis over welke procedure hoort bij welk
rechtsgebied/probleem
ik vind dus dat dit al getest is tijdens de
vooropleiding aan de universiteit

kennis wordt veel opgedaan in de praktijk, zowel
inhoudelijk als praktisch
Neutraal

ligt er maar aan welke van deze vaardigheden
getoetst moeten worden, een stage van 3 jaar
stelt een beginnend adv en de mentor/patroon
wel in staat om uit te vinden of iemand geschikt
is.
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

niet alles kan worden ondervangen door regels
en toetsen, mensen die beginnen aan de
beroepsopleiding hebben al een hoop kennis

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
voldoende tijd besteden aan de begeleiding
Eens

ja, het lijkt me zinvol om een stagiaire algemeen
op te leiden tijdens de stage, grotere kantoren
hebben meer specialistische afdelingen, bij
kleinere kantoren zijn de werkzaamheden meer
divers.
er is veel verschil in begeleiding bij grote en
kleine kantoren, bestaat daar een mening over
vwb de begeleiding

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Helemaal mee eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Mee eens als dit ertoe leidt dat tijdens de
opleiding minder aandacht aan cognitieve
vakken en meer aandacht aan de vaardigheden
wordt bested. Er zal ook een duidelijk overzicht
van de te toetsen stof en jurisprudentielijst
beschikbaar moeten zijn. Men moet zich goed
op de toets kunnen voorbereiden.
Ja

Het sluiten van overeenkomsten, nakoming,
wanprestatie, verzuim. Onrechtmatige daad en
aansprakelijkheid.
Nee, dat kunnen de advocatenkantoren bij de
selectieprocedure van nieuwe advocaten beter
zelf doen.

Oneens

Het is aan de kantoren om eventueel een
assessment aan hun eigen selectieprocedure
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

toe te voegen. De Orde zou daarin eventueel
faciliterend kunnen zijn.
Ik vind dit de verantwoordelijkheid van de
kantoren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Oneens
Er moeten niet teveel regels worden opgelegd
voor het patronaat. Er moet ruimte blijven voor
vrije invulling tussen stagiaire en patroon. Hier
ben je als stagiaire en patroon uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor.
Oneens

Er moeten niet teveel regels worden opgelegd
voor het patronaat. Er moet ruimte blijven voor
vrije invulling tussen stagiaire en patroon. Hier
ben je als stagiaire en patroon uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor.

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Eens

Eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Het opstellen van contracten en algemene
voorwaarden.

Vaardigheden leer je vooral door het te doen en
feedback te krijgen. Er wordt nu nog teveel in
collegevorm gedoceerd.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Oneens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

het beroep advocaat moet open blijven staan
voor vogels van divers pluimage, reglementeer
het niet kapot en zorg ervoor dat de
beroepsopleiding niet PL1300-2016274050-3a
priori mensen uitsluit - anders houd je alleen
middle-of-the-road advocaten over en dat is
oersaai, wij hebben een vrij beroep, laat dat zo
blijven

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee oneens
dat soort 'zachte' vaardigheden is niet met
objectieve criteria te meten, hele goede
advocaten hebben dergelijke vaardigheid al
doende geleerd, dat moet mogelijk blijven;
begeleid stagiaires goed, maak ze all-round, laat
ze proceservaring opdoen, dan komt het in orde
neen

geen enkele meer dan de opleiding aan hoge
school of universiteit
neen
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

die zijn niet objectief te toetsen

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
eisen m.b.t. de tijd die een patroon vrij dient te
maken, de regelmaat, de beschikbaarheid voor
de stagoiare
Neutraal

de patroon moet de stagiaire het vak leren, niet
de mentor
er zullen ongetwijfeld verschillen zijn maar er
behoort geen onderscheid gemaakt te worden,
je ben advocaat of je bent het niet

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

eens als er dan ook hulp en bijstand geboden
wordt wanneer dat nodig (b)lijkt, ook als het niet
aan de staigiare maar aan de patroon ligt
niets gaat boven intermenselijk contact

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
lijkt mij voor advocaten niet harder nodig dan
voor andere mensen, pak m beet
staatsecretarissen, ministers- met-specialevering-wensen, bankiers, politieagenten,
officieren van justitie et cetera
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

in het begin moet je muist niet specialiseren, dat
geeft een verarming van het beroep, je weet zelf
nog wat jou zal inspireren
laat uw oren niet teveel naar de grote kantoren
hangen, geldt voor alle vakjes waar deze vraag
gesteld wordt

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

de NOvA hoort de opleiding te verzorgen, laat
commerciële marktpartijen buiten de deur, het is
geen handel

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Diana van Daalen
advocaat en trainer beroepsopleiding
WERK advocatuur

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Is ook nu reeds zo. Rol van patroon is sterk
wisselend qua tijdsinvestering en kwaliteit, en
nauwelijks toetsbaar.
Neutraal

Lijkt mij lastig toetsbaar.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

In de rechtenstudie is meer aandacht voor
cognitieve vakken dan voor vaardigheden. Juist
daarom is het aanleren van vaardigheden in de
beroepsopleiding van belang. Hier moet meer
de nadruk op liggen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Oneens
Het met succes afronden van de rechtenstudie
en aangenomen worden bij een kantoor is
voldoende selectie vooraf.
Neen. Indien basiskennis mist kan dit in de
praktijk worden geleerd. Het hebben van een
basis IQ en basis vaardigheden is daarom
belangrijk(er).

Het is aan de kantoren die stagiaires aannemen
om deze vaardigheden/capaciteiten te toetsen.

Oneens

Dit is aan de kantoren.
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Als risico zie ik dat de stagiaire nog meer
afhankelijk is van de patroon. Bovendien kan de
stagiaire na de stageperiode een geheel andere
praktijk gaan uitoefenen, waarbij andere kennis
en vaardigheden zijn vereist.
Eens

Met de kanttekening dat de opleiding niet te
specifiek moet worden, omdat na de
stageperiode een ander kantoor of
andersoortige praktijk kan worden gevoerd.
Neen. Goede en minder goede patroons komen
op alle soorten kantoren voor.

Naast de patroon een tweede begeleider
aanwijzen. Bijvoorbeeld een (laagdrempeliger)
senior-medewerker.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Het verkorten van het vak Schriftelijke
Vaardigheden van 2 dagen tot 1 dag is een
slechte zaak. Dit is een zeer belangrijke
basisvaardigheid. Slechte enkele kantoren
besteden hier apart aandacht aan. Niet alleen
de kwantiteit van de opleidingsdagen is
verminderd, maar de kwaliteit van deze training
is ook verslechterd.

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Alhoewel in de praktijk specialisatie
onontkoombaar lijkt blijft een zo breed mogelijke
opleiding in het belang van de toekomst van de
stagiaire.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Zolang de kwaliteit maar is gewaarborgd.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Ja.

Ja, met name ook op communicatie.

Eens

Dat is aan de kantoren zelf.
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Een verplichte stage bij een rechtbank/hof

Het zou de kwaliteit van de advocatuur goed
doen als stagiaires meer kennis hebben van de
werkwijze van rechters.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Er wordt op dit moment al genoeg aandacht aan
dit onderwerp besteed.
Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Eens

De opleiding bestaat m.i. uit inhoudelijke kennis
vergaren door middel van inhoudelijke vakken
enerzijds en praktijkervaring opdoen en
ontwikkelen van skills anderzijds. Inhoudelijke
kennis(toename) meten door middel van
toetsen. Praktijkvaardigheden meten en
monitoren door middel van een portfolio lijkt mij
een geschikte wijze.
Meer specialisatie (!), inhoudelijke kwaliteit
onderwijs verbeteren (!) zowel qua diepgang,
moeilijkheidsgraad als lesmateriaal (meer up to
date, ook qua techniek, s.v.p. niet 20-jaar oude
onleesbare stukken uit de Asser. Gewoon goed
leesbaar en recenter lesmateriaal moet voor
handen zijn lijkt mij). Vaardigheidstrainingen zijn
nu een goed onderdeel, graag zo houden.
Houding vanuit opleidingsorganisatie graag
minder schools en professioneler. Meer
aandacht voor procesrecht, gang van zaken in
een procedure en in de rechtbank. Graag meer
aandacht voor vaardigheden zoals het opstellen
van contracten.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Eens

Ja.
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Kennis op BA-niveau. Van tevoren aangegeven
zodat wel voorbereid kan worden. Zie het als
een selectie aan de poort waardoor het geven
van dit onderwijs in de opleiding niet meer nodig
is. Momenteel nogal onzin om basiskennis
bestuurs- of strafrecht in de opleiding te krijgen
wanneer juist een civiele praktijk wordt gevoerd.
Mooi als deze basis als bekend kan worden
verondersteld in in de opleiding ruimte is voor
specialisatie.
Ja.

Vooraf transparant naar kandidaten zodat
kandidaten zich goed kunnen voorbereiden.
Oneens

Wat voor vaardigheden zijn dat dan? Is het
mogelijk om hierdoor kandidaten eruit te filteren
die anders later waren afgevallen? Zo ja, dan
wel. Ik zou ervoor willen waken een homogene
groep te willen creëren.
Ik vraag me af of er objectieve niet-leerbare
vaardigheden zijn aan te wijzen waarover men
het eens is dat 'de advocaat' over deze
vaardigheden moet beschikken.
Karaktereigenschappen, instelling (praktisch vs.
theoretisch), commercieel talent etc. zijn naar
mijn mening geen universele
advocaateigenschappen. Dit soort
eigenschappen zou een kantoor op moeten
selecteren..

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Betrokkenheid patroon stimuleren. Bijvoorbeeld
door middel van een online omgeving voor
patroon. Verplicht doorlopen om stage van
advocaat stagiair af te ronden. Moet niet te veel
tijd en werk kosten (b, maar periodiek korte
opgaven ( bijvoorbeeld meerkeuzevragen).
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Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Het uitgelezen moment om het goed te leren.
Helemaal mee eens

Dat lijkt me een verademing voor de stagiaires
en in deze tijd een hoog nodige wijziging van de
beroepsopleiding.
Procederen, gang van zaken tijdens zitting,
opzet processtukken, contracteren.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Hoog nodig en een verademing voor stagiaires

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Kan voor stagiaires in bepaalde praktijken een
goede oplossing zijn met oog voor specialisatie.
Let op: te veel segregatie zien te voorkomen.
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

meer aandacht voor de individuele begeleiding

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Let wel op de belasting voor de patroon: het
moet niet zo zijn dat er extra kosten in rekening
worden gebracht aan de stagiair, wegens de
vele uren die hiervoor nodig zijn.
Helemaal mee eens

Erg goed idee. Bij formele toetsing ontstaat snel
de reflex om op schoolse wijze terug te vallen op
een soort universiteitstoetsing.
Houd oog voor de cultuurverschillen in het land.
De zuid-as advocaat heeft een andere
voorbereiding nodig dan een
'plattelands'advocaat.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Geef de advocaat ruimte: specialiseren is soms
nodig en gewenst al in het begin. Soms kan
echter een brede basis en pas later
specialiseren nodig zijn.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke

Eens
niet-leerbare vaardigheden lijkt mij erg goed om
te toetsen. Misschien ook bij bestaande
advocaten doen? cognitieve kennis toetsen kan,
bedenk wel dat iedereen een universitaire
opleiding heeft gedaan. Voor beiden geldt:
financieel alleen deze toetsen betalen, pas na
toelating betalen voor de studie. Ook
mogelijkheid tot herkansing bieden. Niet direct
overgaan tot bv. uitsluiting voor de komende 3
jaar.
Ja, maar wel met aandacht voor 'hoofdrichting'.

Civiel, Staats/bestuurs, straf, Europees recht.
Wel beperken tot de hoofdlijnen, het moet geen
toetsing worden zoals de huidige major.
Deels wel, maar let hierbij op dat de
beroepsopleiding hier ook deels voor is bedoeld.
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basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

zelf laten selecteren werkt meestal niet.

Let er op dat deze toets niet te 'eng' wordt. Ik
zou uitgaan van een toelating 'Ja, tenzij...' ipv
'nee, mits...'

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Voldoende tijd, meer ruimte voor stagiair.
Eens

Ja, bij grotere kantoren wordt het dagelijkse
patronaatswerk vaak overgelaten aan andere
medewerkers van de afdeling.
Geef ook ruimte voor een gecombineerd
patroonschap. Dit legt minder druk op de
patroon en de stagiair heeft dan meerdere
leraren.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Eens
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Zoals gezegd: geen de stagiair hierin de ruimte.
Lever maatwerk en leg niet op dat er al per
definitie gespecialiseerd moet worden.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Let er wel op dat je meestal lang aan een derde
partij vast zit.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

De balans tussen opleiding, werk en privé. Hier
lopen nogal wat stagiairs op vast. Daarnaast
voor de stagiair ondernemers een stuk
ondernemerschap.
De kosten van de opleiding: momenteel zijn
deze veel te hoog, zeker gezien de kwaliteit die
er voor terug gegeven wordt.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ik heb nog geen ervaring met PO, maar ik denk
dat de stageperiode iets meer gespreid zou
moeten plaatsvinden. Nu wordt heel veel in het
eerste jaar gedaan en in het tweede en derde
jaar een stuk minder.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Helemaal mee oneens
Daarmee ondermijn je de kwaliteit van de
Universiteiten
Nee, er zijn advocaten die heel specifiek een
rechtsgebied behandelen. Dus dit lijkt mij niet
nodig.

Nee. Dat is onnodig en leer je juist in de praktijk.

Helemaal mee oneens

Dat is onnodig en leer je juist in de praktijk.
Kantoren selecteren hun stagiaires zelf. Ik ga
ervan uit dat zij, als zij een stagiaire aannemen,
zij de niet-leerbare vaardigheden van die
persoon in voldoende mate aanwezig achten.
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens
De eisen die er nu zijn, zijn voldoende.
Helemaal mee oneens

In de praktijk gaat dit toch nooit werken. De
gesprekken die we nu hebben gehad met de
mentor en patroon hebben geen inhoud gehad.
De mentor kent de stagiaire minder goed dan de
patroon. De patroon kan zijn eigen stagiaire
beoordelen en deze uiteindelijk een baan als
advocaat-medewerker aanbieden als de
stagiaire geschikt is.
Nee dit is juist per persoon verschillend.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Helemaal mee oneens

Mijn ervaring met de beroepsopleiding is dat
alles gebakken lucht is. Dat geldt voor alle
gesprekken die je voert over je functioneren met
de mentor van de beroepsopleiding.
Zoals het nu is, vergt de beroepsopleiding al zo
veel tijd van je dat je vaak weekenden bezig
bent met huiswerk maken en leren. Om dit naast
je fulltime baan te doen, vergt heel veel tijd en
discipline. Ik merk bij mezelf dat ik in de praktijk
veel meer leer dan in de beroepsopleiding.
Wellicht dat advocatenkantoren wat meer
vertrouwen gegeven moeten worden, in plaats
van het wijzigen van de beroepsopleiding.

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en

Eens

Eens
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basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Geen, alles wordt voldoende besproken en
nogmaals: in de praktijk leer je veel meer
vaardigheden dan tijdens de beroepsopleiding.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

3
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Indien een stagiaire een concept dagvaarding
oid heft gemaakt voor een zaak, dan moet die te
gebruiken zijn ter vervanging van een
huiswerkopdracht waarbij een soortgelijk
document wordt opgesteld aan de hand van een
casus. Dit scheelt veel onnodig werk en zorgt er
ook voor dat een serieuze opdracht wordt
beoordeeld.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Niet meer bezig zijn met juridische inhoud, maar
bezig zijn met juridische vaardigheden. Dus veel
schrijven, spreken, onderhandelen en ga zo
maar door. Niet meer slechts een dagje, maar
de hele beroepsopleiding daarop richten.
Algemene vakken heft iedereen al gedurende de
universitaire opleiding gehad. Wel raad ik aan
als inhoudelijke vakken procesrecht, beslag en
executie, contracteren en gedragsrecht te
behouden voor het civielrehctelijk traject.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Helemaal mee eens
Met betrekking tot de cognitieve kennis toets
ben ik het erover eens omdat alle universiteiten
zo weer op gelijk niveau worden getrokken/ Een
andere optie is wat mij betreft overigens als je
gedurende je universitaire opleiding al een
landelijk tentamen procesrecht etc doet (dus de
vakken voor het behalen van je civiele effect).
dan komt het niet ook nog eens na afloop van je
opleiding, wat vervelend kan zijjn bij de
sollicitatieprocedure.
Ja

77

10/10/2017

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

De toetstermen van de majors. Ik zou het civiel
effect vervangen door landelijke tentamens
gedurende de universitaire opleiding. Indien dat
niet mogelijk is, dan een keuze maken voor een
minor en major en op basis van al die
toetstermen een tentamen afleggen.
nee

Oneens

Op niet-leerbare vaardigheden wordt je
gedurende de uitoefening van je beroep getoetst
tijdens je stage. Het is niet haalbaar om dat op
een eerlijke en meetbare wijze in een toets vast
te leggen.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Er dient vooral een controle van de patroons
plaats te vinden. Veel patroons nemen hun rol
niet serieus en voelen de verantwoordelijkheid
niet. Daar valt bijvoorbeeld een verplichte
aanwezigheid onder van patroons bij
bijeenkomsten over hun verplichtingen en een
stageverslag. Niet de stagiaire, maar de patron
moet erop worden aangekeken wanneer die niet
wordt ingediend.
Eens

Hoewel dit afhangt van de begeleiding die een
kantoor aan een stagiaire geeft.
Ja, grotere kantoren hebben vaak meerdere
begeleiders ipv één patroon. Ook hebben ze
vaak een begeleidingstraject.
Het patronaat wordt nu zelden serieus genomen
door de patroon. Patronen dienen zich
verantwoordelijker te voelen. Mocht een staigiair
niet bij een kantoor willen/mogen blijven na
afloop van stage of gedurende stage weggaan,
dan is het goed om een gesprek aan te gaan
met de stagiair van de redden waarom omdat er
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zo misschien uitkomt dat een bepaalde patroon
niet geschikt is.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
Ik stel ook voor om het tentamen
ethiek/gedragsrecht te laten plaatsvinden voor
de beediging, zodat advocaten weten waar ze
de belofte of eed over afleggen.
Oneens

het is juits goed om van elkaar te leren, ook
omdat niet iedereen per se binnen dezelfde
homogene groep blijft.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Ik vind dat specialisatie pas na afronden van de
beroepsopleidign dient plaats te vinden. Verder
vind ik dat de beroepsopleiding niet gefocust
moet zijn op inhoud, maar op vaardigheden en
op procederen. Beide putnen die gedurende de
universitaire opleidign niet aan bod zijn
gekomen.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Wederom groot verschil in niveau zoals dat nu
ook al plaatsvindt op universiteiten. Je krijgt dan
ook weer homogene groepen. Anders dienen
toch in ieder geval landelijke tentamens plaats te
vinden.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

8

alle literatuur samenvoegen in readers ipv
verspreid over de dlo, artikelen en readers. Zeer
positief dat cijfers zijn afgeschaft voor
tentamens, dit zorgde voor onnodige stress. Ik
zou die bij de toelatinsgtoets ook zeker
afschaffen, tenzij de toets al gedurende de
universitaire opleiding wordt afgenomen. Ik denk
dat hierin veel geleerd kan wornden van het
Amerikaanse systeem.
Afschaffen van het buitenpatronaat. Op die wijze
kan je nooit fatsoenlijke begeleiding krijgen. als
je niet het type bent die niet onder een patroon
kan werken, dan moet je geen advocaat worden.
Het blijft mensenwerk en samenwerken en
kunnen luisteren naar anderen hoort daarbij.

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Stageperiode is natuurlijk gericht op leren, maar
ik vind ook het contact met andere stagiaires,
buiten eigen kantoor en vaak met heel andere
achtergrond heel belangrijk. Daarnaast moet
een systeem van begeleiding niet een nog
grotere belasting worden voor de stagebieder.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Eens

Ik vind dat wel van belang ja.

strafrecht, procesrecht, balanslezen,
belastingrecht, arbeidsrecht
Minder van belang vind ik.

Eens
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
Het zwaartepunt ligt natuurlijk al bij leren onder
leiding van de patroon. Ik denk dat dit vooral tot
een verhoging van de administratieve lastendruk
leidt.
Oneens

let op de lastendruk!

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

wellicht een 'terugkomdag' met
opleidingsgroepje aan het einde van de stage?

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Zorg dat de stage niet zo belast wordt (in
financiële zin en met admin lasten) dat
uiteindelijk meer kantoren kiezen voor het model
dat nu ook al wordt gehanteerd: 'wij leiden geen
stagiaires op'
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Willem Jan Ausma
Advocaat
Ausma De Jong Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een veelgehoorde klacht is dat er te weinig
aandacht is voor de praktijk en teveel op
onderdelen als gedragsregels en integriteit. Een
groot deel van de advocaten is integer en
degenen die dat niet zijn worden dat ook niet
door daar veel aandacht aan te besteden tijdens
de beroepsopleiding. Daarnaast meen ik dat de
kwaliteit niet gewaarborgd is door het behalen
van opleidingspunten. Ook wat de permanente
opleiding betreft haalt het gros van de
advocaten wel de punten, maar wordt op geen
enkele wijze getoetst of hun kennis is vergroot.
Alleen de aanwezigheid levert punten op, ook al
zit men de krant te lezen of gewoon te werken.
Er dient simpelweg vaker getoetst te worden op
voor de praktijkuitoefening relevante
onderdelen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Neutraal

Hangt ervan af welke richting een advocaat op
wil. Strafrechtadvocaten hoeven niet getoetst te
worden op jaarrekeninglezen en belastingrecht
en civilisten niet op het strafrecht.
Geen mening

Voorkomen moet worden dat mensen met
potentie wegens toelatingsvereisten die niet per
definitie van belang zijn voor hun
praktijkuitoefening de advocatuur niet in kunnen.
Daarvoor is de advocatuur inmiddels te divers.
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Geen mening
Eens

De advocatuur dient zeker geen eenheidsworst
te worden maar waar mogelijk dienen
querulanten geweerd te worden.
De meeste kantoren willen kwaliteit in huis
hebben. Het gevaar schuilt 'm in kandidaten die
wel commerciële vaardigheden hebben maar
geen inhoudelijke en vaak via een klein kantoor
of als stagiair-ondernemer in de advocatuur
terecht komen en zich vervolgens van niemand
iets aantrekken.
Beter kijken naar iemands drijfveren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
De kosten van de beroepsopleiding zijn voor
velen al veel te hoog, met als gevolg dat
stagiairs deze steeds vaker zelf dienen op te
hoesten. Als de belasting voor de patroon nog
groter wordt, is het helemaal geen doen meer
voor de kleinere kantoren om een stagiair op te
leiden.
Oneens

Zie vorige vraag. Kost bovendien de mentor ook
meer tijd, die ergens doorbelast gaat worden.
Zie vorige antwoorden.

Het moet wel te doen blijven, met name voor de
kleinere kantoren.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

De meeste stagiairs redden zich wel. De
aandacht dient uit te gaan naar de zwakkere
broeders en zusters.
Geen mening

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
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andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Zoals gezegd, integriteit en gevoel voor ethiek
heb je of heb je niet. Op een gegeven moment
weet iedereen het wel. Het is beter diegenen
aan te pakken die op het ethisch vlak over de
schreef gaan.
Neutraal

'Omgangkunde' met weder- en andere partijen

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

X
X

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

De beroepsopleiding is nu al veel te duur door
het uit handen te geven en straks wordt het nog
duurder, met name de kosten dienen in de hand
te worden gehouden. Op dat punt voldeed de
oude beroepsopleing wel.
X

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

6

X
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9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

X

X
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Hangt van de uitwerking af, maar een goede
samenwerking tussen de mentor en de patroon
lijkt me nuttig en een verbetering t.o.v. de
huidige situatie.
Eens

Goed idee.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Oneens
hoewel het idee dat in de opleiding dingen
weggehaald kunnen worden/meer op één
niveau gewerkt kan worden als bij iedereen een
bepaald basisniveau is vastgesteld, zal het
gevolg van een cognitieve toelatingstoets naar
mijn mening zijn dat mensen zich al vóórdat zij
aan de opleiding beginnen zich zullen laten
bijscholen en dat dat dan dus voor eigen
rekening komt en zo mensen met een financieel
minder goede achtergrond benadeelt. Het idee
Ja.

Contractenrecht, zekerhedenrecht, basic
ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en
procesrecht.
Dat lijkt mij aan de individuele kantoren om
daarop te selecteren. Anderzijds is het voor het
niveau van de advocatuur als geheel misschien
wel goed.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Ik denk dat je dan te veel één soort dezelfde
mensen gaat selecteren, terwijl advocaten in
verschillende rollen en verschillen contexten
opereren, waar verschillende soorten mensen
op een andere manier goed kunnen zijn.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Eens

Eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

Advocaten zijn tot op heden redelijk in staat
gebleken toe te zien op de ontwikkeling van
advocaten in wording. Ik mis de nulmeting en
een antwoord op de vraag of er wel een op te
lossen probleem is. Het tijdsbeslag van de
opleiding is door recente verzwaringen
overduidelijk te groot geworden en het verder
compliceren door 'volgen en sturen' toe te
voegen zonder een ander element met
tijdsbeslag te schrappen is vragen om - verdere
- problemen.
Helemaal mee oneens

Dit gebeurt al door de patroon en wordt bij het
eindverslag ook meegenomen. Externe
beoordeling van dossiers is anders dan bij
tuchtklachten niet aan de orde. Ik mis ook hier
de afweging van nut en noodzaak versus
belasting en overwogen alternatieven.
De opleiding kan altijd nog beter en er kunnen
nog meer middelen ingezet worden, net zo lang
tot een stagiaire alleen nog maar een
kostenpost is en voor 100% zijn/haar tijd
besteed aan opleiding Ik zie nu al dat de
beroepsopleiding excessief tijd in beslag neemt
zonder dat stagiaires kwalitatief waarneembaar
nog meer zijn gaan pieken na verzwaring van
het curriculum of additionele horde die is
ingevoerd. Daarnaast is de toegang tot het recht
bepaald niet gediend bij een verdere kosten- of
tijdsverzwaring. De minst lucratieve praktijken en dus minste ruimte voor het
ondernemersrisico stagiaire - worden relatief het
meest belast door de opleidingstijd- en kosten.
De instroom van stagiaires bij die praktijken lijdt
daar onder en dat schaadt de rechtszoekende,
De lucratievere en meer gespecialiseerde
praktijken hebben minimaal baat bij de opleiding
omdat deze niet aansluit bij de praktijk en dus
op die manier ook niet helpt. Een stevige
reductie van het verplichte curriculum en kosten
ligt m.i. meer voor de hand, met eventueel een
verplicht aantal extra punten voor de eerste 3
jaar. Kantoren weten zelf aan welke hoge eisen
in de praktijk moet worden voldaan, de
combinatie van repressief toezicht en
aansprakelijkheid (tegenwoordig ook in persoon)
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zorgt al voor veel discipline op kwalitatief vlak,
meer dan nog meer opleiding kan realiseren en
tegen 'laag tarief'.
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De orde dient zich er van te vergewissen dat
een advocaat min of meer adequaat kan
procederen en het tuchtrecht kent . Het
meerdere zou vanaf begin af aan in de vorm van
permanente (in het begin verzwaarde)
opleidingsplicht geregeld kunnen worden door
de advocaten zelf.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Er is als 'test vooraf' al de combinatie mr. titel /
verklaring omtrent het gedrag / verplichte stage
bij het advocatenkantoor. Welke excessen
heersen er dat dit niet meer genoeg zou zijn?
De orde zou er wel goed aan doen de beperkte
mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging te
schrappen. Dat zorgt er al voor dat de praktijk
niet langer dan nodig wordt belast met mensen
die ongeschikt zijn. De orde moet kiezen voor
het belang van de cliënt en niet van de
advocaat-stagiaire die ook niet geholpen is met
voorgezet lijden.
De aanname dat deze toets moet komen is
misplaatst.

De toets is er al Mr. titel met civiel effect. Als de
opleidingsresultaten dan zo'n drama zijn, ligt het
voor de hand dat de orde de pijlen daar op richt.
Zie 3.3, dit zijn geen vragen maar
doelredeneringen.

Maak eens de keuze geen beleid te vormen op
punten waar daaraan geen dringende noodzaak
door praktizijns of rechtszoekende wordt
ervaren.
Helemaal mee oneens

De advocatuur en daarmee de rechtzoekende is
gezien de rol van advocaat als partijdige en
onafhankelijke belangenbehartiger gebaat bij
een grote mate van diversiteit in die
beroepsgroep. Die komt in gevaar wanneer op
basis van - naar valt aan te nemen gezien de
aard van de vaardigheden - grotendeels niet
werkelijk gevalideerde tests toekomstige
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

beroepsgenoten worden uitgesloten die een
waardevolle rol zouden kunnen gaan spelen. De
advocatuur met louter 'well rounded'
persoonlijkheden met een evenwichtige
verdeling van vaardigheden is in mijn ogen niet
alleen een utopie maar ook een onwenselijk
streven.
De stage periode is nu juist bedoeld om te kijken
of de gehoopte niet leerbare vaardigheden
daadwerkelijk aanwezig zijn en in hoeverre die
zich ontwikkelen. Een toets van drie jaar praktijk
is hoe dan ook een betrouwbaarder en eerlijker
systeem.
If it aint broken don't fix it.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
De verslaglegging m.b.t. de opleiding en
ontwikkeling op kantoor laat te wensen over en
is een uitnodiging om hier onprofessioneel mee
om te springen. Laat reguliere beoordelingen op
kantoor altijd in kopie verstrekken aan de orde dit geeft een incentive om het professioneel te
doen aan alle betrokkenen
Helemaal mee oneens

Ik denk dat er te hoge verwachtingen worden
gesteld aan tijd, kwaliteit en beschikbaarheid
van mentoren. Het zwaartepunt van de opleiding
van de stagiaire zit in de praktijk - daar zit ook
de belangrijkste incentive van stagiaire en
patroon om de stage te laten slagen.
Het afbreukrisico bij kleinere kantoren is groter
en de begeleiding is - ik heb het op kleine en
grote kantoren zelf kunnen waarnemen - is op
kleinere kantoren daardoor (?)gemiddeld
genomen beter en ziet op meer aspecten van de
beroepsuitoefening. Het patronaat is bij de
grotere kantoren een formaliteit en betreft veelal
niet degene die daadwerkelijk voor de
ontwikkeling zorg draagt.
Iedere zelfstandig ondernemende advocaat
behoort patroon te kunnen worden behoudens
kenbare zich herhalende misstanden. De
ervaringstermijn van 7 jaar is wat lang en stamt
uit een tijd van over het algemeen veel meer
'algemene' praktijken.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te

Eens
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monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens maar dan op kantoor met verslag aan de
orde.
Kostenverlaging van de opleiding. De
beroepsgroep zelf maakt per geval fijnmaziger
afwegingen dan de orde van te voren kan
bedenken.

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
In welk deel van de praktijk doet zich een tekort
aan aandacht op dit vlak voelen?
Helemaal mee oneens

De behoefte tot uiteenlopende leerlijnen ontstaat
alleen omdat de orde te veel probeert te doen.
Als de orde zich tot de absolute kern van het vak
beperkt dan ontstaan deze problemen niet.
Geen, het curriculum is al overladen.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Laat zoveel mogelijk bij de kantoren zelf liggen.
Zij hebben last van de opgelegde keuzes die
altijd op basis van het verleden worden
gemaakt.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Het accreditatie systeem leidt tot aanvullende
bureaucratie en de inschakeling van derden tot
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

uitdijende programma's. Deze hele consultatie
ademt al de hinderlijke belangstelling en
adviesdrift van niet in advocatenpraktijk
werkzame consultants.
Wat is ook al weer het probleem dat opgelost
moest worden?

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

4

Automatisering

Reductie curriculum, verlaging kosten,
vergroting toegankelijkheid van het vak in de
minder lucratieve praktijken.

Maak zelf keuzes op basis van daadwerkelijke
problemen en maak keuzes op basis van eigen
kennis die in de beroepsgroep ruim aanwezig is.

95

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Houd de opleiding ook aantrekkelijk voor kleine
kantoren

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer praktijkgerichte, processuele insteek
kiezen. De PO cursussen komen in de praktijk
vaak ook neer op een soort hoorcollege, Ik
denk dat de opleiding meer gebaat is bij extra
oefenrechtbanken etc

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

goede combinatie van theorie en
praktijk/vaardigheden

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

ja

procesrecht

schriftelijke communicatie (spelling! en heldere,
bondige formulering

Helemaal mee eens

?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
beter toezicht op uitgaande stukken en
processtukken
Helemaal mee eens

ja, m.n. de rechtsgebieden waarop de stagiaire
wordt ingezet. Bij kleine kantoren grotere
variëteit en dat is goed.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

veel praktijk

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Helemaal mee eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

niet bte vroeg specialiseren

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

9

104

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

G.P. Jongeneel
advocaat/vennoot
Jongeneel c.s. advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

De opleiding van de stagiaire is een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Helemaal mee eens

Het gaat om praktijkervaring. De
wetenschappelijke vaardigheden zijn een
gegeven.
Geef prioriteit aan praktische onderwerpen.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ga uit van een persoonlijke beoordeling van de
stagiaire en stem hier de meest wenselijke
vervolgopleiding van de stagiaire op af.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?

Helemaal mee oneens
De stagiaire heeft een wetenschappelijke
opleiding genoten en moet in staat zijn zich als
jurist te ontplooien. Als dit niet zo zou zijn is er
sprake van een probleem dat de orde niet moet
gaan oplossen.
Ik zie dit niet als toets maar als beoordeling
(nulmeting)

Zoals reeds aangegeven de praktisch
noodzakelijke kennis om in de praktijk te
functioneren als advocaat.
Deze onderdelen maken uiteraard onderdeel uit
van de beoordeling.

Ga uit van de advocaat/stagiaire en focus op de
praktijkuitoefening.
Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Zoals reeds gesteld beoordelen en ontwikkeling
in de praktijk volgen. Toetsen leidt weer tot een
middelmatig eenheidsproduct. De praktijk vraagt
om authentieke advocaten en diversiteit.
Authenticiteit en diversiteit zijn uitdrukkelijk aan
de orde.

Nogmaals richt u op de praktijkuitoefening en
betrek de patroon bij de ontwikkeling van de
stagiaire.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Sommige advocaten zijn niet in staat om
stagiaires te begeleiden en zullen dit ook niet
leren. De patroons moeten gaan werken aan
een gestructureerde opleiding met
beoordelingen en vaststellen van de
ontwikkeling. De gestructureerde aanpak en
uitwisseling van ervaringen moet vorm gegeven
worden in een intervisie achtige
opleiding/ontmoeting van opleiders en ervaren
docenten.
Helemaal mee eens

Patroon en stagiaire moeten gezamenlijke
doelen stellen en nastreven.
Ga niet te snel over naar het opleiden van
superspecialisten. Dit beperkt de mogelijkheden
van de stagiaire na de stage.
Intervisie is een goed hulpmiddel om de opleider
te blijven ontwikkelen.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Dit dient een gestructureerd proces te zijn en
orden behoort op dit proces toe te zien.
Zowel patroon als stagiaire dienen periodiek een
schriftelijke zelfreflectie vast te leggen.
Controleer het opleidingsproces periodiek.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Het generieke gedeelte moet prioriteit genieten.
Helemaal mee oneens

Specialisatie na de basis opleiding.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Business universiteiten lijkt mij bij uitstek
geschikt de beroepsopleiding te verzorgen zodat
ook andere vaardigheden dan juridische kennis
aan bod komen.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5

De opleiding behoort breed te zijn en juist
(praktijk)onderwerpen die aan de universiteit niet
aan bod komen behoren aandacht te krijgen.
Gestructureerde individuele opleiding onder
verantwoordelijkheid van de patroon en onder
toezicht van de orde.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Mere flexibiliteit in de beroepsopleiding en
lagere kosten van de opleiding ook belangrijk.
Nu maar een aanbieder voor alle onderdelen
met verplichte torenhoge kosten tot gevolg. Deel
van de opleiding zou ook door andere
aanbieders kunnen worden gedaan

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Neutraal
De verscheidenheid tussen advocaten is veel te
groot geworden om een basis opleiding te
kunnen faciliteren. Herbezinning op het beroep
van advocaat is nodig. Procesmonopolie is kern
van de wettelijke taak van de advocaat. Daar
zou opleiding op gericht moeten zijn.
Adviserende advocaten zouden geen
procesmonopolie meer moeten hebben (zie
verschil tussen lawyers en barristers)
Nee - past ook niet bij trend en de balie-eisen
van specialisatie

procesrecht, omgang met de rechter en de
wederpartij - mits advocaat ook daadwerkelijk
gaat procederen
zie bovenstaand - relateren aan

De verscheidenheid tussen advocaten is veel te
groot geworden om een basis opleiding te
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

kunnen faciliteren. Herbezinning op het beroep
van advocaat is nodig. Procesmonopolie is kern
van de wettelijke taak van de advocaat. Daar
zou opleiding op gericht moeten zijn.
Adviserende advocaten zouden geen
procesmonopolie meer moeten hebben (zie
verschil tussen lawyers en barristers)
Helemaal mee oneens

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Invulling van het patronaat is
persoonsafhankelijk - niet de kantoorgrootte

Wie toetst de patroon? Rol van de mentor
(buiten kantoor) zou groter moeten zijn om
kantoorbelangen in de opleiding te reduceren.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

De vraag is hoe dit wordt getoetst - patroon en
kantoorgenoten hebben soms een ander belang
Begeleiding van buiten kantoor vergroten

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Eens
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Basisreflectie op beroep van advocaat en
procesmonopolie broodnodig - geen homogene
groep. Groot verschil tussen advocaten die
adviseren en geen procedures doen en
procesadvocaten (maar ook dan per
rechtsgebied grote inhoudelijke verschillen die
niet in een generieke opleiding kunnen worden
geleerd).

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

3
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

Oneens

Mi is onafhankelijke toetsing die voor alle
stagiaires gelijk niveau vergt, zinvol

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Mogelijkheid van voorafgaande toets om te
zorgen dat alle deelnemers op bepaald
basisniveau zitten en onderwijs en opleiding
meer de diepte en praktijk in kan

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Ja, mogelijk differentiatie op niveau van major
(onderscheid civiel, straf, bestuursrecht)

Basiskennis op theoretisch niveau van alles wat
in huidige toetsstenen staat zodat opleiding
meer in teken van praktijk kan staan
Ja

Eens

BO zou voor iedereen dezelfde basisnorm
moeten toetsen, het staat kantoren vrij om zelf
meer/anders te totsen
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Eisen opleidingsplan, contact-uren ,
Neutraal

Nee

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Helemaal mee oneens
Kantoren selecteren aan de poort (mede
vanwege de hoge kostendrempel). Verder is de
toetsing tijdens de BA dusdanig slecht (kijk naar
het aantal bezwaren dat wordt
toegewezen/geschikt) dat ik geen vertrouwen
heb in een echt goede toelatingstest.
Dat zou specialistische kantoren benadelen.

Helemaal mee oneens
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Helemaal mee oneens

Maatwerk moet eerder in andere onderdelen
worden gezocht en is niet zozeer afhankelijk van
patroon en mentor, maar eerder van de
flexibiliteit van de uitvoeringsorganisatie zelf. De
uitvoeringsorganisatie blijkt daartoe echter nu al
niet in staat.

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Het zijn geen kinderen meer.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Eens

Neutraal
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6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Zou een broodnodige impuls voor de kwaliteit
van het onderwijs kunnen betekenen. Hoop wel
dat er dan ook minder geld naar de
uitvoeringsorganisatie gaat (en meer naar wel
goed onderwijs aanbiedende derden).

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

3

Geen aandacht voor het oplossen van de
gebreken in de huidige beroepsopleiding.

Forse verbetering van de beroepsopleiding.
Zeker inhoudelijk, maar ook op het gebied van
organisatie. Het is nu een ambtelijke organisatie
die veel ontevredenheid veroorzaakt bij (jonge)
advocaten.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

w.p. bekenkamp
advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

De overbrugging van opleiding naar praktijk is
wellicht beter vorm te geven door het aantal prodeo's in de verschillende praktijk gebieden op te
voeren. Bijv. van 5 naar 20 over een periode van
3 jaar.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

124

10/10/2017

van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Wat mij opvalt is dat de beroepsopleiding
inhoudelijk veel overlap vertoont met de
rechtenstudie zelf. Kennelijk voldoet de studie
niet, of niet in alle gevallen. Zou het niet het
overwegen waard zijn om een bar-exam te
introduceren (zoals in Amerika gebruikelijk is).
Dit om te waarborgen dat alle studenten aan het
eind van de rit min of meer op hetzelfde kennis
niveau zitten? De beroepsopleiding kan dan
gebruikt worden om advocatuurlijke
vaardigheden trainen.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens
ja, zie mijn eerdere opmerking over het barexam
ja, zie mijn eerdere opmerking over het barexam

Civiel- en strafrecht

Neutraal
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Mooi streven, maar ik zou in de praktijk niet al te
veel verwachten van de patroon (dit klinkt
misschien erg negatief, maar ik zie het niet zo
snel gebeuren dat de patroon al te veel tijd gaat
besteden aan de stagiair).
Oneens

Ik geloof hier niet zo in, om de simpele reden dat
zowel stagiaires als de patroon hier niet op
zitten te wachten en er dus geen tijd aan zullen
besteden.
Bij grote kantoren is het partonaat vaak een
symbolische functie, waar in de praktijk geen
invulling aan wordt gegeven. Opleiding
geschiedt door diegenen met wie je werkt en dat
hoeft niet altijd de formele patroon te zijn.
Verwacht er niet te veel van

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in

Eens

Eens
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gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Geen

Oneens

Niet-leerbare vaardigheden bestaan bijna niet.
Een vaardigheid is iets dat men leert
Niet
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Niveau, betrokkenheid, tijdsinvestering
Eens

Nee

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Neutraal
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Niet alle advocaten zijn gespecialieserd, noch
hoeven zij dat te zijn.
Ook niet alle doktoren zijn gespecialiseerd,
zoals een huisarts, en niet elke patiënt/cliënt
heeft gespecialiseerde zorg nodig. Niet alle
advocaten werken op grote kantoren in de
Randstad met dito cliënten, noch behoeven alle
praktijken van advocaten daar (dus) op gericht
te zijn.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Verhoging kwaliteit mogelijk

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Een goede begeleiding door de patroon is wel
een vereiste. Daar dient ook op toegezien te
worden door de orde. De stagiaire is afhankelijk
van de patroon en om die reden dient toezicht
op de patroon door de Orde geregeld te worden.
Het moet dus niet nodig zijn dat de stagiaire
melding moet maken van een disfunctionerende
patroon. Want daarmee zou de stagiaire
mogelijk zijn of haar baan riskeren.
Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer praktijkcasussen oefenen. Dus een groter
deel praktisch i.p.v. theoretisch.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Eens
Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn lijkt mij als je
afgestudeerd bent, maar strengere
toelatingseisen tot de beroepsopleiding zijn niet
verkeerd wat mij betreft.

Dat zou wel goed zijn. Vooral analytische
capaciteiten, communicatie en sociale
vaardigheden acht ik zeer relevant.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Ik denk dat een aanzienlijk aantal advocaten
onvoldoende over deze vaardigheden, die
essentieel zijn om het beroep goed te kunnen
uitoefenen, beschikken. Ik doel daarbij vooral op
sociale intelligentie en vaardigheden.
Lijkt me veel beter om deze toets af te nemen
als toelatingscriterium voor de beroepsopleiding,
omdat deze toets alleen bij grotere
advocatenkantoren afgenomen wordt en er
anders toch mensen zonder deze essentiële
vaardigheden de advocatuur in kunnen bij
kleinere kantoren. Strengere eisen voor toelating
tot de beroepsopleiding zijn welkom.
Let vooral op goede communicatieve en sociale
vaardigheden.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?

Eens
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Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

Ook goed om in de beroepsopleiding aandacht
te besteden aan de advocaat in loondienst. Die
dus als bedrijfsjurist met nog weer heel andere
facetten te maken krijgt.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Samenhang ontbreekt in de huidige opzet,
terwijl een dergelijke samenhang wel geacht
wordt aanwezig te zijn. De toetsresultaten van
de beroepsopleiding zijn momenteel onder
omstandigheden bepalend voor het oordeel over
het functioneren in de praktijk. Een opleiding
waarin theorie en praktijk meer in samenhang
bezien worden is pas een beroepsopleiding. De
huidige beroepsopleiding is in principe een
voortzetting van de academische vorming,
waarbij geen acht wordt geslagen op de praktijk
die individuele stagiaires daadwerkelijk voeren.
Eens

Ik kan me voorstellen dat sommige vakken
formeel getoetst worden. De meer praktisch
ingestoken vakken lenen zich daar naar mijn
mening niet voor. Een praktijkbeoordeling zegt
vele malen meer over het functioneren van de
stagiaire dan een theorietoets waarmee beoogd
wordt om praktijkkennis en -ervaring te toetsen.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een duidelijke aansluiting op de praktijk van de
stagiair is noodzakelijk. Het aanbieden van een
brede algemene opleiding die advocaten
voorbereid op een algemene rechtspraktijk is
zinloos. Hoewel mensen een dergelijke praktijk
in principe kunnen gaan voeren, zal dit vrijwel
nooit het geval zijn. Als het het geval is, dan is
het gedragsrecht er om paal en perk te stellen
aan het behandelen van zaken waarvoor de
deskundigheid ontbreekt. Al in de stage kan
voorgesorteerd worden op de praktijk die
iemand daarna voert en de daarbij te volgen
permanente opleiding. Die toekomstgerichtheid
ontbreekt in de huidige opleiding die iedereen
wil opleiden tot algemeen jurist en die hen die
gespecialiseerd zijn en daardoor rechtsgebieden
die mijlen ver van hun specialisatie afstaan in
mindere mate beheersen afstraft met
onvoldoendes die hen uiteindelijk zelfs een
schrapping kunnen opleveren.
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Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens
Oneens en onnodig. Wanneer meer bij de
specialisatie in de praktijk wordt aangesloten
hoeft iemand niet in brede zin getoetst te
worden. Er mag van uitgegaan worden dat
universiteiten kundige juristen afleveren.
Zeker niet. Zie hiervoor.

nvt

Oneens

Niet en daarom moet de orde er ook vanaf zien
en het aan de kantoren overlaten.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te

Helemaal mee eens
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monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

De ervaringen met CPO zijn matig, anderen
moeten dit zeker zo goed en beter kunnen.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

8
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9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Mr G.J.A.M. Bogaers
advocaat
zelfstandig, eiegen besloten vennootschap

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

de deskundige beoordeling moet onpartijdig
geschieden
Helemaal mee oneens

hoe is de dossier opbouw van de advocaat?

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

de advocaat moet tijdens en na de stage
verantwoord en conscientieus de advocatuur
zelfstandig kunnen bedrijven

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Eens
De advocaat moet kunnen overleggen de bul en
de cijferlijst van het afgestudeerd zijn in het
Nederlands recht. Bij langer geledenop dat
gebied afgestudeerde juristen die niet of al
jarenlang niet meer in de juridische praktijk
werken, dient te worden overgelegd een bewijs
van voldoende kennis van het Nederlandse
recht, die nodig is om als advocaat te kunnen
optreden.
de advocaat moet aan de universiteit
afgestudeerd zijn in het Nederlands recht en
procesrecht.

civiel, staats- en bestuursrecht en strafrecht met
specialistische vakken, afhankelijk op welk
rechtsgebied degene advocaat wil zijn.
ja beide, evenals een psycohologische test of
men kan omgaan met mensen, druk en met
ethische kwesties.
de aankomende advocaat dient minimale
psychologisce vaardigheden hebben,
bijvoorbeeld basiskennis van de transactionale
analyse.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

wat is niet-leerbaar? Zij autisten en
psychopaten geschikt om advocaat te worden?
wat is niet-leerbaar?

Laat de NOvA een basiscursus gedrag, sociale
vaardigheden, psychologie en sociologie
invoeren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
de patroon moet zichzelf als goed advocaat
hebben bewezen.
Eens

de beoordeling moet onpartijdig geschieden op
basis van welomschreven criteria en moet
voorts onafhankelijk zijn van de patroon.
weet ik niet.

niet alleen kennis beoordelen van mondelinge
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid qua taal,
maar ook qua rekenen en economie, en qua
emotie.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

De opleiding als advocaat dient als
specialistische afstudeerrichting in de fase van
de masterstudie worden aangeboden door de
staat, evenals de opleiding als notaris en als
accountant. Voer een system van coschappen
in.
bidet cursussen transactionele analyse aan
advocaat/stagiaires en advocaten.
De NOvA moet adspirant-advocaten en
advocaten doordringen van hun
verantwoordelijkheid om de mensenrechten
onder alle omstandigheden te verdedigen en te
doen waarborgen.
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Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Belangrijk is dat advocaten oog hebben voor het
belang om de samenleving constructief te
dienen door zichzelf en anderen de vraag te
stellen, wordt het wederkerig respect en de
wederkerige geborgenheid binnen het kader van
de rechten van de mens en fundamentele
vrijheden gediend?
Helemaal mee oneens

de filosofische grondhouding van Spinoza moet
ten grondslag worden gelegd als basiseis van
deelnemers over en weer: humanas actiones,
non ridere, nun lugere, neque detestatir sed
inttelligere. Menselijke gedragingen, niet lachen,
niet huilen, niet verachten maar verstaan,
Tractatus politicus, I:4.
Dossieropbouw, discipline, ijver, en
termijndiscipline.

De NOvA moet consequent werken aan het
scheppen van voorwaarden op alle gebied,
waarin de advocaat kan werken aan het
instandhouden, opbouwen en verdedigen van
de democratische rechtstaat en de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden over en
weer, inclusief sociale gerechtigheid en
duurzame vrede over en weer.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.

zie hiervoor.

142

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

goed in kaart brengen waar de zwaktes van de
stagiaire liggen en daar verder (juridisch / niet
juridisch) op voortborduren bij vervolg

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

ja

algemeen privaat/publiekrecht

jazeker! daar bestaat ons vak voor een groot
gedeelte uit. Het is van belang dat een advocaat
in spé zich duidelijk in woord en geschrift kan
uitdrukken

Eens

ik denk dat de pre-toetsing door de orde 50%
mee dient te tellen; kantoren moeten zelf de
keuze maken of en hoe zwaar zij die score mee
willen nemen
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Eens

tijdsdruk; beperkte waarneming

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens

verantwoordelijkheid ligt m.i. voor een groot deel
bij de patroon / het kantoor die zelf het belang
ervan moet inzien dat de stagiaire voldoende
mee kan kijken en zich kan ontwikkelen op de
diverse gebieden.

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

zolang het niet van de algemene ontwikkeling
ten koste gaat

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

R. Hörchner
Advocaat, eigenaar. Meermalen patroon
geweest.
Hörchner Advcoaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Even los van deze welhaast onbegrijpelijke
vraagstelling, kennelijk heeft de NOvA een groot
wantrouwen tegen het patronaat. Klaarblijkelijk
zou de mentor hier nu een rol moeten gaan
krijgen. Dit zijn ten eerste alleen maar extra
kosten. Ten tweede hebben de huidige
mentoren tot heden geen enkele blijk van inzicht
onze advocatenpraktijk laten zien. De
meerwaarde van een mentor, naast de patroon,
is dus niet duidelijk. De eerste vraag zou
overigens moeten zijn of ik vind dat er een
nieuwe opleiding zou moeten komen. Die vraag
wordt hier dus niet eens gesteld. M.a.w. de
precieze probleemstelling ontbreekt.
Oplossingen zijn pas aan de orde als men eerst
een probleem constateert en inzichtelijk maakt.
Oneens

Dit wordt een vage boel. Een gesprekje aan de
hand van een leuke map. Ook hier blijkt weer
dat de NOvA veel te veel pretenties heeft.
Advocatuur leer je in de praktijk, aan de hand
van een patroon. De bemoeizucht van de NOvA
kan dan beperkt blijven tot het een beetje
toetsen of de patroon oké is, plus een toets of
vijf. Dat moet voldoende zijn.
Stop met deze geldverspilling en bemoeizucht
en ga eerst inzichtelijk maken wat er precies aan
de opleiding zou schorten. Nog nooit waren er
zo weinig klachten over advocaten: dat mag ook
iets zeggen. Het gaat al met al prima met de
advocatuur. Leer ook als NOvA nu eens op de
professionaliteit van de beroepsgroep te
vertrouwen. Een toelatingsexamen is al
helemaal van iedere grond ontbloot.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De NOvA heeft geen visie, laat staan een
integrale. Vertrouw eens op de beroepsgroep
die het uitstekend doet. De enige optie die ik zie
is dat de NOvA een opleiding-middelgrote-engrote-kantoren geeft, alsmede een opleidingkleine-kantoren.
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Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens
Waanzin. Hoe kun je nou iemand op nietleerbare-vaardigheden toetsen bij aanvang van
de opleiding? De toets op cognitieve
vaardigheden is bizar. Dat is bij uitstek de taak
van universiteiten. Als men wil toetsen op
'geschiktheid voor het beroep', dan zal men
toch eerst overtuigend moeten bewijzen dat de
huidige aangenomen stagiaires kennelijk niet
geschikt zijn. Anders is er namelijk voor de
NOvA helemaal geen taak.
Wat een onbegrijpelijke vraag weer. Iedere
advocaat zou moeten leren om een vraag helder
te stellen. De opsteller van deze vragenlijst is in
die zin naar mijn oordeel gezakt.
Geen. Ik ben tegen een toelatingstoets.
Kennelijk wordt niet alleen de patroon
gewantrouwd, het aanname-beleid van
kantoren, maar ook de universiteit. En het
vertrouwen zou dan wel gevonden moeten
worden in een toelatingstoets?
Geen. Ik ben tegen een toelatingstoets.
Kennelijk wordt niet alleen de patroon
gewantrouwd, het aanname-beleid van
kantoren, maar ook de universiteit. En het
vertrouwen zou dan wel gevonden moeten
worden in een toelatingstoets?
Stop met deze ondoordachte geldverspilling.
Helemaal mee oneens

Dit valt bijna niet te toetsen. Het idee dat je
hiervoor een toets zou kunnen opstellen, is
ongelofelijk naïef.
Als een kantoor per se een assessment wil, dan
moet men dat vooral zelf weten. De NOvA hoeft
dit niet te kopiëren.
De toelatingstoets is een zeer ondoordacht idee.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?

Oneens
GEEN DUS.
Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Een mentor is niks. Dat wordt dus ook geen
maatwerk.
Nee. De NOvA heeft hierin geen rol en zou zich
wat meer overbodig mogen maken.

Ook dit is een ondoordacht element in de
plannen. Er ligt geen goede analyse aan ten
grondslag.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Zinloos. Probleemstelling en analyse ontbreekt.
Wat bedoelt men met continu? Men slaat echt
door met dit idee.
Doe ik iets fout dan? Mijn begeleiding is steeds
prima geweest en zal dat blijven.
Ook dit element is ondoordacht.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Er is niks mis met de huidige aandacht voor
ethiek. Verzwaring is dus niet nodig.
Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Ooit was de opleiding te generalistisch. Nu slaat
men weer door naar de specialistische kant.
Waar haalt men het toch vandaan dat iedere
advocaat specialist zou moeten zijn. Wat meer
aandacht en respect voor een algemene praktijk
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

of een bredere praktijk zou erg prettig zijn. (Ook
al heb ik zelf wel degelijk een behoorlijk
specialistische praktijk).
Koester de verschillen tussen kantoren en
advocaten. Probeer er niet nu opeens weer een
specialistische eenheidsworst van te maken.
Ook hier zijn het weer vooral aannames op
basis waarvan men met oplossingen komt. Een
goede analyse ontbreekt.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Uitbesteding kost alleen maar meer geld. Het
beste is een opleiding van en voor advocaten.
Zoals de Oude Beroepsopleiding dus. Met die
opleiding was helemaal niets mis. En ongeveer
twee keer zo goedkoop als de huidige.
Stop met reorganiseren, moderniseren en meer
van die toeters en bellen. Het klinkt allemaal
ongelofelijk hip, maar eigenlijk op alle fronten
mist een goede analyse van de gesuggereerde
problemen. Die problemen zijn er eigenlijk niet.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

2

Herstel de Oude Beroepsopleiding in ere. Als de
nieuwe opleiding daar op zou lijken, dan hoort u
mij niet meer.

Eerst zal de analyse helder moeten zijn en met
overtuigend bewijs inzichtelijk moeten worden
gemaakt. Niet, zoals eerder met Kortmann,
alleen maar wat suggesties 'dat het allemaal wel
wat steviger kan' en 'meer praktijkgericht'.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mr R. Paardekooper
advocaat
Paardekooper Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Babur Beg
advocaat
B.M. Beg- advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

De controle lijkt bedoeld om direct toezicht van
de Staat buiten de deur te houden, echter schiet
zijn doel ver voorbij.
Helemaal mee oneens

Het is een vrij beroep.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Helemaal mee oneens
dit is klassenjustitie en ethnische zuivering in 1.
Nee. je volgt je opleiding op de Universiteit, niet
op het inteelt-matras van de Zuidas!

Geen. Een 'rechtenbul' is de enige te stellen eis.

Neen.

Helemaal mee oneens

Nogmaals: dit is ethnic cleansing!
De beroepsopleiding kan niet aan 'sommige
kantoren' worden overgelaten.
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Het enige nuttige van de Beroepsopleiding was
nu juist dat je in contact kwam met mensen die
op totaal andersoortige kantoren werken in
aanrakingswam en informeel elkaars wereld,
problemen en kansen leerde kennen. Dat is is
nu weg.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens

Helemaal mee oneens

Een ECHTE ondernemer heeft een buitenpatroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
iets is onrechtmatig of niet. Als het over ethiek
gaat, zou de Orde vooral zichzelf moeten
opheffen.

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Ik ben principieel tegen tuchtrecht, mede omdat
daar zeer slechte wet- en regelgeving aan ten
grondslag ligt. Het tuchtprocesrecht is een
persiflage!

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

doe lekker de specialisatieopleiding bij een
instituut zoals Grotius of het Pompe. Laat de
'orde' erbuiten.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

de toegang tot de beroepsgroep voor niet
kakkers, laat staan niet-witte niet-kakkers wordt
heel erg moeilijk gemaakt als uw plannen
doorgaan.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

1

Het is een vrij beroep. De universiteit bepaalt of
iemand een 'bul' krijgt en daarmee moet iemand
aan de slag kunnen in de advocatuur.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens
Dit wordt als het goed is al door werkgever
getoetst en beoordeeld.

Oneens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Oneens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Ik heb de score neutraal gegeven omdat ik de
rol van de mentor overbodig vind als de patroon
een goede invulling aan het patronaat geeft.
Helemaal mee eens

Dan is namelijk veel meer zichtbaar wat de
advocaat-stagiaire heeft gedaan. Dat zegt veel
meer over het acteren als advocaat, in opleiding,
dan het halen van een toets.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

wat vrijheid inbouwen dat ook vakken die in het
kader van de permanente opleiding gevolgd
worden kunnen meetellen voor het
opleidingspakket dat de stagiaire moet volgen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Ik ben vierkant tegen een toelatingstoets. De
universiteiten moeten hun wettelijke taak goed
uitvoeren zodat de juristen die afgestudeerd zijn
met civiel effect zoals het altijd geweest is
toegelaten kunnen worden tot de
beroepsopleiding. Het probleem wat ik zie is dat
de universiteiten civiel effect aan sommige
afstudeervarianten verlenen terwijl dat eigenlijk
niet zou kunnen. Ook zouden de universiteiten
het niveau van de afgestudeerde juristen gelijk
moeten trekken. Bij de beroepsopleiding die nu
loopt vind ik een belangrijk bezwaar de
herhaling van de stof die al bij de universiteit
aan de orde was gekomen of aan de orde had
moeten komen. Dus wederom benadruk ik dat
het probleem voor de toelating bij de faculteiten
rechtsgeleerdheid gelegd dient te worden zodat
die hun wettelijk taak goed uitvoeren. Ik zag bij
de groepen die de consultaties enthousiasme
voor dit plan maar is wel ook de vraag aan de
orde gekomen wie deze toets aan de voorkant
gaat betalen? Ik hoop niet de afgestudeerde
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

juristen. De orde van advocaten of de kantoren
dan? Neen ik zie dit helemaal niet als een
vruchtbare bijdrage. Ik vind met andere woorden
dat wij als advocaten niet het probleem van de
universiteiten moeten gaan oplossen.
Hiervoor schreef ik al dit overbodig te vinden
want de universiteiten dienen die
startkwalificatie aan het einde van de opleiding
te verstrekken als die door de student behaald
wordt.
Zie hiervoor 3.1

Ik denk dat het toetsen op andere capaciteiten
zeer discutabel is. Allereerst omdat kantoren
verschillende verlangens hebben ten aanzien
van de stagiaires. De een wil een commerciële
iemand en de ander juist bijna een
wetenschapper. Ook een check van analytische
capaciteiten zou ik zeer terughoudend in willen
zijn. Allereerst omdat een assessment trainbaar
is. Verder bij dezelfde persoon verschillende
assessments nog wel eens verschillende
uitslagen geven.
Ik zou de toelating als advocaat stagiare niet
willen over reguleren
Helemaal mee oneens

Die kantoren hebben die vrijheid en die moet er
vooral zijn maar laat die kantoren die op andere
wijze selecteren ook daarin de vrije keuzen
houden.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Neutraal

Een patroon die doet wat hij moet doen levert nu
al intensiever begeleiding
Die verschillen zijn er zeker. Bij een groter
kantoor is de patroon wel eindverantwoordelijk
maar vindt de opleiding door het hele
team/sectie plaats waar de stagiaire deel van
uitmaakt.
Selectief zijn ten aanzien van wie patroon mag
en kan worden. Dit is lastig en minder een issue
bij grotere kantoren maar wel bij kleinere
kantoren omdat een stagiaire die in de knel
raakt bij zijn patroon mogelijk geen uitweg heeft.
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Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Dit is de huidige werkelijkheid en goed om dat
mogelijk te maken.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Dat vind ik een uitstekend idee. We hebben een
vrij beroep en als delen van de balie de
beroepspleiding op een eigen manier willen
inrichten vind ik dat prima.
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

Het idee van de toelatingstoets maakt dat ik op
een 7 uitkom want anders zou het cijfer hoger
zijn.
Probeer overeind te houden bij de
beroeopsopleiding dat wij een vrij beroep
hebben.

162

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

De beroepsopleiding is al erg duur voor kleinere
kantoren en betekent al veel niet declarabele
uren voor een stagiaire en patroon. Hoe meer
bemoeienissen van derden (orde,
opleidingsinstellingen) des te hoger de directe
en indirecte kosten.
Neutraal

Hoe meer de orde komt met regels en
verplichtingen, des te minder zullen patroons
animo hebben patroon te worden. Er is kennelijk
twijfel over de rol van patroons en kantoren hoe
zij de begeleiding en opleiding van stagiaires
oppakken. Verander dan het hele systeem in
een postdoctorale fulltime beroepsopleiding
waarmee kantoren niet langer belast zijn met de
beroepsopleiding zelf.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Juist in de stageperiode nog niet te zeer
specialiseren. Specialisatie komt vanzelf. Een
stagiaire wordt te beperkt in de richting indien te
vroeg gespecialiseerd wordt.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Oneens
Verantwoordelijkheid kantoor bij indienstneming
om zorgvuldig te selecteren.
Indien zo'n toets wordt ingevoerd: ja.

Burgerlijk procesrecht Belangrijkste thema's BW
Strafrecht Familierecht en bestuursrecht
Nee, verantwoordelijkheid kantoor
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Zo min mogelijk bemoeienis
Helemaal mee oneens

Verantwoordelijkheid kantoor

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens
Indien de drempel verhoogd wordt, zullen steeds
meer kantoren niet meer geïnteresseerd zijn
stagiaires in dienst te nemen.
Helemaal mee oneens

Zie eerdere antwoorden.

Stop er mee om iedereen in keurslijven te
dwingen.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Door wie ? dat doet de patroon toch al ?
Zie hiervoor: fulltime beroepsopleiding op kosten
NOVA

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Eens

Neutraal
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

2

168

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Oneens

geen uniformiteit, maar invulling van de stage
door kantoor en stagiaire, onder toezicht van
mentor, net zoals nu het geval is.
Eens

minder examens gewenst, last examens te
zwaar

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

stage staat los van p.o. Na de stage is de
advocaat zelf verantwoordelijk voor zijn
opleiding.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede

Helemaal mee oneens
Een toelatingstest zou een onnodige drempel
opwerpen voor toegang tot de advocatuur.,
welke bovendien in strijd is met in art. 2 lid 1
Advocatenwet. Er is reeds het Convenant civiel
effect, gebaseerd op de wet. Dat moet
voldoende zijn om de kwaliteit te garanderen.
Verschillen in uitgangspositie zijn niet erg: Het
ene kantoor stelt andere eisen dan het andere
kantoor. Bovendien kunnen verschillen, indien
nodig, in de opleiding worden gelijkgetrokken.
Het is een illusie te denken dat een uniform
uitgangspunt wordt bereikt door een
toelatingstoets. De een haalt een 5,5 voor de
toelatingstoets, de ander een 9.5. Invoering van
een toelatingstest zou bovendien een financiële
belemmering kunnen opwerpen voor
aankomend stagiaires, die financieel niet in staat
zijn zich gedurende langere tijd op het
toelatingsexamen voor te bereiden. Vermijd de
fout in het Duitse systeem dat voor het tweede
Staatesexamen 1 jaar studie of meer nodig
maakt.
nee, zie boven, geen toelatingstest.
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kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

nee, zie boven, geen toelatingstest.

nee, zie boven, geen toelatingstest. Dit is niet
objectief te testen, zodat er een gevaar voor
willekeur is.

Helemaal mee oneens

zie boven, geen toelatingstest. Dit is niet
objectief te testen, zodat er een gevaar voor
willekeur is. Iemand kan en zal zich gedurende
de stage ontwikkelen, ook in dit soort
vaardigheden. Daarvoor is de stage nu juist
bedoeld. Een toets aan het begin sluit
kandidaat-stagiaires uit zonder dat er daarvoor
een goede grond is,.
zie boven

richten op goede invulling door de universiteiten
van de vakken, welke voor de advocatuur en het
civiel effect van belang zij.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
dit is kantoor- en praktijkgebonden.
Eens

maatwerk is de oplossing.
niet voor wat betreft het leren van algemene
vaardigheden en typische advocatuurlijke
kennis, wel voor wat betreft de praktischr
uitwerking daarvan.
organisaties die patroonsopleiding tegen veel
geld verkopen checken op kwaliteit. Opleiding
van Dialogue is beneden de maat.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?

Eens
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Ruimte voor toelichting

mits willekeur in de beoordeling wordt
uitgesloten. Objectieve toetsen dienen de
doorslag te geven.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens
prima, alle Wet- en regelgeving voor de
advocatuur (zie boekje) moet er bij de stagaires
ingestampt worden,.
Eens

prima, mits ethiek-deel uniform

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

wel enige specialisatie, maar oppassen met te
veel specialisatie. De advocaat die na zijn stage
elders gaat werken moet ok de opleiding hebben
gehad om zelfstandig te kunnen werken.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

nee, advocaten en Orde exclusief
verantwoordelijk voor opleiding. Niet uit handen
geven. Dat leidt tot verschillen en willekeur in de
uitvoering.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

4

cijfer 4 vanwege de voorgestelde selectieve
toelating en idee om opleiding deels buiten de
advocatuur te verzorgen.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

175

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Ben Tichelaar
Advocaat-stagiaire (derdejaars)

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

In algemene zin kan ik zeggen dat een
veelgehoorde klacht van deelnemers aan de
beroepsopleiding is dat ze het gevoel hebben
dat het kantoor onvoldoende op de hoogte is
van de (werklast van de) opleiding. Meer
betrokkenheid lijkt mij in dat kader een goed
principe.
Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

De beroepsopleiding is per definitie een
Beroepsopleiding. Het is jammer, dat de
beroepsopleiding in de huidige vorm 'los' staat
van de daadwerkelijke praktijk. Meer
samenhang tussen de opleiding en de patroon
zou mooi zijn. Daarnaast zou het ook goed zijn
als er mee samenhang in de opleiding als
zodanig zit. Ik heb het idee dat een stagiaire nu
vooral kiest voor een aantal vakken en that's it.
Neutraal

Ik sta hier neutraal in. Wat mij betreft is dat
geheel afhankelijk van de inhoud en de eisen,
die aan het portfolio worden gesteld. We moeten
willen dat stagiaire wel een zeker niveau hebben
en examen dragen daar ook aan bij.
nvt

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Eerlijk gezegd vind ik het huidige systeem van
PO zeer slecht. Alles draait om aanwezigheid en
kwantiteit, maar de kwaliteit is op geen enkele
manier gewaarborgd. Als wij een stevige
kwalitatieve ambitie willen neerleggen, betekent
dit ook dat wij de PO moeten aanpakken en
moeten herinrichten.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Oneens
Om advocaat te worden moet je een opleiding
Nederland recht voltooid hebben. Gelet daarop
mogen wij een zeker basisniveau aanwezig
achten. Het lijkt mij niet zinvol om dat aan de
voorkant nogmaals te toetsen.
Ik zit hier dubbel in. Enerzijds is het recht zo
gespecialiseerd geworden dat een civilist geen
kennis hoeft te hebben van het strafrecht. Van
de andere kant wil je wel dat er bij alle stagiaires
een zekere basiskennis aanwezig is (die ze
strikt genomen op de universiteit al gehad
zouden moeten hebben).
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Burgerlijk recht (zowel Rv als BW).

Nee, niet perse.

Onderzoek 'best practices' van andere landen.
Hoe werkt de toetreding tot de advocatuur in
bijv. België, Duitsland, Frankrijk, VK en USA.
Wat zijn daar de voor- en nadelen van het
systeem? Ik zou niet zelf het wiel gaan
uitvinden, maar leren van ervaringen in andere
landen en dat verbeteren.
Oneens

ik vrees voor een subjectiviteit, die je volgens mij
niet moet willen.
-

Bezint eer gij begint.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Een goede advocaat word je niet door de
beroepsopleiding, een goede advocaat word je
door jouw eigen capaciteiten en een goede
patroon. Wat mij betreft gaat het niet om
bijvoorbeeld ervaringsjaren, maar wel om tijd en
aandacht voor de stagiaire.
Eens

zie vraag hiervoor.
Nee, volgens mij zijn de verschillen tussen grote
en kleine kantoren er niet, maar gaat het om de
verschillen tussen patroons.
-

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Nogmaals een goede advocaat word je niet door
de Beroepsopleiding, maar met name ook door
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

een goede patroon, die je day-to-day begeleidt
in jouw werk. Schrijfvaardigheden, scherpte,
mondelinge vaardigheden, dit leer je niet met af
en toe een cursusdag met 25 cursisten.
Tussentijdse evaluatie is goed, maar dat moet
dat meer zijn dan een papieren tijger.
-

Onderzoek de systemen van de andere landen
en probeer gevoel te krijgen bij welk systeem de
beste advocaten oplevert.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

-

-

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

De praktijk is dat veel stagiaires al
gespecialiseerd beginnen. Dit sluit aan bij ons
rechtssysteem. De beroepsopleiding zou dat
moeten volgen.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens
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Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

182

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Zeer belangrijk. Mijn ervaring nu is dat mijn
patroon totaal niet bij mijn opleiding betrokken
is. Tevens wordt er nauwelijks tijd voor de
opleiding geboden, waardoor ik steeds alles
moet afraffelen.
Eens

Dit lijkt me correct: een portfolio is een betere
manier om voortgang te monitoren. De toetsen
is steeds even heel hard leren (en daarna alles
weer vergeten).
Ik denk dat de belangrijkste punten zijn: opleiding laten aansluiten bij de praktijk. GEEN
minor (complete tijdsverspilling, doe je nooit iets
mee). Enkel MAJOR en specialisatie. -De
patroon en kantoor beter integreren bij de
opleiding. Anders toont het kantoor 0 begrip en
gaat de waarde van de opleiding verloren.
Hogere eisen aan patroon. Niet iedere senior
advocaat is geschikt patroon te worden. -Meer
vaardighedentraining. Daar zit de echte
meerwaarde van de opleiding naast de
universiteit. -Wel moet overwogen worden: als
je EN een toets voorafgaand doet (zoals de
Ameerican Bar) EN een opleiding naast werk,
dan wordt het totaalplaatje idioot veel. Ook in
een internationaal perspectief. (Ik zou dan
zorgen een amerikaanse advocaat te worden,
dat wordt plots in verhouding minder zwaar en
verdiend veel meer). Is het dat niet handiger de
universitaire opleiding aan te pakken en meer op
de praktijk af te stemmen / naar een hoger
niveau te trekken?

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Geen

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?

Oneens
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Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Daar is de universiteit toch voor? Enkel als er
niet OOK nog een 3jaar BO achteraankomt, dan
wordt de BO echt zo druk dat deze niet meer
serieus te nemen is.
Dat zou kunnen

Als hij er komt zouden de meest voorkomende
juridische leerstukken getoetst kunnen worden.
ook capaciteiten.

Eens

Prima, hoewel dit volgens mij ook in een normal
sollicitatieproces door een kantoor worden
getoetst. Het zou wel wat meer de nadruk
leggen op welke skills er allemaal nodig zijn voor
de advocatuur. Maar is de universiteit plus
sollicitaties hier niet genoeg de test voor? Loopt
het aantal testen zo niet compleet uit de hand?
Goede vraag. Ik denk wel dat een test vanuit de
NOvA kan bijdragen aan de kwaliteit van
advocaten aangezien veel oude stempel
kantoren vooral op cijfers / snelle babble
selecteren en zo de kwaliteiten van luisteren /
empathie / goed kunnen nadenken / geode
argumenten kunnen bedenken wegvallen.
-

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Loopt momenteel in de praktijk heel slecht,
terwijl een goed patronaat een wereld van
verschil in de opleiding kan maken.
Bij een klein kantoor zonder interne opleiding is
het patronaatschap extra belangrijk.

Betrek de patroon ook bij de opleiding zelf.
Maak bijvoorbeeld woudschoten verplicht. Zo
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moet de patroon wel rekening houden met de
opleiding.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Voor een stijle leercurve lijkt me dit belangrijk.
Zo moet de stagiaire ook wel aandacht aan haar
opleiding besteden versus dat ze enkel door het
kantoor als werkpaard wordt gebruikt.
Monitoren, mentor en patroon lijken me
voldoende.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Lijkt me aansluiten bij de tijdsgeest.
Helemaal mee eens

Prima. Zolang de totaal overbodige minor maar
wegvalt.
pleiten / schrijven / beargumenteren / luisteren

Vaardigheden training mag uitgebreider dan nu!

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,

Neutraal
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onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

8

Nee.

-betere samenwerhang tussen opleiding,
patroon en kantoor -betere aansluiting op de
praktijk mbv meer vaardigheden en GEEN
minor. -de hoeveelheid moet niet belachelijk
worden. Ervaring wordt immers ook in de
praktijk opgedaan. Tevens hebben studenten er

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol

Organisatie

mr J.A. Meijer
advocaatpartner van Meijer advocaten en
belastingadviseurs B.V. tevens belast met
opleiding
Meijer advocaten en belastingadviseurs B.V.

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

De patroon/het opleidend kantoor zou een
grotere rol kunnen/moeten vervullen in de BA.
Dat betekent dat patroon/opleidend kantoor
voldoende diversiteit moeten kunnen bieden.
Een portfolio biedt daarvoor een goede tool.
Helemaal mee eens

De BA is nu m.i. een te zwaar en te separaat
proces.
De BA moet geen nieuwe studiegang zijn zoals
thans het geval is. De BA in de huidige vorm
geeft de indruk dat het de academische
ondergrond vervangt. Dat is een grote
misvatting. Het leidt bovendien tot verarming
van op de universiteit opgedane kennis.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Dit uitgangspunt moet worden verlaten. De BA is
een hulpmiddel om 'in het vak' te komen. Dat
moet het doel van de BA zijn.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Oneens
1) akkoord, 2) taak patroon/opleidend kantoor
Daarvan zou moeten worden uitgegaan. De BA
zou meer aandacht moeten geven aan
praktische toepasbaarheid van de kennis,
waarbij ik denk aan de verschillende
procedurevormen en formaliteiten.
In ieder geval de basis kennis zoals die van de
universiteit is meegegeven.
Ook deze vaardigheden: taal - communicatie schriftelijk formuleren - adviseren- zie ik als
onderdeel van toepasbaarheid van juridische
kennis. Dit onderdeel is m.i. in de huidige BA
ondergewaardeerd.
Ook meer aandacht voor de Engelse taal
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Dit lijkt mij een prima taak voor de kantoren en
geen taak voor de BA.
ik begrijp de vraag niet.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Het moet gaan om de ontwikkeling van de
stagiaire en de bijdrage die patroons/opleidende
kantoren daaraan moeten geven.
Helemaal mee eens

Sommige kantoren zijn sterker in het een
(familie/straf/onderneming/ IE) dan in het ander.
Hier zou de BA kunnen voorzien in enige
differentiatie.
Dit lijkt aan de orde, maar volgens mij zijn de
vooroordelen helemaal niet in overeenstemming
met de realiteit. Het POP en portfolio kunnen
hierin richtinggevend zijn.
De patroons/opleidende kantoren moeten (veel)
meer bij de BA worden betrokken.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Ik ben het hiermee eens, als het maar niet
ontaardt in nog meer administratieve
rompslomp. Ik ben op dat punt wat sceptisch.
De Orde houdt van ambtelijke processen en dat
is prima als het maar niet te belastend wordt. De
Orde moet zich blijven realiseren dat de
advocatuur al zeer onder druk staat.
Ik noem daar vooral weer de
patroons/opleidende kantoren.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal

Ik begrijp de indeling niet goed, c.q. de indeling
lijkt mij premauur en niet erg zinvol.
NL taal en Engelse taal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Daar moet een BA in dit stadium helemaal van
wegblijven. Iedere stagiair moet een algemene
basis meekrijgen.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Ik vind de BA primair een taak van de
beroepsgroep zelf. Deze kan en moet niet
worden uitbesteed. Dat leidt tot vervreemding en
tot extreme kosten, zoals ook nu al het geval is.
Advocatuur moet ook (bij uitstek) voor kleine
kantoren mogelijk blijven. Dit vak moet niet als
een business worden geprofileerd, maar als een
beroep.
Advocaat zijn is een Beroep waar het in de
eerste plaats over communicatie met en tussen
mensen gaat. Advocatuur kun je maar
gedeeltelijk leren; vooral moet je het zijn. Een
goede advocaat is veel meer dan een levend
wetboek.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

6

192

10/10/2017

9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Voorkomen van nog meer ambtelijke
rompslomp.

communicatie

Ik had bij iedere vraag 5000 tekens kunnen
invullen. Als ik dat afzet tegen het aantal tekens
dat ik daadwerkelijk heb ingevuld, dan ligt de
conclusie voor de hand dat u weinig zult hebben
aan mijn bijdrage. Dat is spijtig, maar ik geef in
overweging dat uw vragen alle extreem breed
zijn en in deze vorm eigenlijk niet in een
enquêtevorm passen en met name niet in een
formulier dat niet tussentijds kan worden
opgeslagen. Ik vraag mij af hoeveel advocaten
zich het kunnen permitteren om hier eens 'een
dagje voor te gaan zitten'. Mocht ik nog iets
kunnen bijdragen, dan hoor ik dat graag.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Helemaal mee oneens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Neutraal
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Reynier Jonkers
Advocaat
Jonkers van Gemert advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Er dient dan vooral gewerkt te worden aan de rol
van de patroon in het kader van de opleiding.Dit
moet per major op maar gemaakt worden, want
strafrechtadvocaat is echt een ander vak dan
transactieadvocaaf.
Oneens

Portfolio's werken in mijn optiek nauwelijks
wanneer ze binnen een bureaucratisch stelsel
worden uitgevoerd. Het komt er dan op neer dat
men invult wat benodigd is, en dat maakt het
voor alle partijen eerder een verplichte
bezigheidstherapie dan een nuttig sluitstuk van
de stage.
Meer focus op vaardigheden trainen en de
stagiaire zelf hier input oor laten geven. Laat
een stagiaire zelf kiezen aan weke
vaardigheden hij wil werken en hoe. Dit kan in
overleg met de patroon en mentor.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Zoals eerder gezegd , geef de stagiaire meer
verantwoordelijkheid in het kiezen van zijn
vakken en elimineer vakken die voor hem of
haar niet nuttig zijn.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Caren Schipperus
advocaat
janzing brink schipperus advocaten | mediation

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

De vraag / bouwsteen is niet erg duidelijk.
Natuurlijk moet de beroepsopleiding onderdeel
zijn van de periode van werken in de praktijk.
Wat met overige opleidingsactiviteiten wordt
bedoeld is niet duidelijk. De combi met wat men
lokaal nog verplicht stelt, is wel eens als
dubbelop ervaren.
Oneens

Wat is een 'portfolio'? Ik zou het bij formele
toetsing houden op basis van kennis vragen van
wet/literatuur/jurisprudentie.
De afgelopen 3 jaar waarin mijn stagiaire de
beroepsopleiding heeft gevolgd, was hij zelf niet
onder de indruk van de kwaliteit, het voegde
weinig toe op zijn basisopleiding op de
universiteit. De docenten waren van wisselende
kwaliteit en de toetsingen onvoorspelbaar.
Verder vond ik de hele bedoening erg schools
en kinderachtig overkomen. Leek niet op
volwassen mannen en vrouwen toegesneden.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Dat was toch altijd al zo? Redeneer terug: wat
zijn de eigenschappen van een goede advocaat.
Wat moeten we dus een leven lang leren en
ontwikkelen om die eigenschappen waar te
maken. De stage legt de basis, de PE bouwt
voort.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Eens

Ja, dat lijkt wel een minimum vereiste, omdat
veel advocaten voor zichzelf beginnen en het
van belang is voor de consument /
rechtshulpzoekende (zakelijk of particulier) dat
hij kan vertrouwen op een minimale standaard.
Dan is de advocaat ook weer een
onderscheidend beroep.
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Basis procesrecht van de meeste
rechtsgebieden met oog op kennen van
ontvankelijkheidsvereisten, termijnen en
kernvragen. Verder van de belangrijkste
rechtsgebieden. Je moet verdiepen op het
begrijpen van de systemen en vervolgens hoe
het in de praktijk werkt. Bijv. bij ruimtelijke
ordening heb je een wettelijk kader en een
praktijk waarbij je rol van de politiek in
besluitvorming moet begrijpen en moet weten
hoe de afdeling oordeelt (marginale toetsing).
Leren schrijven vanuit vonnissen is ook
belangrijk.
Ja, dat is zeker belangrijk. Schrijfvaardigheid,
stijl, taal, goed schrijven en begrijpelijk schrijven,
zowel voor de cliënt als voor de rechtbank.

Eens

Daarmee kunnen we ons ook onderscheiden
van andere beroepsgroepen die ook juridische
dienstverlening bieden.
Deze vraag is niet duidelijk. De kantoren zullen
er zelf een goede reden voor hebben. Voor
bepaalde soorten klanten zoek je wellicht een
bepaald soort advocaat.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Neutraal
Daar denk ik genuanceerd over. Er is denk ik
niet één soort patronaat dat goed is. Er zijn
advocaten in allerlei soorten en maten die hun
begeleiding geven op hun eigen manier. Het is
belangrijk dat een patroon over vaardigheden
beschikt om iemand op te leiden en in diens
groei te begeleiden. Maar een pop en een
portfolio en een versterkt patronaat maken er
een overgereguleerde bedoening van en teveel
een eenheidsworst. Teveel administratie, te
weinig tijd voor de praktijk (en daar leer je het
tenslotte).
Neutraal

Hoezo meer maatwerk? Ik vind dat het neigt
naar gepamper en overregulering.
Ik heb zelf mijn patronaat bij een middelgroot
kantoor ervaren als dat ik toch veel zelf moest
uitzoeken (maar daar ook het meeste van
leerde) en dat mijn patroon niet zo bereid was
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4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

coachend op te treden. Ik zelf ben dat meer.
Maar ik denk dat het vooral een kwestie van
persoonlijkheid is. Ik denk niet dat je op een
groot of op een klein kantoor een andere
advocaat wordt, maar je praktijk is anders, wat
van je gevraagd wordt ook, dus je leert andere
vaardigheden.
Het 'leerling - gezel - meester' systeem van de
vroegere gilden zijn natuurlijk de basis voor het
patronaat. De ervaring wordt doorgegeven en de
patroon superviseert en zorgt dat de stagiaire
leert en de cliënt tevreden is. Dat gildesysteem
zou de leidraad moeten zijn.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Laat de orde vooral formeel toetsen. En geef de
stagiaire een praatpaal zodat niet
functionerende patroons of ongelukkige
stagiaires niet verzuipen. Maar dat hele tijd
handje vasthouden kost tijd en gaat af van de
praktijk.
Geen. Stop met neiging tot overbemoeizucht.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens
Ethiek is een belangrijk onderwerp. Het is goed
om na te blijven denken over je rol als advocaat
binnen het systeem van de rechtsstaat.
Neutraal

Onduidelijke vraag. Wat zijn gemengde en
homogene groepen in dit verband? Voorstelbaar
is ethiek ook specifiek per specialisatie aan de
orde te stellen. Bankenrecht-ethiek is wellicht
anders dan omgevingsvergunning-ethiek.
Wellicht op kerneigenschappen die een
advocaat onderscheiden van andere
beroepsgroepen. Alhoewel ik er over na moet
denken welke dat dan zouden zijn.
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Dat kan, maar de specialisatie vindt naar mijn
mening vooral in de praktijk plaats, op het
kantoor van de stagiaire.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Het 'door een derde' is mij m.b.t. de opleiding
die door CPO Dialogue is verzorgd, niet zo goed
bevallen. Het was een peperdure, hutsefluts
opleiding met veel gepamper en weinig inhoud.
Ik zou menen dat de orde de opleiding moet
aanbieden en dat grote kantoren wellicht zelf
een eigen deel kunnen verzorgen. Met
accreditatie, alhoewel daar ook niet al te
ingewikkeld over gedaan moet worden. Die
kantoren hebben zelf zo'n groot belang bij de
kwaliteit, dat ze dat niet snel zullen
onderwaarderen qua aandacht denk ik.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5
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Naam
Functie/rol
Organisatie

E korevaat
Advocaat en docent
Hoeberechts advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Portfolio vergt andere toetsing en andere
houding student
Houd het werkbaar, juridische kennis leer je van
patroon, vaardigheden bij beroepsopleiding

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Zie voorgaande. Opleiding doet patroon,
vaardigheden orde

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Helemaal mee oneens
Bewijs cognitieve kennis is bul universiteit. Extra
kennis levert patroon
Geen toets

Iedere opleiding die leidt tot mr/llm titel

Nee

Geen toets, geen cognitieve vaardigheden bij
orde
Oneens

Dat is keuze van kantoor
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Beroepsopleiding is eenheidsworst.
Differentiatie ongewenst. Indien groot kantoor
law firm wenst dient orde daar geen mening
over te hebben.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Specialisatie is aan advocaat, niet aan orde

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Zorg voor zelfde basisniveau

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

2
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Naam
Functie/rol
Organisatie

A.R. Oosthout
Advocaat
Oosthout Advocatuur

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De advocaat is niet alleen hoeder van de
rechtsstaat, doch ook ondernemer. Voor
ondernemers- vaardigheden, als marketing en
sales is geen aandacht in de BO. Dat dient te
veranderen. Een onderneming zonder verkoop
heeft geen enkel bestaansrecht. Aandacht
hiervoor leidt ook tot minder financiële
problemen van advocaten, die tegenwoordig ook
gewoon failliet gaan.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Oneens
Cognitieve intelligentie is slechts voor 15%
relevant voor de vraag of wij zullen slagen in het
leven. De stagiaires die advocaat willen worden
hebben reeds een afgeronde universitaire
opleiding achter de rug. Wij besteden 80/90%
van onze tijd, geld en energie aan zaken, die
voor de vraag of iemand succesvol gaat zijn aan
zaken die daartoe slechts voor ongeveer 15%
bijdragen. Gebruik uw hulpbronnen effectief en
niet op deze manier.
Geen en als er toch een basistoets komt ja, dat
wil zeggen het universitair eindniveau.

Deze vraag zou in samenwerking met de
universiteiten moeten worden beantwoord en zij
zouden de betrokken moeten worden bij het
opzetten van een specialisatie gericht op de
advocatuur , zodat zij in samenhang met de
NOVA het curriculum kunnen ontwikkelen. Let
wel het advocatenvak is een vak, dat vooral in
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

de praktijk geleerd wordt. De nadruk ligt wat mij
betreft al veel te veel op de theoretische
vorming.
Ja, marketing en sales en financiële
vaardigheden. De NOVA wil immers dat
advocaten er primair zijn voor hun cliënten. Dan
moet je ze leren met geld om te gaan, anders is
die gedragsregel een wassen neus. Het
probleem is wel, dat 98% van de mensheid niet
met geld om kan gaan, omdat we dat niet leren
op school en op de universiteit en omdat de
overheid al eeuwen het curriculum bepaalt.
Zie hierboven
Oneens

Niet leerbare vaardigheden is een contradictio in
terminis. De essentie van vaardigheden is nu
juist dat ze aangeleerd kunnen worden.
Het gebeurt en is begrijpelijk omdat men
effectief met zijn hulpbronnen wil omgaan.
Tegelijkertijd is het kortzichtig, omdat bepaalde
talenten daarmee onvoldoende benut worden.
Daarmee worden en de personen in kwestie en
de organisatie te kort gedaan.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Marketing en sales en financiële vaardigheden.
Eens

Ook de mentoren zullen moeten begrijpen, dat
de advocaat primair ondernemer is en er naar
handelen.
Die zijn er en het is al sinds jaar en dag zo dat
de grote kantoren hun eigen opleidingen
verzorgen. Dat is hun eigen zaak.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Dat gebeurt namelijk toch al op dagelijkse basis.
Geen behoefte aan.
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Dit is een onderwerp, dat op de universiteiten al
aan bod dient te komen.
Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Specialisatie is nuttig vanuit het oogpunt van
verdieping van kennis en beter instat zijn je
cliënte te bedienen. Specialisten zijn ook
degenen, die het meest geraadpleegd worden
en daardoor het beste bedrijfsresultaat behalen.
De keer zijde is dat de overheid met de wet in
de hand in staat is advocaten en anderen hun
brood uit mond te stoten en zij doet dat feitelijk
ook. Denk aan de flitsscheiding. Daarmee
worden specialisten kwetsbaar . Zij kunnen
daarom alleen opereren in
samenwerkingsverbanden, zodat als een
rechtsgebied minder interessant wordt zij snel
kunnen omschakelen.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?

Eens
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Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Zie boven

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

zie boven
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens
afgeronde studie moet voldoende cognitieve
vaardigheden weergeven

Oneens

Dat soort vaardigheden moeten aan te leren
zijn. Het zou onterecht mensen kunnen uitsluiten
die de vaardigheden prima kunnen aanleren

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

De stageperiode is nu juist bedoeld om een
goede basis te leggen. Door teveel te
specialiseren in die periode worden stagiairs
beperkt in hun toekomstmogelijkheden

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Ik denk dat een goede begeleiding onontbeerlijk
is voor een goede praktijkvoering.
Oneens

De portfolio is mijns inziens niet een objectief
toetsingsinstrument. Deze kan teveel worden
gemanipuleerd, bijvoorbeeld doordat een ander
het maakt, of daar teveel bij mee zal helpen.
Dat er goed wordt getoetst of de stagiaire het
allemaal wel zelf doet.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Probeer daarbij een mogelijkheid in te bouwen
dat er niet alleen wordt aangesloten bij de
praktijk, met name wanneer het een
specialisatie betreft, maar dat de stagiair ook
breder wordt opgeleid.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke

Oneens
Wanneer de juiste studie aan de Universiteit is
gevolgd, dient de betreffende stagiaire over
voldoende congnitieve kennis te beschikken. Ik
kan mij voorstellen dat dat alleen anders is
wanneer er lange tijd, bijvoorbeeld meer dan
een paar jaar heeft gezeten tussen het afronden
van de studie en het starten als advocaat
stagiaire en diegene in de tussentijd ook niet in
de juridische praktijk werkzaam is geweest. Een
cognitieve toets zou dan wellicht aan de orde
kunnen zijn.
Ja! Zie ook hier boven.

De basiskennis voor de algemene rechtspraktijk
alsook weer het jaarrekening lezen.
Nee, meer op basis vakinhoudelijke kennis. De
rest vind ik meer voor de beroepsopleiding.
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basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Geef ook veel aandacht aan het lezen van
jaarrekeningen en loonstroken. Veel advocaten
zijn daar helaas niet in thuis, maar hebben de
kennis wel nodig in hun praktijk.
Oneens

Daar is in de studie niet op getraind. Dat behoort
daarom bij uitstek thuis in de beroepsopleiding.
Aangezien die vaardigheden niet zijn getraind
tijdens de studie kun je daar de kandidaten ook
niet op afrekenen.
Als een kantoor daarop selecteert, is dat een
eigen keuze. Deze selectie hoort niet thuis in de
toelating tot de beroepsopleiding.
Geen

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Patroons beter trainen in hetgeen waar zij op
moeten letten. En ook meekijken of de patroon
zijn werk wel doet en de stagiaire niet teveel laat
zwemmen.
Helemaal mee eens

Heel goed idee!
Bij een groter kantoor wil de feitelijke uitvoering
van het patronaat ook nog weleens bij een
collega van de patroon liggen, bijvoorbeeld
vanwege de begeleiding op een bepaald
vakgebied. Dit moet goed gecoordineerd
worden.
Let op of de patroon zijn werk wel goed doet.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens

Op die manier kun je denk ik beter bijsturen en
maatwerk leveren.
Volgen van workshops, stagiaires ook binnen
kantoren met elkaar uitwisselen voor een paar
dagen zodat ze ook eens op een ander kantoor
met een andere stagiaire mee kunnen kijken.
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5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Geen

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens
Ethiek is aan verandering onderhevig. Het is
daarom heel goed om daar aandacht aan te
blijven schenken.
Eens

Heel goed idee.
Het voeren van slecht nieuws gesprekken,
zowel in persoon als telefonisch. Het voeren van
gesprekken met mensen die aan de zg.
onderkant van de samenleving leven. Het
voeren van gesprekken met mensen die
onredelijk zijn. De wijze waarop
onderhandelingen gevoerd worden.
Geen

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Specialisatie is absoluut nodig.
Let erop dat er ook oog blijft voor de overige
vakken juist ook omdat je naast de specialisatie
vaak ook de basiskennis van andere vakken
nodig hebt, juist omdat rechtsgebieden elkaar
kunnen overlappen. Als je de kennis niet hebt,
herken en het dan wel en schakel zo nodig een
collega op dat terrein in.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Hoop dat de kwaliteit dan goed getoetst zal
worden.
Geen

Tot slot:

219

10/10/2017

9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

Nee

De sociale kant van het vak; dus hoe onderhoud
je contacten, hoe voer je de gesprekken met de
cliënten etc.

nee
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer aandacht mag worden geschonken aan
het als maar groter worden gat tussen algemene
bagage van de student die net afgestudeerd
(WO) is en de realiteit en kenmerken nodig op
een advocatenkantoor, ook voor een
beginnende stagiaire.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Helemaal mee eens

Eens
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Mij lijkt het raadzaam om een advocaat pas na
ommekomst van 10 jaren als Patroon te laten
fungeren.
Eens

Van een Patroon mag meer toewijding worden
verwacht bij zijn of haar taak. Te vaak verneem
ik uit de praktijk dat voor stagiaires nauwelijks
tijd wordt gemaakt ter zake de begeleiding. Met
val tussen wal en schip. Enkel door de eigen
prestatie dwang (uren maken, geld verdienen)
van de Patroon. Dat moet anders. Er moet een
minimale uurbesteding worden benoemd voor
de Patroon per week.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

--

--

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken

Neutraal

Neutraal
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Stagiaires moeten zichzelf nog geheel
ontdekken ; te vroeg ingezette specialisatie
blokkeert dat enkel. Men zou beter een
'voorwaarde ' kunnen maken van het minimaal
op 3 secties / rechtsgebieden werkzaam moeten
zijn.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

vaak evalueren met stagiaire

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer nadruk op praktijk en aandacht voor
hedendaagse uitoefening van het vak. Minder
aandacht voor kleinere rechtsgebieden

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

H. Plantenga
Advocaat/Patroon
Advocatuur

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

In het kader van een aansluiting op de praktijk is
het wenselijk bepaalde vakken direct in het
eerste semester te doceren en examen af te
nemen. Zo is het bijvoorbeeld voor de
strafrechtpraktijk wenselijk direct op een piketlijst
te kunnen worden geplaatst (wachttijden) echter
kan dat pas na met goed gevolg afronden van
dit deel van de opleiding. Dat geldt ook voor
jeugdrecht.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Iets meer onderlinge betrokkenheid is nuttig; wel
de nodige afstand houden tussen mentor ivm
vertrouwelijkheid. Een van de
mentorgesprekken laten plaatsvinden op het
kantoor waar de stagiaire werkzaam is.
Neutraal

Portfolio kan wellicht representatief zijn voor de
persoon in kwestie, maar hoeft dat niet te zijn
voor de kennis van de persoon met betrekking
tot het vakgebied waar hij/zij op werkzaam is.
Risico van te eenzijdige toetsing.
#NAME?

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

- Iets meer aandacht in de BO voor de
ontwikkeling van de individuele advocaat; in
welke richting ontwikkelen zich de kennis en
expertise? Hierop iets meer monitoren en
documenteren. In de huidige BO gebeurt dit in
de POP's maar dat is, heb ik ervaren, to

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Eens
Als de cognitieve kennis volgens leerlijn wordt
getoetst, de mogelijkheid bieden om deel te
nemen aan toelatingstoetsen voor verschillende
leerlijnen.
Gedeeltelijk 'brede kern' en daarnaast
'voorsorteren' op de gekozen leerlijn. Beide
gedeeltes eventueel verschillend qua
'voorlopleidingseisen', of kennisniveau.
- Ik vind de diagnostische zelftoetsen die in de
DLO gebruikt worden bij de start van een cursus
redelijk representatief voor de veronderstelde
basiskennis. Een iets makkelijker variant van
een dergelijke toets zou als toelatingstoets
kunnen gelden. - In
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

- Ja; bv schrijven en/of analyseren van een
betoog (argumentatielijn). Het moet uiteraard
geen traditioneel 'tekstverklaren' worden.

Eens

Het beroep van advocaat vraagt in toenemende
mate sociale vaardigheden. Het conctact met de
client verandert naar meer inhoudelijk en
frequent. Advocaten doen er slim aan zich ervan
bewust te zijn dat 'winnen' niet betekent 'een
procedure winnen', maar voor de client het
meeste profijt binnenhalen. Dan komt het aan op
overtuigingskracht die niet perse juridisch hoeft
te zijn ingevuld.
Het opstellen van selectiecriteria en de wijze
van selecteren is n.m.m. aan de kantoren. De
NOvA moet hierin terughoudend zijn. Optie;
vraaggesprek/motiveringsgesprek naar
aanleiding van een door de stagiaire op te
stellen 'stagesollicitatie' (het woord assessment
vind ik te zwaar, en gebruik ik bewust niet).

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
- regelmatige evaluatie en feedback; voorgeschreven aantal zittingen en
onderhandelingssituaties in aanwezigheid van
de patroon;
Eens

- mentor vanuit de orde, mentor vanuit de
opleiding hebben elk een eigen rol. Beide rollen
moeten worden gehandhaafd. De BO-mentor
heeft vooral een rol tijdens, en met betrekking
tot de opleiding. De mentor vanuit de heeft althans in mijn situatie- een
Ja; maar of de verschillen in invulling (enkel) te
herleiden zijn tot de omvang van het kantoor
betwijfel ik. Patronaten bij grotere kantoren
hebben waarschijnlijk wel meer een
'selectiefocus' omdat uiteindelijk gekozen gaat
worden tussen een (of meer) stagiaires, terwijl
bij een kleiner kantoor waarschijnlijk de
begeleiding minder intensief is vanwege de
beperkte capaciteit.
- voldoende ervaren advocaat; - motivatiebrief; aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar voor
begeleiding; - patroon moet zich ervan bewust
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zijn/worden dat elke advocaat een eigen stijl
ontwikkelt.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

In mijn situatie was sprake van een driemaandelijkse toetsing van voortgang en
financiele verantwoording (advocaatondernemer). Ik vind dat voldoende.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens
Belangrijk.
Eens

Elk rechtsgebied kent zijn eigen ethische
aangelegenheden. Het is dan ook logisch per
leerlijn in te zoomen.
#NAME?

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Specialisatie sluit aan bij de maatschappelijke
ontwikkelingen en de realiteit van een
toenemend aantal specialistische advocaten.
Logisch en verstandig daar in de opleiding op in
te spelen.
#NAME?

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
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BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Dubbel werk, onnodige bureaucratie. Uniforme
opleiding en toetsing van zo een groot mogelijke
groep geeft (statistisch gezien) het beste beeld
van het aanwezige kennisniveau en biedt de
betrouwbaarste indicatie daarop - eventueel - bij
te sturen op de kennis- en leerdoelen.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

- motivatiebrief; -

#NAME?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Eens

Dat lijkt me geen nuttige selectie: dat levert een
groep op die goed uit het hoofd kan leren, maar
dat zijn niet zonder meer goede advocaten/de
beste kandidaten.Veel creatieve denkers
hebben bovendien faalangst bij het afleggen van
toetsen, waardoor zij slecht of minder goed
presteren, maar functioneren uitstekend in de
praktijk.
Zoals nu wordt geëxamineerd.

Taalbeheersing, zonder meer. Die is over het
algemeen erbarmelijk.

Eens

Empathisch vermogen en vermogen tot
zelfreflexie en zelfkritiek. Daar ontbreekt het de
meeste (slechte) advocaten aan.
Sommige kantoren laten kandidaten een
assessment afleggen, maar dat is een te

237

10/10/2017

sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

kostbare aangelegenheid voor de meeste
kantoren. Het zou goed zijn als de Orde daarin
een faciliterende rol zou kunnen vevullen.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Het is mij niet duidelijk wat U bedoelt: mijn
begeleiding van mijn stagiair(e)s is uiterst
intensief. Ik stel daar hele hoge eisen aan.
Helemaal mee eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Dat kunnen de kantoren/de patroons prima.
De (vakinhoudelijke) kwaliteiten van de patroons
te toetsen.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Helemaal mee eens

Onverstandig. Vroegtijdige specialisatie is slecht
voor de ontwikkeling van jonge advocaten.
Excuusbrieven schrijven en verplichte
toevoegingen (5 per VSO-jaar).
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6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Vroegtijdige specialisatie levert 'one trick ponies'
op. Dat zijn zelden (hele) goede advocaten.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Indien sprake is van vakspecialisme, dan
werkervaring zwaar laten meetellen voor eisen
aan de permanente opleiding.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

241

10/10/2017

van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Eens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

toelatingstoets vind ik zeer belangrijk.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Skip de algemene vakken, daarvoor is de
universiteit. Dat basisniveau moet verondersteld
worden. Is dat er niet, dan is dat een probleem
van de stagiaire/het kantoor. De opleiding dient zeker indien de praktijk zich in die richting
ontwikkelt - ook in te spelen op de steeds verder
gaande specialisatie. Algemene vakken die
bachelorniveau amper ontstijgen passen daar
geenszins bij.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee oneens
Daarvoor is de universiteit bedoeld. Dat
basisniveau moet verondersteld worden. Is dat
er niet, dan is dat een probleem van de
stagiaire/het kantoor.
Nee zie 3.1. Indien toch wordt vastgehouden
aan een basistoets dan het volgende. Laat
stagiaires dan niet vervolgens ook nog vakken
volgen in de BA die het bachelor niveau amper
ontstijgen, zoals nu helaas wel het geval is. Zorg
dan voor een pittige entreetoets, met daarna
voldoende ruimte voor inhoudelijke specialisatie,
zodat er werkelijk toegevoegde waarde kan
worden geleverd.
zie 3.2.

Zie 3.2. Indien toch wordt vastgehouden lijkt het
mij zinvol om inderdaad ook andere
competenties te testen.
Het idee van een toelatingstoets is overtrokken.
Stagiaires die ondermaatse kennis hebben zijn
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

daarvoor zelf verantwoordelijk. De universiteit
verzorgt de vooropleiding.. Een goed
basisniveau moet verondersteld worden. Is dat
er niet, dan is dat een probleem van de
stagiaire/het kantoor. Indien toch wordt
vastgehouden aan een basistoets dan het
volgende. Laat stagiaires dan niet vervolgens
ook nog vakken volgen in de BA die het
bachelor niveau amper ontstijgen, zoals nu
helaas wel het geval is. Zorg dan voor een
pittige entreetoets, met daarna voldoende ruimte
voor inhoudelijke specialisatie, zodat er werkelijk
toegevoegde waarde kan worden geleverd.
Eens

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Grotere betrokkenheid, laat de stagiaire zijn
POP bespreken (en ondertekenen) door de
patroon. Zo creer je aan beide zijden
committent.
Neutraal

De belasting van de patroon iets verhogen kan
zeker, maar binnen de grenzen van het
redelijke.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
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Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

6

Verhoging van het niveau van het onderwijs. Dat
is bij sommige vakken ondermaats. Niet alleen
docenten maar zeker ook de studiestof.
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

De toetsing is vaak nu een herhaling van
hetgeen is geleerd op de universiteit.
Meer op beroepsvaardigheden richten.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Vanuit de NOva is meer aandacht en zorg bij de
begeleiding van stagiaires wenselijk. Het is
wellicht wenselijk om eenmaal een review te
houden met stagiaires om hun processen en
ontwikkeling te bewaken. Gedurende de
opleiding lijkt de NOva niet betrokken meer te
zijn bij de stagiaires.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Oneens
Indien de Beroepsopleiding niet wezenlijk qua
de huidige inhoud en structuur (wijze en
hoeveelheid aan toetsen) is een
toelatingsexamens vooral een drempel voor de
nieuwe advocaat-stagiaires. Wellicht is een
soort pre-fase van de beroepsopleiding
wenselijk. Een programma van korte duur
waarbij cursussen worden gevolgd om het
niveau van de stagiaire te peilen en op te
krikken.
Ja

Ja en wellicht ook een NL taalexamen.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Te monitoren, maar toetsen en daar
consequenties aan verbinden acht ik vergaand.
Niet

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Grotere druk om te presteren. Voorkomen van
angstculturen binnen de organisatie en beter
nazien op afspraken.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Eens

Met betrekking tot het vak jaarrekening lezen en
het vak informatie- en bewijsvergaring zijn de
tentamens op een dag gepland. Het zou minder
druk opleveren als deze tentamens op twee
aparte dagen worden ingepland.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Oneens

De universitaire diploma zou de juridischeinhoudelijke basiskennis moeten aantonen. Een
aparte toets lijkt mij overbodig.

Burgerlijk procesrecht/praktische kennis

Zo'n toelatingstoets zou juist meer op andere
capaciteiten en vaardigheden moeten zien dan
de juridisch inhoudelijke basiskennis. Maar ook
die kan het beste getoetst worden door eerst
werkervaring bij het kantoor op te doen en dat
het kantoor dan beoordeeld hoe iemand
functioneert en geschikt is voor de
beroepsopleiding.

Helemaal mee oneens

Kantoren die zelf selecteren is veel beter.

262

10/10/2017

sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Automatisering en modernisering, patronen
moeten een advocaat stagiair kunnen
klaarmaken voor de toekomst en het
uitstervende beroep in plaats van het
ouderwetse, traditionele vak.
Eens

Hoe groter het kantoor hoe minder nauw er
wordt samengewerkt met de patroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Formele toetsten zeggen niet hoe goed een
advocaat in haar vak is. Daarvoor is veel meer
nodig. Zo'n groot vak als burgerlijk proces is iets
wat veel de groot en algemeen is, terwijl dat
informatie is die iedereen kan opzoeken indien
je iets (nog) niet weet.
Intervisies met medestudenten.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Marcus Wagemakers
Hoofddocent beroepsopleiding
Wagemakers Cassatie advocatuur

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Dit voorkomt verrassingen aan het einde van de
rit
Eens

In de cassatiebalie kennen wij dit als de proeve
van bekwaamheid; the proof of the pudding is in
the eating
Dat stagiaires goed worden voorgelicht over de
keuzeonderdelen in de beroepsopleiding. Deze
is zwaarder dan voorheen. Civielrechtelijke
verdiepingsvakken volgen met een
strafrechtelijke afstudeerrichting is bijvoorbeeld
een grote uitdaging.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een toenemende hang naar specialisatie mag
niet ten koste gaan van de minimum
basisvaardigheden waarover een advocaat moet
beschikken, bijv op het gebied van het
procesrecht.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Eens

Op de universiteit kunnen studenten kiezen voor
specifieke afstudeerrichtingen. Daar kan de
beroepsoplkeiding de ogen niet voor sluiten.

Basis procesrecht civiel en strafrecht. De wet
schrijft in deze rechtsgebieden veelal verplichte
procesvertegenwoordiging door een advocaat
voor.
Ik zou hier terughoudend in zijn; het blijft een
beroepsopleiding voor advocaten. Verder is de
praktijk zeer breed; van M&A op de Zuid As tot
vreemdelingenrecht in de provincie. Dat maakt
het bepalen van een generieke minimum lat op
dit vlak lastig

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens

Waarbij wel rekening moet worden gehouden
met de aard van de praktijk van de patroon

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Dat voorkomt verrassingen aan het einde van de
rit

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?

Helemaal mee eens
Dit gaat over de legitimiteit van de advocatuur
en de privileges die daarmee samenhangen
Eens
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Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

Vermits de minimum basisvaardigheden niet uit
het oog worden verloren

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Sander van Essen
Directeur samenwerkingsverband Netlaw
Netlaw

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een blijvende focus op de algemene
professionele vaardigheden Een kernachtige
opleiding vanuit 1 uitvoeringsorganisatie

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Neutraal

uiteraard

bij uitstek. juridisch inhoudelijke basiskennis
mag bekend verondersteld worden na het
afronden van een academische opleiding. De
overige vaardigheden blijken in de praktijk het
struikelblok te zijn voor het all of niet met goed
gevolg afronden van de stageperiode
stressbestendigheid en analytisch vermogen zijn
de basale vaardigheden waarop een stage 9
van de 10 keer mislukt
Eens

dat zou elk kantoor moeten doen
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens

Neutraal

verplichte afstemming kan in het alle gaat goed
scenario leiden tot administratieve rompslomp
en irritatie over en weer
niet als onder patronaat ook verstaan wordt
direct leidinggevende

meer aandacht aan opleiding voor patroons

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Helemaal mee eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

er gaan zich in de partij nooit andere partijen
opwerpen dan de reeds bestaande. voor de
stagiaires heeft dit weinig toegevoegde waarde.
het blijkt in de praktijk lastig de te onderwijzen
stof af te stemmen op de te tentamineren
onderwerpen. dit levert verwarring, stress en
irritatie op. een eenduidig programma is te
verkiezen. elk kantoor is dan vrij om hierop
aanvullend lesmateriaal aan te bieden.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Ik vind het belangrijk om te onderstrepen dat het
in de huidige opzet geen traineeship is.
Stagiaires worden gelijk beëdigd en krijgen een
behoorlijk salaris + kosten van de opleiding.
Daarbij de tendens in de markt dat klanten niet
meer voor stagiaires (lees, hun opleiding) willen
betalen. Maw ofwel het is mi voor een kantoor
noodzakelijk dat een stagiaire zoveel mogelijk
'gewoon' werkt en ondertussen zoveel mogelijk
kennis + vaardigheden aangeleerd krijgt via de
beroepsopleiding ofwel we maken er een
traineeship van, zodat ook van kantoren meer
verwacht mag worden tov de huidige situatie
aan opleiding en begeleiding
Oneens

zie hiervoor, het is juist aan de beroepsopleiding
om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij
te brengen en daarbij past een formele toetsing
Er is in de praktijk niet één soort advocaat.
Grofweg ziet men bij de grote kantoren (op de
keper beschouwd) niet of nauwelijks een
rechtbank van binnen, terwijl op de kleine
kantoren vanaf dag 1 zittingen worden gedraaid,
terwijl de middelgrote kantoren daar precies
tussen in zitten. Zowel in de beroepsopleiding
als de permanente opleiding wordt dit niet
onderkend.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Zie vraag 1, ik ben persoonlijk geïnteresseerd in
een experiment waarbij stagiaires (bijvoorbeeld)
eerst eens een jaar als trainee moeten
meedraaien bij een kantoor, met de nadruk op
opleiding ipv werken, waarna de mogelijkheid
bestaat door te groeien naar advocaat-stagiaire
(en/of traineeship vervangen door een
postacademische opleiding/Law School). Ergens
in zo'n getrapte opleiding moet dan een
specialisatie komen (specifieke vakgebieden of
specialist algemene praktijk(huisarts). Dit
ondervangt meerdere issues, waaronder dat
iedere advocaat-stagiaire na 3 jaar zich
zelfstandig mag vestigen op alle mogelijke
rechtsgebieden, terwijl op z'n zachts gezegd,
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vrijwel geen enkele stagiaire daartoe op een
verantwoorde wijze in staat is.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens
Op zich valt hier veel voor te zeggen, maar dan
moet er aan de voorkant iets veranderen. De
universiteit is een academische opleiding en
geen beroepsopleiding. Indien er een
postacadamische opleiding/Law School op
Amerikaanse leest zou zijn als tussenstation zou
je veel kunnen ondervangen, zowel aan
potentie/voorkennis/vaardigheden als aan
(gemis aan) begeleiding door de kantoren zelf
Het lijkt anders weinig zinvol, maar dit vereist
een formele opleidingfase/tussenstation tussen
universiteit en praktijk

Daar gaat een keuze aan vooraf: Als stagiaires
breed opgeleid worden, zullen ze
praktijkgerichte kennis moeten hebben van
onder meer heel BW, RV, Awb en Sr/Sv. Als er
van meet af aan met stromen (bijv civiel,
bestuurs, straf) wordt gewerkt (en wellicht beter
met hoofd- en keuzestromen (bijv hoofd civiel,
keuze bestuurs)), kan dit aanzienlijk effectiever
verlopen.
ja, advocatuur is een heel breed veeleisend vak,
waarbij kennis van het recht maar een van de
vele elementen is. In mijn optiek de grootste
schok die stagiaires ervaren, dit uiteraard ook
afhankelijk van de grootte van het kantoor.
Onder meer ook omgang met klanten,
commerciële vaardigheden, teamplayer zijn
minstens even belangrijk om succesvol te
kunnen worden
Zoek meer aansluiting bij de wijze waarop
artsen worden opgeleid en werkzaam zijn. Een
getrapt systeem waarbij men steeds dichter
tegen het uiteindelijke specialisme aankruipt (en
algemene praktijk is net als huisarts een
specialisme met eigen vaardigheden inclusief
weten (en wellicht zelfs de plicht?) om zaken
buiten het specialisme door te verwijzen. Voor
de buitenwereld is een advocaat een advocaat
en gaat men uit dat iedere advocaat een
bepaalde opdracht aan kan, terwijl niemand bij
een huisarts aanklopt voor een hartoperatie of
bij een hartspecialist voor een hersenoperatie. In
de advocatuur speelt hierbij de omvang van het
kantoor (groot, middelgroot, klein, eenpitter of
niche) ook nog een rol. Voor ieder kantoor zijn
andere vaardigheden vereist.
Eens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Onderscheid tussen de grootte van kantoren is
onvermijdelijk, maar durf dan ook de
consequentie te trekken dat een eenpitter niet
zonder omscholing naar een groot kantoor mag
of dat een stagiaire van een groot kantoor niet
zonder bijscholing zich zelfstandig mag vestigen

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
De praktijkvoering van alledag verhindert een
deugdelijke opleiding, terwijl een patroon hoe
goed bedoelend ook, geen leraar is, maar een
praktijkman. Praktijkvaardigheden mag je
kortom van een patroon verwachten (maar dat
doet ook iedereen op zijn of haar manier), meer
didactische vaardigheden niet en zou heel naïef
zijn. Daar komt bij dat stagiaires gelijk advocaat
worden, een verplicht voorafgaand traineeship
van bijv een jaar zou al heel wat soelaas bieden
(moet wel goed worden afgestemd met het
arbeidsrecht, bijv door de vervolgopleiding
dienovereenkomstig in te korten)
Oneens

afstemming is goed, zolang schoenmaker-blijfbij-je-leestniet wordt vergeten, namelijk
advocaten werken voor klanten en zijn daarvoor
opgeleid en professionals (te beginnen met de
mentor) moeten de meer theoretische opleiding
verzorgen
Een advocaat op een groot kantoor heeft een
diametraal ander vak dan een eenpitter, hetgeen
evenzeer geldt voor kleine en middelgrote
kantoren.
schoenmaker-blijf-bij-je-leetst, namelijk
advocaten kunnen de (hun) praktijk bijbrengen
en professionals (te beginnen met de mentor)
moeten de meer theoretische opleiding
verzorgen

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

formele toetsen zijn objectief en houden de
verantwoordelijkheid voor de opleiding waar ze
thuishoort, nl bij de beroepsopleiding

276

10/10/2017

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

zie hiervoor, specialisatie meer conform artsen,
rekening houdend met grote en kleine kantoren

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

wel gek dat je dan in de praktijk vervolgens toch
alle specialisaties mag beoefenen
klantbehandeling, commercie

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

maar hangt van het kantoor af, terwijl algemene
praktijk een specialisatie is. Allemaal niet heel
zinvol als je na drie jaar toch gewoon alles mag
doen in de praktijk

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

7
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9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

zeker, zie hiervoor. Het is een goed begin, maar
het moet geïntegreerd met de permanente
opleiding, incl specialisaties. Het feit dat men
gelijk als advocaat wordt beëdigd en een
intensieve opleiding moet volgen wringt. Mi eerst
een verplicht traineeship, daarna
voorwaardelijke beëdiging, gevolg door een
beperkte toelating op een (of meer) specialisme
(dus ook specialisme algemene praktijk)

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Klinkt aantrekkelijk, maar ik schat dat het
organisatorisch uitermate moeilijk haalbaar is.
Helemaal mee oneens

Klinkt aantrekkelijk, maar ik schat dat het
organisatorisch uitermate moeilijk haalbaar is. Ik
ben ervan overtuigd dat het niveau van het
cognitieve deel daarmee weer achteruit gaat,
waardoor je mogelijk weer uitkomt op het niveau
van voorheen. Verder beklaag ik de docenten
die zulke portfolio's moeten gaan monitoren. Ik
ga dat in ieder geval niet doen.
Wees soepeler met het verlenen van vrijstelling
voor cursusonderdelen tijdens de BA. Dat lost
een groot deel op van het probleem dat de
stagiaires nu eenmaal heel verschillende
achtergrond en basiskennis hebben.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Besteed aandacht aan het schrijven van goede
processtukken: kort, to the point, wellevend.
Daarmee help je je cliënt. Als rechterplaatsvervanger weet ik dat de effectiviteit van
een pleitnota/gedingstuk omgekeerd evenredig
is met zijn lengte. Verder neemt die effectiviteit
af als er een gebrek aan zakelijke distantie uit
spreekt en een toon wordt aangeslagen alsof de
wederpartij een boevenbende is. Dat zie ik vrij
vaak. Ik ga ervan uit dat u deze informatie
anoniem opslaat.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis

Oneens
De universiteiten verlenen civiel effect. Dat zou
voldoende moeten zijn. Als daar iets aan schort,
moet het probleem daar worden opgelost. Ik
meen dat er net een nieuw convenant is, laat dat
eerst zijn werk doen.
Dit is een vreemde vraag. Wat is het alternatief?
Als u dat niet aangeeft, is het moeilijk om hierop
te reageren. Maar goed: áls je dan per se zo'n
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die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

toets wil instellen, doe dan maar een algemene
psychologische test die op intelligente toetst.
Geen.

Zeker. áls je per se zo'n toets wil instellen, doe
dan maar een algemene psychologische test die
op intelligente en sociale vaardigheden toetst.
Laat het civiel effect zijn werk doen!
Neutraal

Klinkt aantrekkelijk, maar ik vrees in de praktijk
dat a) psychologen gaan bepalen wie een goede
advocaat is, b) dat er binnen de korste keren
bureautjes opstaan die kandidaten hierop
trainen zodat c) de happy few worden
toegelaten. Deze selectie werkt elitariserend,
vrees ik.
Zie mijn vorige antwoord. Laat vooral advocaten
bepalen wat een goede advocaat is. Dat geeft
ook ruimte voor differentiatie! Een keiharde M&A
praktijk vergt een andere persoonlijkheid dan de
asieladvocatuur, en daar zit van alles tussen in.
Laat dat aan de kantoren.
Laat vooral advocaten bepalen wat een goede
advocaat is. Dat geeft ook ruimte voor
differentiatie! Een keiharde M&A praktijk vergt
een andere persoonlijkheid dan de
asieladvocatuur, en daar zit van alles tussen in.
Laat dat aan de kantoren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Integraal monitoren van de voortgang.
Neutraal

Zeker. Er is niet één type advocaat.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te

Oneens
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monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Ik zie niet waarom dat 'in plaats van' de formele
toetsen zou moeten. Formele toetsen bieden
objectiviteit en garanderen daarmee een
minimum niveau. Monitoren moet daarnaast
denk ik.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Onvoldoende zicht op.
Neutraal

De gedachte van specialisatie spreekt mij aan;
maar passen daar ook niet eigen ethische
punten en eigen beroepsvaardigheden bij?
Hoffelijkheid en fatsoen jegens de wederpartij.
Een basishouding die inhoudt dat je er in
beginsel van uitgaat dat de wederpartij te
goeder trouw is.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Geen zicht op: naar mijn indruk is dit juist al het
geval. Een groot nadeel is overigens dat
onderwijs en toetsing in verschillende handen
komen. Dat lijkt te kunnen op papier, maar als
docent én toetsontwikkelaar weet ik dat dat tot
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heel veel extra overleg en desondanks blijvende
onduidelijkheid leidt voor alle partijen, inclusief
de stagiaires.
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Oneens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Goede begeleiding is noodzakelijk
Eens

Portfolio was redelijk zinledig

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

ja

analytisch vermogen

ja zie antwoord 3.3

Eens

toevoeging voor kwaliteit door 'extra' selectie
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Neutraal

Mij niet bekend

cursus communicatie is voor menig patroon op
zijn plaats. Vooral als er een man patroon is en
een vrouw stagiaire of andersom

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Frisse wind geeft nieuwe inzichten

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

uiteindelijk moet de stagiaire het vak leren,
ervan uitgaande dat de patroon dat al kan. we
moeten echter ook niet de rol van de patroon
overdrijven, die veelal zelf ook een drukke
praktijk heeft. dat kan anders zijn bij een
buitenpatroon. Bevindt de stagiaire zich evenwel
in het kantoor van de patroon dan moet ervan
worden uitgegaan dat - zoals bij SRK - het
contact veelvuldig is en het overleg in en over
de opleiding structureel is en de resultaten
voldoende worden geborgd. Dat wordt ook
vastgelegd in het stageverslag.
Helemaal mee eens

dat vermindert examendruk, die veelal niet meer
toetst dan de kennis van een dag.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

betere aansluiting van de stageopleiding op de
praktijk en de interesses van de stagiaire is
essentieel. de PO is altijd gerelateerd op het
werkgebied van de advocaat, waarom kan de
stageopleiding dat niet? natuurlijk moet er een
basis zijn, maar die wordt toch verondersteld
aanwezig te zijn als je de titel meester in de
rechten hebt en/of al jaren in de praktijk
werkzaam bent (maar niet als advocaat). Meer
doen aan vaardigheden van een advocaat lijkt
mij veel beter dan het verplicht oplelepen van
kennis die al aanwezig zou moeten zijn, danwel
in de praktijk nooit meer gebruikt gaat worden.
Dat is zonde van de tijd en de investering

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
het is goed dat van te voren gekeken naar
geschiktheid, maar de ervaring leert dat mensen
soms ook nog moeten opbloeien. Daarbij speelt
leeftijd vaak ook een rol. Dit soort toetsen zijn
van te voren goed te oefenen. De praktijk leert
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

dat dergelijke toetsen (assessments) niets
zeggen over een kandidaat, meer over hoe het
dat kunstje heeft geleerd. vergeten wordt dat
een sollicitatieprocedure aan het dienstverband
bij het advocatenkantoor vooraf gaat en dat daar
vaak ook dit soort toetsen aan vast zit. Voegt
wat mij betreft niets toe.
twijfelachtig: ook op de universiteit wordt in het
laatste jaar gespecialiseerd bij onderzoek of
afstudeervakken. In HBO-situaties geldt dat
kennis vaak niet heel groot is. kantoren
selecteren vaak ook al op juridische kennis. Wat
voegt het toe?
procesrecht, algemene kennis van
aansprakelijkheidsrecht (boek 6) en
vermogensrecht (boek 3). De rest is veel te
specifiek
nee

Oneens

daar is de sollicitatieprocedure en eventueel
assessment voor. De stagiaire wordt al genoeg
bekeken. de NOVA is er niet voor om het
ondernemersrisico van het advocatenkantoor te
bewaken.
dat gebeurt dus al vaak genoeg, hoeft de NOVA
niet nog eens te doen

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
Een cursus patronaat is zeker voor de
beginnend patroon een optie. de meer ervaren
patroon heeft daar geen behoefte aan, denk ik.
Overigens denk ik dat ook hier kantoren zelf in
voorzien.
Helemaal mee eens

de stagiaire moet de opleiding die hem/haar
past en daar hebben mentor en patroon zeker
een rol. Die is nu nog wat onderbelicht vind ik, al
is er veel meer aandacht voor de patroon dan
vroeger. Minpunt is de vrij stugge en sturende
rol van de NOVA. dat mag af en toe best wat
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4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

meer aan die mentor, patroon en bovenal de
stagiaire zelf worden overgelaten
Grotere kantoren hebben meer ervaring dan
kleinere kantoren met patronaat. ook hier past
maatwerk. Aan beginnende patroons kunnen
aanvullende voorwaarden worden gesteld,
bijvoorbeeld een cursus

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

voorkomen dat je de stagiaire 'verliest'

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Meer aandacht voor de rol van advocaat in het
proces en in de praktijk. Daar valt best nog wel
eens wat over te klagen en dus te winnen,
getuige sommige uitspraken van de raden van
discipline
Neutraal

ik weet niet wat dat betekent. Ik denk niet dat er
in de ene leerlijn andere normen van toepassing
zijn dan in andere. je bent integer of je bent het
niet.
veel meer aandacht voor pleiten en enqûete.
Jammer dat pleiten door de overheid steeds
meer uit het proces wordt gefilterd

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?

Eens
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Ruimte voor toelichting

de ervaring is dat stagiaires niet voor niets bij
een bepaald kantoor met een specialisatie gaan
werken. dat is ook de trend, zoals het rapport
opmerkt. Knoop dan daar ook bij aan, maar laat
die specialisatie wel aansluiten bij de behoeften
van het kantoor en de stagiaire

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

kost minder tijd en geld en stimuleert maatwerk.
laat kantoren aanknopen bij heersende behoefte
binnen het kantoor en het vakgebied

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

het lijkt compleet, maar waak voor overopleiding.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Patroon dient ook een actieve rol te spelen in de
stageperiode en geen vrijblijvende
Eens

De stagiaire wordt dan persoonlijker beoordeeld
Het zou mooi zijn om meer op de persoon
gerichte toetsing uit te voeren en niet alleen
algemeen

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een algemene basis, maar niet al te uitgebreid
en vervolgens een op de specialisatie van de
advocaat gerichte opleiding tijdens stage die
vervolgens kan worden voortgezet in de daarop
volgende permanente opleiding. Dus beperkt
algemeen en vervolgens op de individu gericht

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?

Eens
Ik ben het hiermee eens maar ik vind het best
wel zwaar ten opzichte van andere juridische
adviseurs
ja vind ik wel de een bepaalde basis aan
algemene basis, maar wel strafrecht,
bestuursrecht, etc.

algemeen verbintenissenrecht, procesrecht, en
dan bij keuze: - strafrecht vennootschapsrecht/arbeidsrecht bestuursrecht/sociaal zekerheidsrecht familierecht
schriftelijke communicatie

sociale vaardigheden
Eens
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Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Ik vind dat serieus aandacht aan het patronaat
dient te worden besteed. Een stagiaire heeft
recht op een goede opleiding en begeleiding.
Anders heeft het patronaat geen zin.
Eens

zie hiervoor
Alles valt of staat met de bereidheid en
mogelijkheid om tijd aan de stagiaire te
besteden en de mogelijkheid en capaciteiten om
op te leiden. Dat is niet iedereen gegeven en
maakt niet uit voor een groot of een klein
kantoor.
een bepaald systeem volgen, dus stappenplan
of - boek

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Stagiaires moeten te weten waar ze zich aan
dienen te houden
Eens

297

10/10/2017

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

Oneens

Een portfolio is iets superschools en voegt niets
toe.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Verminder het huiswerk van de stagiairs. Veel
ervan sluit niet aan bij de praktijk.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee oneens
Iemand die een rechtenstudie heeft afgerond
moet in beginsel in staat geacht worden de
advocatenopleiding met goed gevolg te kunnen
afronden. Deze test vormt een oplossing voor
een probleem dat er niet is. Het is mij niet
bekend dat op dit moment eerst in de loop van
de beroepsopleiding blijkt dat stagiairs
cognietieve kennis ontberen en niet in staat zijn
de beroepsopleiding af te ronden.
De toets moet niet worden ingevoerd.

De toets moet niet worden ingevoerd.

De toets moet niet worden ingevoerd.
Bovendien wordt met dit soort toets een drempel
opgeworpen door te verlangen dat een stagiair
capaciteiten bezit die hij eigenlijk eerst na
afronding van de opleiding volledig zou moeten
bezitten.
Stap van dit onzalige plan af.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Het is aan het kantoor en niet aan de orde om
op vaardigheden te selecteren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens

Oneens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Oneens
Ethiek vormt al een noemenswaardig onderdeel
van de opleiding. Signalen dat het met het
ethisch besef van advocaten niet goed zit zijn
mij niet bekend. Waarom dit onderdeel (verder)
uitbreiden? If it ain't broke, don't fix it.
Helemaal mee oneens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Specialiseren kan prima na de stage. Waarom
dit - naast alle overige onderwerpen - ook nog in
de beroepsopleiding proppen?

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

2
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Ruben Kamerling
Advocaat-stagiaire
Loyens & Loeff N.V.

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Het mag allebei

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens

Elke meester in de rechten behoort een
bepaalde basis te hebben. Deze basis dient
nogmaals (licht) te worden getoetst. Het
belangrijkste voor de advocatuur zijn de
vaardigheden. Deze dienen vooraf te worden
getoetst; vaardigheden om kennis op te nemen
en het advocatenvak te beoefenen
Verbintenisrecht

Jazeker! Vaardigheden om kennis op te nemen
en zeker analytische capaciteiten. Op de
universiteit wordt de nadruk gelegd op het
wetenschappelijke gedeelte maar in de
advocatuur onderscheid je je met je analytische
capaciteiten.
Neem een voorbeeld aan de assessmenttesten
die menig kantoor hanteert. Daarmee kunnen
bepaalde vaardigheden zoals analytisch inzicht
worden getoetst. Het maakt niet uit of een
kandidaat bepaalde kunsten nog niet beheerst.
Het belangrijkste is dat de kandidaat het wel in
zich heeft om de kunsten zich eigen te maken.
Eens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Een rechtenstudie is voor iedereen. Advocatuur
voor een kleinere groep.
Kantoren mogen zelf kiezen welke (soort)
kandidaten ze aannemen. Maar de Orde beslist
wie wordt toegelaten tot de beroepsopleiding.
De toetsing van de kantoren is dus een lex
specialis

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Maak de stagiaire een schaduw van de patroon
Neutraal

Jazeker. Met de verplichte wissel in grote
kantoren, kan het zijn dat de stagiaire 1,5 jaar
zijn patroon niet ziet.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Mooi idee maar moeilijk toetsbaar

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Dit maakt het onderscheid tussen de advocatuur
en barbaren. Helaas hebben niet alle
confreres/collegas dit goed door.
Neutraal
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Omgangsnormen. Ethiek. Tuchtrecht

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Een specialisatie in de stageperiode past bij de
ingezette koers van de Orde om advocaten zich
te laten profileren in specialismes op de website
van den Orde.
Blijft er voldoende ruimte over voor advocaten
van kleinere kantoren die zich liever generiek
willen opleiden?

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

The Law Firmschool is een mooi voorbeeld hoe
derden het beter kunnen doen dan de Orde

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

7

Durf mensen uit te sluiten. Probeer niet een
middenweg te kiezen om iedereen tevreden te
stellen. De advocatuur is niet voor iedereen
weggelegd. Het zou een (verdere) uitholling van
ons vak zijn wanneer je met het uitzitten van tijd
je stageverklaring kunt krijgen.

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Naar mijn indruk wordt de monitoring van de
stagiair veel te zwaar gemaakt.
Oneens

Uitvoering van dit idee levert ook een onnodige
verzwaring van inhoudelijke en administratieve
lasten op.
De beroepsopleiding moet zich richten op de
vaardigheden voor een advocaat. Elke overlap
en herhaling van wat stagiairs geacht kunnen
worden op de universiteit geleerd te hebben zou
uit de opleiding weggehaald moeten worden. Ik
ben wel voor een toelatingstest, die toetst op
materiéle juridische kennis.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De vraag verondersteld al dat een
'samenhangende visie' (wat dat ook moge zijn)
nodig is. De rol van de Orde bij de opleiding
moet worden teruggebracht tot die van
toezichthouder.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens
zie vraag 1.3 hierboven.
ja.

ruim voldoende universitair niveau (= 7 of meer)

nee.

Oneens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Deze toets vergt mijns inziens een te grote
belasting en kosten voor de Orde. De praktijk
(onder toezicht van de patroon) is de beste
toets.
Prima. Als kantoren de toets uitvoeren is er des
te minder reden voor de Orde om dat te doen.

Met excuus voor de herhaling: de Orde zou zich
moeten matigen in het aan zich trekken van
taken waarvan het nut afwezig of hooguit
beperkt is.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Waarom is dat nodig. Aan welke extra eisen
denkt de Orde dan?
Oneens

Dit is wederom vaag. Over welke afstemming
hebben we het? Wat wordt bedoeld met
maatwerk? Laten we het niet te moeilijk maken.
dat kan ik niet goed beoordelen. Ik neem aan
dat talrijke verschillen bestaan, ook tussen grote
kantoren onderling en tussen kleine kantoren
onderling en zelfs binnen een kantoor. Dat is
ook helemaal niet erg.
Maak het niet te moeilijk.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Wat gaat er nu niet goed dan? Monitoring door
de patroon is uiteraard goed. Volgens mij zou
adequate uitvoering van de huidige monitoring
door mentor en Orde al ruim voldoende zijn.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Ik vraag me af of die nodig is.
Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

specialisatie is bijna onontkoombaar, maar voor
de stage zou ik voorstander zijn van het opdoen
van ervaring op een zo breed mogelijk gebied.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

ik ben hier niet erg voor.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5

zie mijn antwoorden hierboven
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Naam
Functie/rol
Organisatie

koets-bolhuis
advocaat
eigen practijk, eenpitter

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

naar mijn smaak komt de onafhankelijkheid van
de stagiair in het optreden als advocaat toch in
gevaar hierdoor.
Van belang vind ik dat veel aandacht wordt
geschonken aan de schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid en correct en schriftelijk
taalgebruik van de stagiair. Deze kennis dient te
worden opgebouwd gedurende de stage.
Waardig taalgebruik nodigt waardige omgang
tussen rechtzoekenden en leden van de
magistratuur en advocatuur uit. Waardige
omgangsvormen zijn de smeerolie in ons
juridische bedrijf.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De samenleving evolueert voortdurend. De
advocatuur vormt, samen met de andere
participanten van het juridische systeem, een
van de pijlers van onze te koesteren
democratische samenleving. Deze
maatschappelijke steunpilaar dient voortdurend
gevoed te worden met nieuwe ontwikkelingen,
die plaatsvinden, of we dat nu willen of niet. De
jurist die zich met de advocatuur wil
bezighouden dient opgeleid te worden middels
specifiek geselecteerde juridische kennis die hij
zich eigen maakt en bovenal dient hij zich te
realiseren dat hij alleen zijn belangrijke
maatschappelijke taak als advocaat kan blijven
uitoefenen als hij levenslang alle voor het vak
relevante ontwikkelingen bijhoudt.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
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die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Na het voltooien van een universitaire studie
rechtsgeleerdheid mag de cognitieve kennis
verondersteld worden aanwezig te zijn. Mocht in
de praktijk blijken dat de advocaat-stagiaire op
enig punt tekort schiet dan zou de patroon
daarin kunnen ingrijpen.

Helemaal mee oneens

De term 'niet-leerbaar' is een vaag begrip.
Sommige personen krijgen bepaalde
vaardigheden prima onder de knie als het op
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andere wijze wordt aangeboden. Hoe zou de
Orde daarover op voorhand een conclusie
kunnen trekken? Is de toets vooraf in staat
daarover te oordelen?
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Persoonlijke betrokkenheid en kennis van het
vakgebied waarop de stagiair werkzaam is, bij
de patroon, lijken mij van groot belang.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Laat de stagiaire vooral leren in de praktijk en
niet afleiden door allerlei (extra) toetsen. De
stagair komt al uit de schoolbanken en zal
vooral eens moeten kunnen focussen op het
werken in de praktijk.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Eens

Eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

C.J. de Jongh-Moolenaar
Advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

De Patroon en de Mentor moeten wel in staat
zijn eenduidige steun en richting te bieden aan
de stagiaire.
Helemaal mee eens

Indien het om procedures gaat neem hier dan
ook de uitspraken op de ingediende stukken in
mee om te checken of hetgeen is gesteld hout
heeft gesneden.
Formele kennis is niet alles,besteed vooral ook
aandacht aan praktische zaken, bijvoorbeeld
door een goede secretaresse bij de opleiding te
betrekken. De advocaat moet van a tot z weten
hoe een zaak zich afspeelt, ook op de
werkvloer.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ook hier aandacht voor de praktische zaken.
Geef de stagiarie mee welke aanbieders er zijn
en hoe de specialisatie het beste vorm gegeven
kan worden. Specialisatiemodules is een goed
plan. Onder de aanbieders is namelijk ook kaf
onder het koren. Meer concrete richting geven
hierin is welkom en van belang.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Oneens
Met het behalen van de Master is aan de
toelating voldaan. In een tijd, waarin
specialismen gevraagd worden is het niet
correct een algemene toelatingstest af te
nemen. Voor wat betreft de praktische en
etische vaardigheden: hieraan zou meer
aandacht tijdens de studie besteed kunnen
worden en voorts leert men dit aldoende.
Zie hiervoor.
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Zie hiervoor.

Nee, ook hier geldt dat dit in de Masterfase
aangeboden zou moeten worden. De UvA heeft
een leerstoel Advocatuur maar die is op dit
moment vooral gericht op gedragsregels. Een
algemener vak Advocatuur of een uitgebreide
snuffelstage tijdens de opleiding is een betere
selectie aan de poort.
Zie hiervoor, als men voor de advocatuur kiest
dan is dat een specialisme waarvoor de
universitaire opleiding ook ruimte moet bieden.
Op die manier kan men een weloverwogen
keuze maken voor de beroepsopleiding.
Oneens

Zie hiervoor onder 3.4. Ik ben het niet eens met
de stelling dat deze vaardigheden niet aan te
leren zijn. Juist in de praktijk leert men veel van
de onderdelen genoemd in het
consultatiedocument. We moeten ons geen rad
voor de ogen laten draaien door de testers en
toetsers op dit punt.
Dat hangt van de praktijk af. Kantoren zijn geen
eenheidsworst, een kantoor kiest toch voor een
stagiaire die past bij de kantoorcultuur en de
praktijk. Men kan juweeltjes mislopen door een
dergelijke subjectieve keuring.
Waak voor overregulering. Een goede mentor
en patroon met de vinger aan de pols en
oprechte aandacht voor de pupil zijn veel meer
waard dan een subjectieve toets, die slechts een
momentopname is en niets zegt over de
ontwikkeling van de stagiaire. Oefening baart
kunst ook in de advocatuur. Als we al een
getoetst en geijkt product willen hebben aan de
start kan de stage wel de prullenbak in.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
Ervaren, empatisch, met de passie om de
stagiair op te leiden tot een bekwaam advocaat
met hart voor de mens en diens zaak.
Helemaal mee eens

De stagiare heeft vooral inzicht nodig in de
praktijk van alle dag. Er moeten voldoende vaste
momenten van contact en evaluatie worden
afgesproken. Een stagiaire moet ook de kans
hebben zonder schroom aan te geven waar de
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4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

knelpunten liggen. De patroon moet dus geen
brulaap zijn maar een baken van rust en
richting.
Dat denk ik wel. Zelf heb ik op grote en kleine
kantoren gewerkt. Elk kantoor heeft zijn eigen
cultuur. Kantoren met hoge kosten en/of hoge
lonen stellen vaak hoge eisen aan de omzet,
waardoor de werkdruk hoog is en de opleiding
en de aandacht voor de stagiaire soms in het
gedrang komt.
Inventariseer ook eens bij de patroon hoeveel
tijd er aan de stagiaire besteed wordt. Dat is op
dit moment heel verschillend. Ook de
verwachtingen van de patroon mbt de stagiaire
lopen lopen per kantoor nogal uiteen. Verwacht
geen kant en klaar brok advocaat maar denk
aan je eigen stage terug en hang niet de
betweter uit.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Op deze wijze wordt ook rekening gehouden
met de aard van de praktijk en de wensen van
de stagiaire. Ik verwacht hier meer tweerichting
verkeer van.
Vraag ook de cliënt eens om feed back. Probeer
geen kokervisie te krijgen.
Niet teveel toetsen, toeters en bellen. Ik vind dat
te eenzijdig. Het trio stagiair, mentor en patroon
zijn gedrieën praktisch verantwoordelijk. Het
hele toetsapparaat is duur en legt een
onevenredige druk op de stagiaire, die toch
vooral vaardigheden moet aanleren in de
praktijk van alle dag. Ga dus veel samen op
stap!

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken

Helemaal mee eens

Neutraal

Van belang ook te weten wat de stagiaire
wenselijk vindt.
Financiële aspecten van de praktijk.
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Stagiaires de kans geven op verschillende
kantoren en intern bij de rechtbank/het OM een
kort kijkje te nemen. Feedback gebruiken om
patroon en mentor tools voor verbetering over
en weer te geven.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

De stage moet naar mijn mening zo algemeen
mogelijk zijn. Zo weet men of men voor de
advocatuur geschikt is. Te snel specialiseren
kan een nadeel zijn omdat de praktijk van een
voorkeur soms heel anders is dan de theorie.
(Voorbeeld: de strafrechtadvocaat die geen
piketdienst durft te draaien).
Laat de praktijk voor zichzelf spreken. Niet te
snel inkaderen niet teveel toetsen maar de
vaardigheden laten ontwikkelen in een klimaat
dat ruimte laat voor wederzijdse eerlijke
evaluatie.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Houdt de opleiding in eigen beheer. Dat zijn we
aan onze stagiaires verplicht. Er is genoeg
kennis in huis om de opleiding zelf te verzorgen.
Het moet geen commercieel circus worden.
Misschien ook goed om eens te kijken hoe het
buitenland het in dit opzicht inricht.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

Financieel inzicht en vaardigheden bijbrengen,
ook waar het de toevoegingspraktijk betreft.

De praktijk, de theorie moet vooral tijdens de
rechtenstudie bijgebracht worden gecombineerd
met het vak advocatuur.

Patroon zijn brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Met mijn
patroon (kantoor van vier) werd elke ochtend de
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post van alle advocaten samen gelezen. Goed
en slecht nieuws, ups en downs kwamen
voorbij. Dat is nu 32 jaar geleden. Ik heb er een
mooie tijd gehad en veel geleerd en gun iedere
stagiaire zo'n patroon. Dus neem de tijd voor
iedereen die oprecht ons prachtige vak wil leren.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Tim Bueters
Voorzitter Vereniging van Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade (ASP)
REX Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

De vraag is hoe reëel het is dat de mentor als
externe partij een actieve rol kan krijgen in de
begeleiding van de stagiaire.
Eens

geen

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Er dient voor gewaakt te worden dat een
stagiaire op een zeker moment niet meer van
rechtsgebied kan switchen. Voorts zijn er
rechtsgebieden waarin meerdere
rechtsgebieden van belang zijn, zoals
bijvoorbeeld letselschade (ook sociaal
zekerheidsrecht, arbeidsrecht en strafrecht).

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Indien de brede kennis aansluit op hetgeen
tijdens de studie is opgedaan, dan is hier geen
bezwaar tegen.

Algemeen contractenrecht en verbintenissen uit
de wet.
Het lijkt me zeer moeilijk om hierop te toetsen op
een onafhankelijke en objectieve wijze.

Geen
Oneens

Zie hierboven.
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Een stagiaire kan bepaalde eigenschappen
tijdens de stage nog ontwikkelen. Daar is de
stage tenslotte ook voor bedoeld.
Geen

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
De POP bijhouden en de ontwikkelingen en
tekortkomingen actief bespreken.
Oneens

De mentor heeft geen zicht op hetgeen de
stagiaire doet en zal als externe partij moeilijk
een goed beeld kunnen geven.
Nee

Geen

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Goed om tussentijdse evaluaties verplicht te
stellen.
POP

Geen

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Ethiek is belangrijk vanwege de rol als
poortwachter van het recht, die de advocaat
vervult.
Eens
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Beslag leggen, kort geding, KEI etc.

Geen

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Specialisatie zorgt voor hogere kwaliteit van
rechtshulp.
Geen

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Geen
Geen

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

Nee

Ontwikkeling van de stagiaire op alle facetten
van de advocaat: analytisch vermogen,
stressbestendigheid, commerciele
vaardigheden, procesvoering, ethiek etc.
Geen
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Op dit moment ervaar ik weinig samenhang
tussen de praktijk en de beroepsopleiding.
Daarom vraag ik mij af in hoeverre deze
activiteiten in samenhang gevolgd en bestuurd
kunnen worden. Daarnaast bestaat er intern ook
al een beoordelings- en functioneringssysteem,
afgestemd op de praktijk (die dus niet altijd
aansluit bij de beroepsopleiding). Ik denk dat
voorkomen moet worden dat het POP een
(onnodige) herhaling van zetten wordt van deze
documentatie.
Neutraal

Ik zou eerst de voorvraag beantwoord willen
zien: wat voegt het portfolio toe aan de huidige
beoordelings- en functioneringssystemen?
Naar mijn menig vormt bouwsteen 1 een goed
uitgangspunt voor de beroepsopleiding.
Tegelijkertijd bestaan er (in de praktijk)
significante verschillen tussen de praktijk en de
beroepsopleiding. Ik denk dat eerst deze kloof
verkleind moet worden.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
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basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Arnold Stendahl
advocaat en verbonden aan CPO

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Oneens

de kwaliteit van de opleiding van de stagiaire en
het patronaat is een zaak van de stagiaire en de
patroon, bij hen ligt de verantwoordelijkheid en
dient ook de verantwoordelijkheid te liggen. dit
(gedeeltelijk) uit handen geven aan een derde,
lost niets op.
Oneens

toezicht op de (kwaliteit van de) opleiding dient
bij de Orde te liggen. ten aanzien van eenpitters
dient wellicht een bijzondere regeling (verder) te
worden ontwikkeld, hoe bewerkelijk ook het
toezicht hierop dient bij de Orde te liggen/onze
beroepsorganisatie.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

zowel de stage en de po dienen te zijn gericht
op het vormen van de advocaat die
toegevoegde waarde aan de cliënt biedt en blijft
bieden (kwalitatief hoog, adequaat tempo en
tegen een reële prijs).

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Eens
tot de commissie Kortmann was de tendens,
kortere studie en verplaatsen vergaren kennis
en kunde naar de praktijk. sinds de commissie
Kortmann, verbeteren en verdiepen van de
beroepsopleiding (alsnog verlengde studie).
waar staan we nu? IJkpunt bepalen en daarop
de toelatingstoets afstemmen. zowel wat betreft
materieel recht als formeel recht, inclusief
afstemming analytisch vermogen.
vraag dit vooral aan de lfs en de brauwerij
enerzijds en eenpitters anderzijds
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

zie 3.1.

zie 3.1.

Oneens

the proof of the pudding blijft in the eating.
die kan je niet toetsen, inderdaad ligt dit in het
domein van de selectie van de het kantoor en de
tijd welke noodzakelijkerwijs is gemoeid met de
stage respectievelijk permanente opleiding. zelf
gewekt bij (zeer) groot kantoor, middelgroot
kantoor en klein kantoor. bij elke kantoor
mensen zien komen van wie op voorhand
gedacht dat wordt een topper, maar van wie
later bleek totaal niet en vise versa.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
kan altijd beter.
Eens

nee in beginsel niet. echter situatie
eenpitters/buitenpatronaat blijft lastig, taak Orde.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

zie hiervoor. wat is monitoren? uit handen geven
aan derden, dan niet. Indien bedoeld om
stagiaire en patroon te helpen bij de vorming
dan prima.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Eens
kan niet vaak genoeg.
Oneens

lijkt mij wat ethische vorming geen oplossing.
aandacht voor KEI. meer aandacht voor
internationale aspecten. ook in bijvoorbeeld het
familierecht en het vreemdelingenrecht speelt dit
vaak een rol. meer aandacht voor alternatieve
geschillenoplossing.

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

4
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Daar wordt het volledig arbitrair van (en het
stimuleert de middelmaat)
Ja. Specialiseren zonder een brede basis leidt
tot tunnelvisie.

Het lijkt me dat je de toets onder 3.1 niet kunt
passeren zonder analytisch vermogen en
schrijfvaardigheid. Kwestie van de juiste vragen
stellen.

Helemaal mee oneens

Arbitrair. Gaat ook uit van de misvatting dat je
vaardigheden niet zou kunnen leren, en dat elke
advocaat over dezelfde vaardigheden zou
moeten beschikken. Werkte ooit op een groot
kantoor waar dit een tijdje geprobeerd is. Leidde
tot heel veel sociaal vaardige stagiairs die
juridisch middelmatig waren.
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Dat staat kantoren vrij. Ik geloof niet dat de orde
dat hoeft door te voeren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Oneens

Oneens

De begeleiding van de stagiair hangt volledig af
van de kwaliteit en intenties van de patroon en
collega's. Het toevoegen van bureaucratie is
window dressing.
Het verschil zit vooral in de individuen, niet in de
kantoren als zodanig (heb beide kanten gezien).
Dat is wellicht een ongemakkelijke constatering,
maar als je dat niet onder ogen ziet ben je bezig
het verkeerde probleem te adresseren.

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Zonder vervelend te willen doen denk ik dat de
huidige monitoring vrij betekenisloos is en dat
meer van dezelfde monitoring niet helpt. Anders
gezegd: een goede opleider spreekt zijn stagiair
meerdere keren op een dag. daar helpt geen
formulier of monitoring bij, terwijl een slechte
opleider makkelijk kan voldoen aan alle
monitoringsvereisten.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
Best leuk maar overschat het effect niet (ethisch
besef ontwikkel je vooral voor je 18e of anders
nooit meer).
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Best goed, maar vergeet de basis niet. de
opleiding is voor veel advocaten de laatste kans
om iets van - bijvoorbeeld - arbeidsrecht te leren
(en dat blijf je tegen komen, ook als je later
transacties gaat doen).

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Zie boven. Het is eerder de kunst om niet te
vroeg te specialiseren, zeker in de huidige tijd.
dat dat wellicht betekent dat de omzet wat later
op gang komt zij zo.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Er kan een commerciële druk ontstaan om het
stagiairs relatief makkelijk te maken. Je zult dus
niet alleen moeten accrediteren, maar ook
achteraf moeten checken (en desnoods
accreditaties weer intrekken als het niveau niet
wordt gehaald)

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
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aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

S.L. Sarin
Advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

336

10/10/2017

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

alexander den hollander
advocaat
pellicaan advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Eens

Laat het meewegen van de grotekantorenbelangen geen 'knieval voor de zuidas'
zijn. Vanwege de aanzienlijke instroom maar
ook uitstroom uit (angelsaksisch georienteerde)
Zuidaskantoren zijn zij een belangrijke
leverancier voor kleinere (boutique) kantoren en
hebben zij ook uit dien hoofde
verantwoordelijkheid stagiaires breed op te laten
leiden. Verder: schrapping van het vereiste dat
een rechtenstudie moet zijn afgerond zou voor
typische transactieadvocatuur interessant
kunnen zijn maar lijkt voor de
proces(georienteerde) praktijk minder geschikt.
De transactiepraktijk is toch al op Angelsaksiche
leest geschoeid maar ook die jurisdictie
handhaaft het onderscheid tussen barrister en
solicitor scherp. Voor die eerste ifunctie s naar
mijn weten grondiger rechtskennis nodig van
voor die laatste functie.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
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gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Oneens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Helemaal mee eens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens

Dit voorstel sluit beter aan bij de praktijk, waar
het uiteindelijk aankomt op een totaalpakket van
kennis en vaardigheden. Tevens leidt het tot
lastenverlichting voor de stagiaire, aangezien
een deel van het portfolio gedurende de eerste
drie praktijkjaren zal worden opgesteld.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

de NOVA dient niet uit het oog te verliezen dat
de stagiaire gedurende de eerste drie jaren
actief wordt begeleid door een patroon. De
NOVA zou daarom ook aanvullende eisen aan
het patronaat moeten stellen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Helemaal mee oneens
Men dient ervan uit te gaan dat alle
afgestudeerde rechtenstudenten na het behalen
van hun bul aan bepaalde basiskennis voldoen.
Een cognitieve kennistoets aan de poort is
daarom onnodig, en zal wellicht zelfs bepaalde
groepen uitsluiten (te weten: groepen die niet de
financiële middelen hebben zich hierop voor te
bereiden). Ook de geschiktheidstest lijkt mij
onnodig: de stagiaire zal zich gedurende de
eerste drie jaar flink ontwikkelen. M.i. is het
daarom vooraf niet in te schatten of een
stagiaire geschikt is voor het beroep.
Ja.

Kennis van algemene rechtsbegrippen, alsmede
civielrechteleijke onderlegdheid (algemeen
verbintenissenrecht, basiskennis
goederenrecht). NB: Vanwege het gebrek aan
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

praktijkkennis lijkt het veronderstellen van
basiskennis ten aanzien van procesrecht
onwenselijk.
Nee.

Oneens

De stagiaire heeft universitair niveau en
dergelijke assessments zijn erg afhankelijk van
kwaliteit en momentum.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Rob Caubo
advocaat en voormalig patroon
GCM Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Helemaal mee oneens

De Besturen van Zuidas advocaten en andere
grote c.q. middel grote kantoren in Nederland
dienen slechts hun eigen belang. Dat belang is
snel geld verdienen door alle advocaten en dat
geldt ook advocaat-stagiaires. Het is reeds jaren
zo dat deze kantoren een eigen opleiding
hebben binnen hun kantoor. Kennelijk willen zij
daarop bezuinigen en de Orde voor hun karretje
spannen met hun voorstel om een vooropleiding
te introduceren. Hun voorstel is ook een directe
bedreiging voor de vrije toegang tot advocatuur
van jonge afgestudeerde juristen voor wie de
rechtenstudie reeds een financiële aderlating is
geweest door de hoge studiekosten c.q.
studielening.
Er is wel een ander groot probleem in
Amsterdam dat van de plaatselijke - en
landelijke orde aandacht verdiend. Er zijn
gewoon veel te veel advocaten in Amsterdam
(5.170), Ongeveer een derde van alle advocaten
in Nederland (17.500) houdt praktijk in
Amsterdam. Dit terwijl lang niet een derde van:
het BNP in Amsterdam wordt gegenereerd en
lang niet een derde van alle ondernemingen en
van alle inwoners van Nederland in Amsterdam
gevestigd zijn respectievelijk woonplaats
hebben.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede

Helemaal mee oneens
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kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

En monitoren en een Formele toets. De eisen
moeten echter niet te hoog worden gesteld.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
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andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

De Zuidas (grote en middelgrote) kantoren
moeten zelf voor de specialisatie zorgen..

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Het moet niet tot verdere bureaucratie leiden.
De kosten moeten niet omhoog. Het is allemaal
al gecompliceerd genoeg.
Oneens

Dit laat te veel ruimte voor fraude.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Verminder bureaucratie en verhoog efficiency en
verlaag de kosten.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Oneens
Indien iemand van de universiteit komt en Mr in
de Rechten is geworden of LL.M., zoals het
tegenwoordig heet, dan moet hij tot de
advocatuur toelaten worden als hij/zij dat wenst.
De advocaat in spe heeft een diploma op zak en
dat hoort voldoende te zijn.

Zie hierboven.

Nee.

De Nova regelt te veel, behalve dan dat
niemand behalve een advocaat, juridisch advies
mag geven in Nederland, terwijl het
procesmonopolie uitgehold is. Als de Nova haar
eisen te hoog gaat stellen, dan zal men zich nog
meer dan thans langs de Nova heen bewegen.
De Nova wordt dan nog extravaganter dan nu al
het geval is. Door meer regels zal het echt niet
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

lukken de positie van de advocaat t.o.v. de
overige adviseurs te verbeteren
Eens

Eens, in zoverre dat de dekens dit eigenlijk altijd
al deden in de trant van 'zou u het nou wel
doen,enz.'
Dat verhoudt zich goed. Elk kantoor is
gerechtigd zijn eigen stagiaires aan te nemen of
af te wijzen en te toetsen zoals het wil.
Blijf er met uw vingers van af.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
De huidige eisen zijn voldoende.
Neutraal

In sommige gevallen misschien noodzakelijk.
Maar de stagiaire is er primair voor ons en
daarnaast wordt hij opgeleid. Hij krijgt een baan
en een opleiding betaald. Mooier kan het niet.
Het hangt helemaal af van de patroon. Is deze
gewetensvol en controleert hij de stagiaire goed,
dan maakt het niet of de stagiaire op een groot
of klein kantoor zit. Wel maakt uit wat voor
praktijk het kantoor heeft. Doe je veel huis-tui-en
keukenwerk ervaring op of zit je in een
gespecialiseerde praktijk.
Ben van mening dat alles steeds ingewikkelder
en formeler geregeld wordt en dat de kosten
beperkt moeten worden.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

De stage opleiding moet geen hobby voor
leraren zijn.
Geen. Hij moet het zelf ook doen.

Geen.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Er is voldoende ethisch besef onder de
stagiaires. Verder hoeft men alleen maar de
Tien Geboden te kennen.
Oneens

Overbodig.
Geen.

Geen.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Het is niet juist dat men altijd maar specialist
moet zijn. Dit moet men aan de advocaten zelf
overlaten. In een dorp hebben we geen
specialisten nodig.
Nova wil te veel regelen.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

In elk geval hebben die meer tijd.
Geen.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

6
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Georg van Daal
advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

De effectiviteit van de aanpak is onbewezen.
Het gaat om het leerproces van de stagiair(e).
Daar ook nog eens mogelijk twee personen
extra mee te belasten is slechts het dienen van
buitenkantregels en een typische vorm van
afvinkgedrag. Bovendien jaagt het patroons
weg: de stagiair hoeft het maar één keer te
ondergaan. Wie zoals ik ben geweest, vele
malen patroon wil zijn, kijkt nu wel linker uit:
iedere keer weer dezelfde tijdverspilling.
Helemaal mee oneens

slecht idee. Geeft veel te veel ruimte voor
'ontoetsbare toetsing', en leidt dus tot vlak en
kleurloos gedrag, want wie weet geeft je
portfolio aanleiding tot kritiek

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Geef ruimte voor diversiteit. Koester je
paradijsvogels. Train op i.) formele wetten en
procedures, want daarop is nauwelijks aandacht
op de universiteit, en ii.) biedt gelegenheden
waarin de stagiair(e) vaardigheden kan trainen,
in plaats van op statische kennis te toetsen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Helemaal mee oneens
In strijd met de wet.
Er moet überhaupt geen cognitieve
toelatinsgtoets komen. Het afleggen van het
doctoraal universitair examen geeft aan dat
iemand over voldoende intellectuele
vaardigheden beschikt. Verder is het aan de
wetgever om te bepalen waaraan je moet
voldoen voor de toelating tot de advocatuur, en
dat heeft te maken met i.) het afgelegd hebben
van een intellectueel uitdagend parcours, nl. de
universiteit, en ii.) enkele basisvakken, die als
minimum gelden. Daarbij komt: 1. een
cognitieve set die alle advcoten gemeen zouden
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

hebben, bestaat helemaal niet en 2. niemand in
en rond de orde heeft ook maar een clou wat
dan de inhoud van die cognitieve set zou
moeten zijn.
Precies die eisen die de wetgever nu al stelt in
de Advocatenwet en de daarop gebaseerde
lagere regelgeving.
De test moet er niet komen. Dus ook niks d'r bij.
Dit doet bovendien aan hele enge periodes in
onze menselijke geschiedenis denken, waarin
ook al pogingen zijn gedaan selecties te doen
op basis van gedachtengoed en
gedachtenprocessen.
Onmiddellijk stoppen met deze hele foute gang
van zaken.
Helemaal mee oneens

Zoals hierboven al gezegd: zeer griezelig. Wat is
dat 'geschiktheid voor het beroep van
advocaat'? Neem even afstand en bekijk wat je
suggereert. Als iets 'niet-leerbaar' is, hoe kun je
dat dan wel - en maar liefst vooraf - toetsen? En
wat is in godsnaam 'niet-leerbaar'? Daarin zit
impliciet besloten dat iemand bij zijn geboorte
kennelijk onveranderbare harde codes in zijn
brein heeft meegekregen, en nimmer in staat is
daaraan iets te doen of aan toe te voegen. Wie
heeft dit verzonnen? Daar zou ik graag eens
mee in gesprek willen.
Kantoren selecteren niet op niet-leerbare
vaardigheden. Kantoren nemen tests af om
reken- en taalkundige vaardigheden te toetsen
en af te zetten tegen de gemeten gemiddeldes
van academisch opgeleide peers en toetsen op
persoonlijkheidskenmerken, waarvan van te
voren in nauw overleg met teams van
psychologen is vastgesteld dat deze wezenlijk
zijn voor het specifieke kantoor. Dat is op dit
micro-niveau al precair, maar voor zoiets als 'de
gehele advocatuur' is het niks anders dan
quatsch.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en

Helemaal mee oneens
zie mijn eerdere antwoord op dit punt
Helemaal mee oneens

zie mijn eerdere antwoord op dit punt
Nou heb ik toevallig ervaring bij zes kantoren ,
van de allergrootste tot middelgroot. Maar tocH;
Hoe zou ik in godsnaam kunnen weten hoe dit
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kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

loopt bij kleine kantoren? Ik weet dat niet. Ik heb
daar niet gewerkt. De meeste advocaten kunnen
deze vraag bij simpel gebrek aan ervaring en
kennis niet beantwoorden.
Vermijd steeds verder gaande dom-dictatoriale
regelgeving als waartoe de Orde van nature
helaas neigt.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

zie mijn eerdere opmerkingen. Bovendien: voor
welk probleem is dit een oplossing? Er bestaat
namelijk geen probleem. Zoals de orde al zelf
heeft toegegeven: sinds 2013 zijn maar zeven
personen (dat is dus minder dan 2 per jaar)
uitgevallen omdat ze niet aan de eisen van de
beroepsopleiding konden voldoen.
Lekker zelf laten leren en experimenteren.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Helemaal mee oneens
Ethiek is geen ethiek. Met andere woorden, de
een zijn ethiek is die van de ander niet. Het zou
een eng grijze, fascistoïde organisatie worden,
als alle leden daarvan dezelfde ethiek zouden
aanhangen. De paar basisregels als dat ieder
een onafhankelijk advocaat verdient, zijn zo
schaars, dat de aandacht die daaraan wordt
gegeven, voldoende is.
Helemaal mee oneens

Eigenlijk heb ik geen mening, want ik zie de hele
reorganisatie niet zitten. Wat ik wel graag kwijt
wil is de verschrikkelijk slechte en tendentieuze
opzet van deze enquête, die zo is opgesteld dat
al wordt uitgegaan van überhaupt het doorgaan
van de 'BA2020', terwijl dat nog helemaal niet
vaststaat.
Weer zo'n slechte vraag, die als premisse neemt
dat het zo zal gaan als voorgesteld, en of je daar
dan nog iets bij weet te verzinnen.

361

10/10/2017

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Iedereen moet zelf weten of hij wil specialiseren,
maar zelf meen ik dat in de stage juist zo breed
mogelijk kennis moet worden gemaakt met zo
veel mogelijk aspecten van de praktijk. Op deze
jonge leeftijd vanaf al anderhalf jaar ervaring
iemand een trechter induwen, betekent a.) dat je
dus d'r helemaal naast zit met al je plannen over
algemene vaardigheden en ethiek, want dat
werkt dan niet, b.) dat je mensen heel nauw en
beperkt opleidt, waardoor ze c.) ongeschikt
worden voor andere dingen en dus d.) hun
toekomstperspectieven nodeloos verslechteren.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Wat is een 'geïntegreerd deel van de
beroepsopleiding'? De hele beroepsopleiding
wordt ook nu al door een derde verzorgd,
namelijk het CPO, naar wie destijds de
zogenaamde aanbesteding is toegeschreven.
En wie accrediteert dan op basis van welke
parameters?

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

1
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Ik heb werkelijk geen idee wat met deze vraag
wordt bedoeld.
Helemaal mee eens

De toetsing is tijdrovend. Concrete opdrachten,
meer in lijn met Grotius, hebben toegevoegde
waarde
Informeer kantoren over tijdsdruk voor
stagiaires. Een intensieve opleiding is gevaarlijk
naast een drukke praktijk met grote belangen,
zowel voor de cliënt als voor de stagiair zelf.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Nee. De beroepsopleiding is voor advocaten en
niet voor juristen. De beroepsopleiding moet
zich richten op klassieke advocatuur en niet dat
integraalgedoe. Als de grote kantoren juristen
willen met de titel advocaat, moet dat maar
voldoen aan de eisen van de klassieke
advocatuur

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee oneens
Als ik zie wat voor toetsen de beroepsopleiding
afneemt is de beroepsopleiding niet in staat
toetsende toetsen te maken. Dit wordt dan een
gelukstoets zoals de inburgeringstoets die de
helft van Nederland niet haalt.

Algemeen verbintenissenrecht

Beheersing van de Nederlandse taal

Bij niet halen van de toets, hoe zit het dan met
het arbeidscontract van de stagiair?
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Sommige vaardigheden die vereist zouden zijn,
zijn dat niet. De stagiair is dan al een sollicitatie
doorgekomen dus dan moet het wel goed zitten.
Het gebeurt dus al

-

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
De patroon zou handgeschreven
begeleidingsadviezen moeten schrijven
Helemaal mee eens

Nee

Let op, dit is niet alleen een patroon maar ook
een werkgever van iemand met een tijdelijk
contract. Dit betekent dat de patroon niet te veel
negatief mag worden over de stagiair.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Formele toetsen moeten worden afgeschaft

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
Een volledige ethiekcursus moet het mee
beginnen. De gedragsregels zijn te belangrijk
om als mosterd na de maaltijd te komen
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Het proces reglement

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Let op, dit is het drukst op het werk voor de
stagiair als werknemer. Dat betekent dat studie
lastiger wordt.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Het maakt de boel onnodig ingewikkeld en duur.
Zelf opleiden? Prima maar naast de normale
beroepsopleiding

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

Meer aandacht voor de stagiair als werknemer

Betere communicatie naar kantoren welke
periodes de stagiair werknemer dient te worden
ontzien
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Van belang te waken dat het niet te subjectief
wordt.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Hier heb ik geen gedachten over.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Neutraal
Twijfel over onderdeel 1 (is dat niet aan de
universiteiten, de kantoren en pas aan de
beroepsopleiding bij het bepalen of iemand wel
of niet zijn stage heeft voltooid?). Onderdeel 2
ben ik op tegen. Dat kunnen kantoren prima zelf
selecteren. Zou anders ook te duur (of bij
goedkope optie: te subjectief) worden.
Ik ben tegen de cognitieve toelatingstoets.

Ik ben tegen de cognitieve toelatingstoets. Zo
die er zou komen, zou het inderdaad meer op
andere vaardigheden dan op het juridisch
inhoudelijke dienen te zien. Dat is immers de
verantwoordelijkheid van de universiteiten.
Waak voor subjectiviteit! Objectiviteit kan
ongetwijfeld via assessmentbureau's bereikt
worden, maar dat is dermate kostenverhogend
dat dat ook een lasting verhaal kan worden.
Helemaal mee oneens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Laat dit aan de kantoren zelf. Te subjectief (zie
boven) en iemand kan zich verrassend
ontwikkelen. Daar moet ruimte voor zijn. Ik zou
eerder pleiten voor een strengere toetsing
hiervan bij afronding van de stage.
Kantoren kunnen dit prima zelf laten doen en
eveneens prima zelf kiezen of ze daaraan
behoefte hebben. Niet verplichten dus.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Voldoende beschikbare tijd van de patroon is
een vereiste. Ik heb het idee dat dit met name
op de grote kantoren nog wel eens ontbreekt.
Eens

Ja, het zou goed zijn als er op de grote kantoren
vanuit de patroon meer tijd wordt gemaakt voor
de ontwikkeling van de stagiairs.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

De ontwikkeling tot advocaat omvat immers
meer dan enkel het juridisch inhoudelijke.

Probeer de oordeelsvorming zo objectief
mogelijk in te richten: een vervelende relatie
tussen stagiair en patroon zou niet mogen
doorwerken in de beoordeling en in het oordeel
tot bijv. uitstroom.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Hopelijk kan het niveau van de opleiding dan
flink omhoog.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Waak ervoor dat het niveau gelijk blijft aan de
huidige keuzevakken en reken erop dat
stagiaires met enige regelmaat een
gespecialiseerde master hebben gevolgd. Het
niveau van de specilisatievakken zou naar mijn
mening het niveau van een universitaire
specialisatiemaster moeten overstijgen (ter
voorkoming dat er vrijstellingen voor het
juridisch-inhoudelijke aspect moet worden
gegeven, het is immers onzin om uni-kennis te
herhalen op hetzelfde of een lager niveau).

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA

7
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aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Het moet allemaal wel werkbaar blijven ook voor
advocaten op kantoren die geen afdeling HRM
achter zich hebben
Eens

wat iemand werkelijk kan, is m.i. beter te toetsen
aan zijn of haar dossiers en daaruit blijkend
aanpak, dan aan examens

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

kiss: keep it simple in de zin van werkbaar,
zodat straks niet alleen Zuid As kantoren en
kantoren met meer dan 50 advocaten nog in
staat zijn om op te leiden. Daar komen
eenheidsworsten uit en daar wordt de
advocatuur niet beter van.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Neutraal
cognitieve kennis is wel te toetsen, maar je zou
hopen dat dit al eerder is gebeurd, bijvoorbeeld
op de universiteit. Toetsing van
'habitus'/geschiktheid voor het beroep klinkt mij
een beetje eng in de oren - bovendien: 'het
beroep' kent zoveel varianten, dat
ongeschiktheid niet gemakkelijk is aan te tonen en heeft gevaar van eenheidsworstenmakerij.
als het dan toch gebeurt, ja dan lijkt een brede
kern mij beter dan ook hier al weer specialiseren

daar heb ik geen concreet antwoord op

schriftelijke communicatie laatste lijkt mij bij
uitstek vaardigheden die je juist tijdens je stage
opbouwt. Analytische capaciteiten zijn natuurlijk
onontbeerlijk, dus ja , die wel.
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Toetsing van 'habitus'/geschiktheid voor het
beroep klinkt mij een beetje eng in de oren bovendien: 'het beroep' kent zoveel varianten,
dat ongeschiktheid niet gemakkelijk is aan te
tonen - en heeft gevaar van
eenheidsworstenmakerij.
daar moeten ze vooral mee doorgaan, en
darabij mogen ze selectie criteria gebruiken die
zij nuttig vinden. Maar maak er geen
eenheidsworstenfabriek van.
--

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Neutraal
houdt het werkbaar, ook voor kantoren <50
Neutraal

het is mij niet bekend dat het hieraan schort
jazeker; de kosten - qua directe kosten maar
ook tijdsinvestering - zijn reeds behoorlijk
gestegen en het gevaar dreigt dat er voor een
kleiner kantoor simpelweg geen mogelijkheid
meer is om een stagiare op te leiden.

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Eens
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

ik begrijo nde druk van de grote kantoren om
zeer snel te specialiseren, maar vanuit het
stagiarebelang is een beetje over de heg kijken
ook niet verkeerd. Feitelijk geschieden
beroepsopleidingen lijken mij niet de voorkeur te
hebben, maar zijn natuurlijk al een feit.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

wat mij aanspreekt is dat de grondgedachte toch
is dat de beroepsopleiding een
gemeenschappelijk deler zal zijn.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

niet tegen te houden

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

7

houdt het beheersbaar ook voor kantoren
anders dan 50+
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

373

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

H.P. van der Veen
Advocaat
Dommerholt Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Oneens
Toelating is gebaseerd op de wettelijke eisen die
aan advocaten worden gesteld. Verdere eisen
zijn al snel in strijd met mededingingsregels en
kunnen de advocatuur publicitair in een kwalijk
daglicht stellen. Uitwassen na toelating worden
niet voorkomen met een toelatingstoets. Die
uitwassen moeten we als beroepsgroep erg
scherp op zijn; daar ligt de mogelijkheid om in te
grijpen en die ingreep is dan gebaseerd op het
gedrag dat we niet willen zien.
Zie 3.1

Zie 3.1

Zie 3.1

Zie 3.1
Oneens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Zie 3.1
Zie 3.1

Zie 3.1

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
De opleidingsperiode is erg belangrijk. De
patroon moet zich dat realiseren en in staat zijn
om de juiste begeleiding te geven.
Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens

375

10/10/2017

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Weliswaar eens met het inhoudelijke
voornemen, maar in de uitvoering ligt
bureaucratisering op de loer. Advocaten moeten
creatieve, eigenwijze en integere geesten zijn;
bureaucratisering stompt al die eigenschappen
af.
Oneens

Toets op inhoudelijke kennis, vaardigheden en
begrip van de rol van advocaat; ik ben zeer
sceptisch of zo'n 'portfolio' dat kan vervangen.
Het bijhouden van een portfolio lijkt mij leiden tot
een soort reclamecampagne, met alle gebakken
lucht van dien.
Ik geef in overweging om de definitieve plannen
te ontdoen van zoveel mogelijk wollig
taalgebruik ('dit kader vormt het raamwerk van
de contouren' en meer van dat soort frasen).
Advocaten moeten geserreerd leren formuleren.
Dit stuk zou geen slecht voorbeeld moeten
vormen.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

1. Jaar 1: je ontkomt niet aan het 'erin stampen'
van basiskennis op het gebied van BPR, SPR,
bestuursprocesrecht en beroepsethiek. 2. Jaar
2: Verdieping en begin specialisatie 3. Jaar 3
(en hierin ligt het voornaamste verschil met de
voorgestelde 'contouren'): juist in dit jaar
wederom aandacht besteden aan
beroepsethiek. Beroepsethiek in het algemeen
en gedragsregels in het bijzonder zijn in dat
laatste jaar van de stage niet langer abstract.
Door praktijkervaring heeft de stagiair(e) al wat
goede, foute en lastige voorbeelden gezien.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede

Helemaal mee eens
Goed plan; inspiratie valt op te doen bij diverse
vergelijkbare toetsen in het buitenland.
Ja, maar de aspirant-advocaat stagiair(e) moet
wel weten welke kennis hij / zij moet hebben.
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kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Kortom: schrijf een (niet te groot) aantal
handboeken voor en beperk de toets tot kennis
die uit die handboeken is af te leiden. Vermijd
multiple-choice.
1. Hoofdlijnen Burgerlijk Recht, BPR 2.
Hoofdlijnen Straf- en strafprocesrecht 3.
Hoofdlijnen Bestuurs- en bestuursprocesrecht
Schrijfvaardigheid (correcte beheersing van het
Nederlands) zou bij een toets met open vragen
gemakkelijk beoordeeld kunnen worden.
Frequente taalfouten diskwalificeren een
kandidaat voor het vak. Verder lijkt het mij aan
kantoren om in de sollicitatie te toetsen of
kandidaten over de vaardigheden beschikken
(analytisch denkniveau, omgangsvormen,
beheersing van bijv. Engels / Duits / Frans etc.)
die noodzakelijk zijn voor de betreffende
vacature / de kantoorpraktijk.
In de toekomst zou mijns inziens het
toelatingsexamen moeten bestaan uit tentamens
die bij elkaar het civiele effect hebben (een soort
Law School). Zo wordt het vak van advocaat ook
toegankelijk voor academici die geen rechten
hebben gestudeerd, maar zich wel het vereiste
kennisniveau eigen hebben gemaakt. De NOvA
zou dit mijns inziens moeten voorbereiden en
moeten lobbyen om de geesten daarvoor rijp te
maken.
Neutraal

Het is aan kantoren om al dan niet assessments
in te bouwen in hun sollicitatieprocedures. Voor
een internationale corporate praktijk zijn andere
vaardigheden cruciaal dan voor een algemene
stadspraktijk. Mijn persoonlijke ervaring is dat
assessments zelden volstrekt onverwachte
inzichten verschaffen, maar wel nuttige
informatie voor begeleiding van stagiair(e)s
opleveren.
Kantoren zouden gestimuleerd moeten worden
om assessments in te zetten bij hun
sollicitatieprocedures (als objectief hulpmiddel)
en de Orde zou kantoren die dat nog niet doen
daarbij kunnen ondersteunen. De toelatingstoets
moet zich mijns inziens beperken tot de
juridische inhoud (en de schriftelijke
taalbeheersing).
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.
Niet teveel ineens willen regelen; begin met de
absolute kern van de inhoud. Specialistische
kennis kan een stagiair(e) ook prima later
opdoen.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
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4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Patroon (én de eventuele 'de facto patroon')
dient zich aantoonbaar te bekommeren om zijn /
haar stagiair(e). POP'en, portfolio's en
'overlegmomenten' leiden tot het
bureaucratiseren van die betrokkenheid, niet tot
een verbetering daarvan. Versterking van het
patronaat zou kunnen door verplicht te stellen
dat de patroon onderdeel uitmaakt van de
sollicitatiecommissie die de betreffende
stagiair(e) aanneemt, door vaker eens met de
patroons te bellen en een beeld te krijgen van
hoe de patroon invulling geeft aan zijn / haar rol.
Waar nodig kan dan schriftelijk nadere
informatie worden opgevraagd of een
vervolggesprek (in aanwezigheid van de
stagiair(e)) worden ingepland. De bredere
opleidings-/begeleidingsstructuur die bij grotere
kantoren gebruikelijk is kan daarbij worden
meegewogen. Monitor de kwaliteit van het
patronaat door enquêtes en - waar mogelijk feedback vanuit de magistratuur. Schaf de grens
van maximaal twee stagiair(e)s af voor patroons
met bewezen engagement en talent voor
begeleiden.
Neutraal

Afstemming intensiveren is synoniem voor meer
bureaucratie. Het doel moet zijn oprechte
betrokkenheid van patroons bij de ontwikkeling
en opleiding van hun stagiair(e)s. Patroons die
dat aantoonbaar hebben zijn goud waard; tegen
degenen die het beschouwen als een verplicht
nummer is geen kruid tegen gewassen, noch
enige portfolio of 'geïntensiveerde afstemming'.
Die advocaten zouden simpelweg geen patroon
meer moeten zijn of bewogen worden tot een
(late) roeping.
Grote kantoren kunnen zich permitteren om
enkele ringen van begeleiding rondom een
stagiair(e) te leggen: directe begeleiding door
iets ouderen, monitoring door een
opleidingscommissie of -functionaris, mentoraat
én patronaat. Of dat noodzakelijkerwijs een
betere begeleiding oplevert hangt af van de
invulling, maar de organisatiegraad is naar aard
in ieder geval wat hoger. De eisen die de Orde
aan opleiding en begeleiding stelt zullen binnen
de grote kantoren ervaren worden als 'lastige
extra's', omdat er al veel aandacht voor
opleiding en begeleiding is. Datzelfde geldt
overigens ongetwijfeld voor diverse kleinere
kantoren. Wij moeten ervoor waken dat wij
onszelf geen schisma aanpraten.
Monitor de kwaliteit van het patronaat door
enquêtes en - waar mogelijk - feedback vanuit
de magistratuur. Schaf de grens van maximaal
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twee stagiair(e)s af voor patroons met bewezen
engagement en talent voor begeleiden.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Monitoring van stagiaires is primair aan de
kantoren die (hopelijk!) twee maal per jaar
beoordelen resp. evalueren. Als de Orde zich
daar ook nog eens mee gaat bemoeien, dan
wordt de papierwinkel aanzienlijk en de praktijk
niet beter. Als er kantoren zouden zijn zonder
een deugdelijk monitoring beleid, dan moet daar
wat aan gebeuren, maar ik ben die onder de
middelgrote en grote kantoren nog niet
tegengekomen.
Stagiair(e)s zouden mijns inziens gebaat zijn bij
een korte buitenstage bij een ander kantoor
(groot naar klein; commercieel naar sociaal, vice
versa).
Voorkom extra papierwinkels.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Helemaal mee eens
In deze tijd is meer aandacht hiervoor
onvermijdelijk en gewenst. Basis in jaar 1,
verdieping tegen het einde van de stage lijkt mij
wenselijk.
Helemaal mee eens

Taalbeheersing laat vaak te wensen over. Dat
kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals
verwarring over de vraag wat 'de Hoge Raad
sanctioneert' betekent: sommigen menen ten
onrechte dat sanctioneren betekent ergens een
straf op zetten, terwijl het in deze context 'de
Hoge Raad keurt goed' betekent. Zeker voor
diegenen met een andere taalachtergrond, maar
ook voor talrijke 'gewone' Hollanders is
verbetering van de taalbeheersing een
noodzakelijkheid, wil je de belangen van cliënten
goed kunnen behartigen. Meer aandacht voor
taal (valkuilen, voorkomen van vaag taalgebruik)
lijkt mij gewenst.

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens, maar met de kanttekening dat stagiair(e)s
gebaat zijn bij een brede opleiding. Te snel
specialiseren leidt tot 'one trick ponies' en die
zijn uiteindelijk kwetsbaar.
Overweeg om één inhoudelijk vak buiten de
gekozen specialisatie verplicht te stellen.
Juristen moeten immers gestimuleerd worden
om breed geïnteresseerd te blijven.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Het zou een verspilling zijn van middelen om
geen gebruik te maken van (kennis bij) derden.
Voorkom de schoolsheid die in de
beroepsopleiding is geslopen en die
leergierigheid en academisch elan bij menig
stagiair(e) al heeft doen uitblussen.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

Zie hiervoor.

Toets aan de poort; behandel stagiair(e)s
daarna als volwaardig en niet als
hulpbehoevend.

Lof voor alle moeite en aandacht die hierin zijn
gestoken! Iets minder wollig taalgebruik zou de
toegankelijkheid van en mijn enthousiasme voor
dit document hebben bevorderd.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Onduidelijk is mij hoe dit voorstel er concreet uit
dient te gaan zien. Houdt het voorstel in dat er
meer (tussentijdse) gesprekken gaan
plaatsvinden waarbij zowel de stagiaire, de
patroon als de mentor aanwezig zijn? Meer
communicatie tussen de stagiaire, de patroon en
de mentor kan bijdragen aan het groeiproces
van de stagiaire. Zowel tijdens de opleiding als
in de werkzaamheden kunnen bepaalde
oefeningen - die door communicatie op elkaar
worden afgestemd - in verschillende settings
geoefend worden.
Neutraal

De vaardigheidsvakken in de huidige opleiding
sluiten mijns inziens goed aan bij de dagelijkse
praktijk van een stagiaire. Tijdens de
vaardigheidsvakken wordt geoefend met
situaties die elke advocaat kan tegenkomen en
die van belang zijn voor het zo volledig mogelijk
kunnen uitoefenen van het beroep van
advocaat. De theoretische vakken daarentegen afgezien van het vak Bewijsrecht - zijn te
omvangrijk en lang niet altijd toepasbaar in de
functie van advocaat. Bij de theoretische vakken
wordt teveel uitgegaan van parate kennis terwijl
de advocaat van nu ook juist goed zijn
zoekvaardigheden moet kunnen benutten en
vindingsrijk moet kunnen zijn. Aan deze
aspecten wordt in de opleiding te weinig
aandacht besteed.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer aandacht voor actuele onderwerpen zoals
KEI en de daarmee samenhangende
verandering van het procesrecht.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?

Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

De vraag is waarom een toelatingstoets
uberhaupt zou moeten worden ingesteld.
Melden zich jaarlijks teveel nieuwe stagiaires en
moet de toestroom worden beperkt? Bemerkt de
NOvA dat teveel stagiaires de opleiding niet
halen en wil men een 'selectie voor de poort'? Of
wil de NOvA alleen de kwalitatief beste
studenten toelaten tot de opleiding? Het
argument dat 'de niveauverschillen tussen
advocaat-stagiaires te groot zouden zijn' is een
probleem waar ieder opleidingsinstituut mee
kampt en rechtvaardigt niet zonder meer het
introduceren van een toelatingstoets. Het is aan
de opleiding om deze niveauverschillen te
overbruggen en het als een uitdaging te zien om
elke stagiaire klaar voor het beroep van
advocaat te stomen.
Wie bepaalt wat de juridisch-inhoudelijke
basiskennis is waarover een startende advocaat
op zijn minst zou moeten beschikken? Is dit
kennis van het procesrecht? Is dit kennis van de
te kiezen major? Is dit kennis van de
gedragsregels? Mag men van een stagiaire die
op een advocatenkantoor is aangenomen en die
een universitaire studie rechten heeft doorlopen,
niet veronderstelt worden dat de stagiaire
beschikt over de basiskennis van het recht?
Basiskennis is derhalve een breed begrip en
dient afgekaderd te worden. Bovendien ben ik
van mening dat met een toelatingstoets een
groep advocaat-stagiaires van deelname aan de
beroepsopleiding wordt uitgesloten, die zich
gedurende een beroepsopleiding en naar mate
zij meer ervaring hebben met het beroep van
advocaat zich (alsnog) tot een geschikte
advocaat kunnen ontwikkelen.
Er mag niet meer basiskennis veronderstelt
worden dan de stof behorende tot een
universitaire rechtenopleiding. Dit betekent:
geen tot weinig basiskennis over bewijsrecht,
rechterlijke procedures en gedragsregels. Dit
zijn onderwerpen waarmee een advocaatstagiaire pas gedurende zijn stage en opleiding
mee in aanraking komt.
Als de NOvA een assesment van de
toelatingstoets wil maken, dan kan zij inderdaad
ook toetsen op dergelijke vaardigheden en
capaciteiten. De vraag is alleen: wat voegt dit
toe? Een advocaat-stagiaire heeft vaak al een
assesment gemaakt op het advocatenkantoor
waar hij of zij is aangenomen. Hij/zij is door het
advocatenkantoor geschikt bevonden. Een
advocaat-stagiaire heeft op het moment van het
afleggen van een toelatingstoets nog geen
ervaring opgedaan in de advocatuur en heeft
zich derhalve niet kunnen ontwikkelen. Ook
vaardigheden als communiceren en analyseren
kan een advocaat-stagiaire gedurende zijn of
haar stage aanleren en uitbouwen.
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Een toelatingstoets zorg ervoor dat de
advocatuur haar 'elitaire' karakter terugkrijgt.
Alleen de beste en meest geïnformeerde
studenten/advocaat-stagiaires kunnen toetreden
tot het beroep van advocaat. Indien de
NOvA/Beroepsopleiding niveauverschillen aan
wil pakken, kan een 'toelatingstest' bij aanvang
van een nieuw cohort dienen om de
niveauverschillen in het cohort in kaart te
brengen. De Beroepsopleiding kan haar
onderwijs en organisatie vervolgens op de
niveauverschillen toespitsen, zodat iedereen
aan de Beroepsopleiding kan deelnemen. De
Beroepsopleiding zou kunnen eindigen met een
algemene kennis- en vaardighedentoets, die
weerspiegelt of advocaten na een driejarige
stage klaar zijn om als advocaat op te treden.
Helemaal mee oneens

Zie hierboven.
Advocatenkantoren gaan dit overnemen.

Zie hierboven.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Als ik uit eigen ervaring spreek, verloopt mijn
patronaat soepel. Mijn patroon biedt mij
voldoende begeleiding en ruimte voor
zelfreflectie. Eventueel zouden meer verplichte
momenten van evaluatie in het patronaat
opgenomen kunnen worden.
Eens

In mijn beleving wordt op kleine kantoren meer
persoonlijke aandacht aan een advocaatstagiaire besteed dan op grote kantoren. Het
contact met mijn patroon (op een klein kantoor)
is er elke dag. Dit contact bestaat uit overleg,
sparren, evalueren en de overdracht van
inhoudelijke kennis. Op grotere kantoren lijkt
minder persoonlijke aandacht te zijn, waardoor
minder maatwerk geleverd kan worden.
In mijn beleving steekt een patroon veel tijd in
het opleiden van een advocaat-stagiaire. Door
meer formele eisen aan het patronaat te gaan
stellen, wordt de begeleiding van een advocaat-
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stagiaire niet per se beter. Dit hangt sterk af van
de omstandigheden van het geval.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Meer vereisten aan het iLog. Bijvoorbeeld door
het maandelijks bijhouden van opgedane
vaardigheden (welke nieuwe procedures heb ik
gedaan? Wat heb ik hiervan geleerd? Welke
gesprekken heb ik deze maand gevoerd? etc.).
Dit geeft zowel de Beroepsopleiding als de
advocaat-stagiaire zelf (en evt. de patroon)
kennis en inzicht in de voortgang van de stage.
-

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Neutraal

-

-

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Een advocaat-stagiaire maakt net kennis met
het beroep van advocaat. Vooral jonge
advocaat-stagiaires die direct na een
universitaire opleiding met de advocaat-stage
beginnen, willen misschien na de
beroepsopleiding wel van specialisatie wisselen.
Een brede beroepsopleiding met ruimte voor de
specialisatie (zoals nu het geval is, doordat het
keuzevak gericht is op specialisatie) is
voldoende om een advocaat voor te bereiden op
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

een bestendige toekomst, waarin een advocaat
zich later nog kan richten op een verdere
specialisatie.
Zie de Beroepsopleiding als een voorbereiding
op het beroep als advocaat, niet als een
voorbereiding op een specialisatie.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Door het onderwijs in de opleiding uit te
besteden aan derden, wordt de focus op de
juiste onderwerpen tijdens het klassikaal
onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs niet
gegarandeerd. Een interne opleider van de
Beroepsopleiding weet welke onderwerpen van
belang zijn voor zowel de praktijk als de toetsing
van het onderwerp en kan dit ook overdragen.
Het eigen enthousiasme voor bepaalde
onderwerpen bij derden (vb. advocaten,
hoogleraren, rechters) overstemt soms de
relevante lesstof.
-

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5

Het lijkt alsof de advocaat-stagiaire en patroon
vooral extra belast gaan worden, omdat er meer
eisen gesteld worden aan beide partijen. Dit kan
afbreuk doen aan het voeren van een dagelijkse
praktijk, waarin een advocaat-stagiaire ook veel
leert. Het onderwerp dat ik mis is derhalve
'balans tussen opleidingsverplichtingen en
werkzaamheden'. Uit de contouren van de
Beroepsopleiding 2020 blijkt niet hoe de NOvA
dit wil realiseren.
Overleg/communicatie tussen mentor, advocaatstagiaire en patroon.

-

386

10/10/2017

Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

onduidelijke en sturende vraag: wat is de vraag?
Helemaal mee oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

wat is een samenhangende visie en dient een
visie niet altijd enige samenhang te vertonen om
succesvol te zijn

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

ja, opleiding in de breedte, in de praktijk verdere
verdieping aanbrengen

bpr, arbeids-, vennootschapsrecht,
bestuursrecht
neen, echter wel bij beoordeling wel kritisch
blijven op taalgebruik (schriftelijk en mondeling)

Eens

goed
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Eens
wat is een 'samenhangende sturing'?
Helemaal mee oneens

de stagiair is geen afnemer van diensten, maar
dient zich te bewijzen. Daartoe krijgt de stagair
ondersteuning en wordt deze getoetst.
patronaat bij grotere kantoren veelal gekoppeld
aan interne beoordelingssystematiek, dus meer
beoordeling op basis van andere factoren
(cliënttevredenheid e.d.) dan alleen vakkennis.
bij kleine kantoren is de begeleiding dagelijks en
wordt de interne beoordeling meer naar de
achtergrond geschoven

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

de gegeven achtergrond sluit niet aan bij de
vraagstelling

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

1
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee oneens
De afgeronde master zou moeten volstaan.
Overleg eerst met de Universiteiten wat dan de
basis is waarvan verwacht mag worden dat de
studenten dit kennen. Dat is dan het
uitgangspunt.
ja

Zoals gezegd acht ik een dergelijke
toelatingstoets niet correct. Er is al over
meerdere jaren kennis opgedaan in de Bachelor
en Master. Nu wordt in 1 toets/momentopname
afgewogen of iemand capabel
is....Onacceptabel.
Zoals gezegd acht ik een dergelijke
toelatingstoets niet correct. Er is al over
meerdere jaren kennis opgedaan in de Bachelor
en Master. Nu wordt in 1 toets/momentopname
afgewogen of iemand capabel
is....Onacceptabel.
De afgeronde master zou moeten volstaan.
Overleg eerst met de Universiteiten wat dan de
basis is waarvan verwacht mag worden dat de
studenten dit kennen. Dat is dan het
uitgangspunt.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Dit is een beleid dat bij een kantoor past en niet
bij de beroepsopleiding. De sollicitatieprocedure
onderzoekt of de as deze vaardigheden bezit.
Overigens acht ik het grosse van de
vaardigheden/kenmerken iets wat
vanzelfsprekend al aanwezig is dan wel nog aan
te leren is gedurende de praktijkervaring die
wordt opgedaan.
Zoals gezegd de sollicitatieprocedure alsook de
praktijkervaring zal leren of de as zich kan en
moet ontwikkelen op dit punt.
Ethiek en vaardigheden zijn DE 2 pijlers die m.i.
alle aandacht in de BA moeten hebben. De rest
dient men in de praktijk te leren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Een verplichte cursus, verplichte begeleiding
door de patroon (afgekaderd in een helder
begeleidingsplan), controle door de lokale orde
(niet in de vorm van gestandaardiseerde
vragenlijsten), toekennen van po punten aan de
patroon voor de intensieve begeleiding.
Eens

begeleiding lijkt niet altijd plaats te vinden,
behalve op papier. Dit is aan de lokale orde om
in de gaten te houden, wat nu niet dan wel te
weinig gebeurd.
Beloon een goede patroon voor zijn/haar werk
door bijvoorbeeld po punten per jaar toe te
kennen. Stel niet standaard eisen (zoveel jaren
ervaring, cursus, max. aantal sa) maar
beoordeel de situatie als een geheel met wat
mogelijk is in die situatie.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

In dat geval ben je met ontwikkeling bezig door
de knelpunten vroegtijdig te identificeren en
mogelijk het pop ook bij te sturen.
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Meer vakken over de ethiek en vaardigheden,
minder cognitief. Een opleidingsgroep
gedurende de 3 jaar.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Neutraal

Ik ben van mening dat de gehele opleiding een
as 1 groep moet zien en 1 of 2 begeleiders. Dit
zodat in optimaal vertrouwen er een band
gecreëerd kan worden die ten gunste zal zijn
van de ontwikkeling van de as.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Zorg dat de opleiding aan de doelstellingen
voldoet en maak het niet zo achterlijk duur.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

6
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9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Er moet geen algemene toelatingstoets komen.
Dit betreft een momentopname en dat is
onacceptabel. De universitaire vooropleiding
moet volstaan.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

Micromanagement, de huidige opleiding geeft
voldoende ruimte voor reflectie.
Helemaal mee oneens

Toetsing is wellicht vervelend, maar zonder
toetsing heeft de stagiaire geen enkele motivatie
om zich de basis vanuit de toetstermen een keer
goed eigen te maken.
Er is reeds voldoende samenhang. Een ieder
moet ook een behoorlijke vrijheid hebben om reeds onder begeleiding van een patroon - zijn
eigen persoonlijke vorming in te richten.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ik kom uit cohort 6 en ik vind de inhoud van de
opleiding uitstekend. Er zal eerst een probleem
moeten zijn, voordat energie wordt gestoken in
aanpassingen. Het enige probleem van de
huidige beroepsopleiding zit in de kwaliteit van
de uitvoeringsorganisatie. Die is niet
klantgericht. Slechte toetslocatie en -organisatie,
onvriendelijk, star met extra kosten bij
herkansingen of zelfs een les verplaatsen. Als
ergens visie nodig is, is het daar wel. Te vroege
en te starre specialisatie vind ik onverstandig.
Een ieder moet een behoorlijke vrijheid hebben
om zijn eigen persoonlijke ontwikkeling vorm te
geven. Daarbij hoort een ruime periode om vrij
te ontdekken wat je boeit en ook ruimte om van
koers te veranderen. Voorkom
micromanagement.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
1) Werkt discriminatie in de hand. Ik ben hier fel
op tegen, tenzij 100% anonimiteit en
taalonafhankelijke behoordeling is gewaarborgd.
2) Een universitair diploma beats een
momentopname, zoals paper beats rock. 3) Een
mens wordt gereduceerd tot een nummertje,
ontdaan van alle uniciteit. Als die unieke
persoon zowel de universiteit, als de
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

beroepsopleiding succesvol kan afronden, dan
is die 'selectie aan de poort' volslagen waanzin.
Ja, ik ben zeer negatief over deze selectie aan
de poort.
De toets moet slechts bestaan uit 1) Civiel effect
behaald? en 2) Is er een patroon bereid om
deze individu drie jaar te begeleiden? Als aan
die criteria is voldaan, is de toets verder zinloos.
Tijdverspilling, geldverspilling en een
irritatiefactortje.
Niets. Enige universitaire juridische
vooropleiding behoort te volstaan. De rest kan
gedurende drie jaar in de beroepsopleiding
worden bijgespijkerd. Wie achterloopt, moet
maar wat harder werken tijdens de opleiding.
De beroepsopleiding zelf zal ruimte moeten
bieden om te zorgen dat deze elementen na drie
jaar op peil zijn. Doe na de beroepsopleiding
een toelatingstoets, niet ervoor.
1) Meerwaarde van een toelatingstoets moet
grondig worden onderbouwd, ik meen dat die
ontbreekt. Vergeet daarbij niet dat de stagiair (of
werkgever) voor de opleiding betaalt. Degene
die daaraan veel geld uitgeeft, heeft al een
gedegen analyse gedaan of het geld goed wordt
besteed. Wie is de orde dan nog om nadere
hordes op te werpen? 2) De beroepsgroep
bestaat nagenoeg volledig uit blanke mensen
van goede komaf. Als je selectie aan de poort
doet, moet je ofwel waarborgen inbouwen om
iedere vorm van discriminatie buiten iedere
twijfel uit te sluiten, of... beter zelfs: niet
selecteren met een toelatingstoets, maar via
positieve discriminatie. Geef maar eens het
goede voorbeeld. En ten slotte, voor degene die
bij het horen van het woord discriminatie direct
dichtslaat of zijn neus optrekt, blik eens terug op
het verhaal van de officier van justitie Roy
Nanhkoesingh.
Helemaal mee oneens

Subjectief, werkt discriminatie sterk in de hand.
Dat is daarmee in strijd, lijkt me. Degene die
diep in de buidel tast om de beroepsopleiding te
financieren, heeft zelf gedegen onderzoek
gedaan om te waarborgen dat die investering
goed is besteed. Wie is de orde om zich daarin
te mengen?
Verplaats de toets naar een eindtoets, aan het
einde van de beroepsopleiding. Dan heb je recht
van spreken als het resultaat tegenvalt. Het
merendeel van de kandidaten is sterk divers,
jong, vormbaar en volop bezig met persoonlijke
ontwikkeling. Geef ze die drie jaren om naar het
wenselijke resultaat toe te werken. Zet ze niet bij
voorbaat buitenspel.
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens
Het aantal stageplaatsen is sterk teruggelopen,
bijna alle plaatsen zijn van grote kantoren.
Terwijl kleinere kantoren een hele goede
leerschool kunnen zijn, ook al zul je op
verschillende plekken, verschillende dingen
leren. Maar het idee mag niet bestaan dat er
maar 1 soort vorming de juiste is.
Helemaal mee eens

Maatwerk naar behoefte van de stagiair lijkt me
een hele goede manier om de kwaliteit van de
persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. De
stagiair krijg zo meer mogelijkheden om de
behoeftes aan te vullen, waarin de patroon niet
kan voorzien. Iedere patroon is immers anders.
Verschil tussen dag en nacht. Naar mijn mening
ligt er bij de stagiair zelf een grote
verantwoordelijkheid voor zijn eigen persoonlijke
vorming. De patroon is slechts 1 mentor, die kan
niet in alle behoeftes voorzien. De stagiair dient
zelf aanvullende mentoren te zoeken en andere
bronnen die hij nodig heeft om in drie jaar tijd te
groeien naar een bepaalde standaard.
Het patronaat op zich is slechts een formele
hobbel. De patroon kan wel een sterke bijdrage
leveren aan de invulling van de
persoonsvorming gedurende drie jaar. Er zijn
echter simultaan ook andere bronnen
beschikbaar. Het gaat erom dat de stagiair zelf
zorgt dat hij van zijn patroon en de andere
bronnen tezamen, genoeg opsteekt om na drie
jaar voldoende te zijn ontwikkeld. Als een
patroon minder te bieden heeft, dient de stagiair
dus meer elders op te pikken. Daarom zie ik ook
geen principiële bezwaren tegen het
buitenpatronaat. De invulling die de stagiaire
aan de gehele opleidingsperiode geeft, is
doorslaggevend.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Dit is positief, zolang het in de vorm is van
mentorschap naast het patronaat en zolang het
niet uitmondt in micromanagement. Dit geeft
mogelijkheden tot maatwerk, reflectie en tijdig
bijsturen.
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Mij lijkt het waardevol om vertrouwelijk met
meerdere verschillende advocaten te kunnen
reflecteren op de eigen ontwikkeling als
advocaat. De andere advocaat heeft daarbij een
mentorrol, absoluut geen controlerende of
toetsende rol. Het gaat hier immers om
volwassen mensen die hun persoonlijke vorming
optimaal willen vormgeven, niet volgens
voorgekauwde richtlijnen, maar naar eigen
behoefte.
Meerdere goede mentoren zijn essentieel voor
persoonlijke groei. Mensen die jou zijn
voorgegaan en die succesvol zijn. Dat
gestructureerd aanbieden in een vrije vorm naar
behoefte, zou een hele goede manier van
'monitoring' zijn. Maar eigenlijk zijn dus 'reflectie'
en 'begeleiding' betere termen.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Interne regels van een groep zijn voor
buitenstaanders/nieuwkomers niet altijd
vanzelfsprekend. Daarom is internalisering van
de beroepsethiek door onderwijs van groot
belang voor het behoud van de integriteit van de
beroepsgroep.
Neutraal

Ik sta positief tegenover veel mengen. Al was
het maar zodat je zoveel mogelijk verschillende
mensen (en daarmee meningen) leert kennen.
En er zijn ook leerlijn-specifieke dilemma's, dus
het is beide belangrijk.
Ondernemerschap mag best aandacht aan
worden besteed. Dit wordt voor veel advocaten
op enig moment relevant. Vooral aandacht voor
personal branding. Wat is precies jouw unieke
meerwaarde en hoe exploiteer je die optimaal?
-

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Stimulatie van specialisatie is op zich goed.
Maar de stagiaire kan de specialisatie ook
buiten de beroepsopleiding halen. Immers werkt
hij ook nog op een kantoor, waar al
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

specialisaties aanwezig zijn. De eigen interesse
drijft de stagiare daarin. Laat de
beroepsopleiding zich daarom richten op de
basis. Dan heeft de stagiaire ook de ruimte om
af te tasten waar de persoonlijke interesses naar
uitgaan. Het zou immers zonde zijn als je te
vroeg, teveel wordt vastgepind op een bepaalde
niche, ten koste van overkoepelende
vaardigheden die je hele leven ook elders van
pas komen.
De huidige hoofdlijnen, civiel, bestuur en straf,
bieden al voldoende specialisatie voor dit vroege
stadium van de carrière. De nadruk moet in de
opleiding liggen op basisvaardigheden, waaraan
de stagiaire zijn hele leven wat heeft. Bij
behoefte heeft de stagiare naast de
beroepsopleiding immers ruimschoots tijd en
gelegenheid om zich op zijn meer specifieke
interessegebieden te storten. Laat dit aan de
stagiair, de patroon en andere mentoren over.
Stimulatie en begeleiding van de eigen vrijwillige
ontwikkeling naar behoefte dus. Geen verplichte
vakkenpakketjes. En vooral niet ten koste van
een brede basis.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Ik zou de basis in eigen beheer houden, het
gedeelte dat iedere advocaat binnen een
richting moet beheersen en dat behoorlijk kan
worden getoetst. Meer specialistische
cursussen, zowel inhoudelijk, als op
vaardighedenniveau, lenen zich juist voor
uitbesteding. En dan is er niets tegen op
cherrypicking. Iedereen is immers anders en wil
zijn eigen ontwikkeling op een andere wijze
vormgeven. Dit is juist een kans voor de
stagiaire om naast de patroon - naar eigen
behoefte - verschillende andere mentoren te
ontmoeten die ook een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan de persoonlijke
ontwikkeling. Dit levert automatisch maatwerk
op.
Idem: Ik zou de basis in eigen beheer houden,
het gedeelte dat iedere advocaat binnen een
richting moet beheersen en dat behoorlijk kan
worden getoetst. Meer specialistische
cursussen, zowel inhoudelijk, als op
vaardighedenniveau, lenen zich juist voor
uitbesteding. En dan is er niets tegen op
cherrypicking. Iedereen is immers anders en wil
zijn eigen ontwikkeling op een andere wijze
vormgeven. Dit is juist een kans voor de
stagiaire om naast de patroon - naar eigen
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behoefte - verschillende andere mentoren te
ontmoeten die ook een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan de persoonlijke
ontwikkeling. Dit levert automatisch maatwerk
op.
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

4

Graag meer aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling naar behoefte, onder begeleiding
van meerdere mentoren. Succesvolle mensen
die ons voor zijn gegaan, bieden de beste
kansen voor persoonlijke groei. Hoe meer goede
mentoren, hoe beter de ontwikkeling.
Meer gefaciliteerde toegang tot verschillende
ervaren advocaten, buiten het eigen kantoor en
de eigen patroon, voor een brede, inspirerende
vorming, naar eigen interesse en behoefte.
Met stip op 1: Toetsing aan de poort schrappen.
Eventueel verplaatsen naar einde
beroepsopleiding. Een momentopname vooraf
heeft geen meerwaarde, maar wel nadelen
(zoals discriminatierisico en kosten). Een
momentopname aan het einde van de
beroepsopleiding heeft enorme meerwaarde.
Daarmee kan je de standaard zetten en ook alle
stagiaires motiveren om daarnaar te streven. En
daarnaast... had ik selectie aan de poort
afschaffen al genoemd?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

kwaliteit en inhoud moet vergelijkbaar zijn met
een deel van een grotius opleiding, dus nadruk
op belangrijkste arresten en recente
ontwikkelingen. Geen herhaling van de
universiteit

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Oneens
dit zou een taak van de universiteiten moeten
zijn
zie hierboven

zie hierboven

tja, kunnen schrijven zonder taalfouten lijkt mij
essentieel, maar ook dat hoort bij het
voorafgaande onderwijs

Oneens

elke kantoor heeft andere criteria, waardoor ook
voor elke soort advocaat wel een passend
kantoor en praktijk te vinden is
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Rol specialisatieverenigingen vergroten.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Eens
Vraag is wel in hoeverre dat eenvoudig
toetsbaar is, vooral 2).
Ja

Fundamenten van het burgerlijk- en
bestuursrecht. Evt. ook strafrecht.
Zie hierboven over toetsbaarheid. Wie stelt vast
of de communicatieve vaardigheden goed
genoeg zijn.

Neutraal

Zie hierboven. Wie bepaalt of de kandidaat
geschikt is voor het vak - de advocaat heeft vele
verschijningsvormen.
Daar zit idd het probleem. Kantoren kiezen
stagiaires die bij hen passen, maar die wellicht
niet door de niet-leerbare toetsing komen
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Patroons moeten opleiding / cursussen volgen
en examen halen.
Helemaal mee eens

In zijn algemeenheid niet te zeggen. Patroons bij
grote kantoren doen soms net zo veel/weinig als
die van kleinere kantoren.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Daar is sowieso veel te weinig aandacht voor in
de balie.
Helemaal mee eens

Schriftelijk formuleren, overtuigend redigeren.
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

9

Ethiek
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Eens

Formele toetsing blijft schools en voegt mijns
inziens niet veel toe aan de kennis van de
stagiaires. Ik denk echter niet dat het portfolio de
aangewezen wijze is om de stagiaires te
beoordelen. Het gaat om praktijkervaring. Dat
moet gestimuleerd en getoetst worden. Er
worden al een paar vakken afgerond met een
praktijkopdracht. Dat moet verder uitgebouwd
worden.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Er dient meer aandacht te zijn voor praktijk en
voor de invloed van media. Zelfs in 2017 wordt
er geen enkele aandacht besteed aan hoe een
stagiaire met media om dient te gaan. Dat is
hopeloos uit de tijd.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis

Oneens
Een algemene toelatingstoets zal mijns inziens
niet de gouden oplossing zijn voor het
niveauverschil dat de Orde meent te zien bij de
stagiaires. Vooraf wordt al een kennistoets
afgenomen waarbij de stagiaire kan opmaken of
hij/zij al dan niet voldoende basiskennis bezit.
Mijn punt valt hier samen met een eerdere
vraag. Een stagiaire studeert voor een toets,
maar leert daar uiteindelijk - in de praktijk weinig van. Een toets is een momentopname.
Het zegt niets over de vaardigheid van een
stagiaire om hetzelfde juridisch probleem een
half jaar later uit te werken in een dagvaarding.
Het zal dan ook geen enkele zin hebben.
Gezien de wensen van de orde om juist meer en
meer niche kantoren te krijgen die
gespecialiseerd zijn in een bepaald rechtsgebied
lijkt me een dergelijk voorstel onhoudbaar. Dat
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die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

zou betekenen dat een stagiaire vooraf een hele
rits aan 'basiskennis' zou moeten hebben, maar
zodra hij of zij beëdigd is, kan al die kennis het
raam uit.

Dat zou een te grote beperking zijn. Eerst moet
gekeken worden hoe universiteiten daar in
kunnen meewerken. Op dit moment krijgt geen
enkele universitaire student een dagvaarding te
zien. Het betreft enkel wetenschappelijk
onderwijs. Men leert het vak terwijl het wordt
uitgeoefend.

Neutraal

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
Een goede patroon zal zelf voldoende
begeleiden, afhankelijk van de kunde van een
stagiaire.
Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens
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5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA

6
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aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Oneens

Het is belangrijk dat het geen intern feestje
wordt voor enkele grote kantoren die hun positie
binnen de NOVA hebben veiliggesteld en die
kunnen handhaven omdat zij wel de (financiele)
middele hebben om stagieres op te leiden en vrij
te stellen van werk

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Eens

Ja

Jur basiskennis, nederlandse taal en begrijpend
lezen, rekenkundige vaardigheden
Ja. Nederlandse taal, rekenen

Helemaal mee oneens

Kantoren zijn leidend hier in
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Het is onbegrijpelijk dat iemand moet solliciteren
met alle kosten van dien en daarna kan worddn
afgewezen omdat hij/zij volgens de Orde
communicatieve vaardigheden of zo mist

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens

Oneens

Ja

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Ik vind dat een subjectief oordeel niet of
nauwelijks iets toe voegt en al helemaal niet als
die van een derde afkomstig is - die alleen een
mooi plaatje voirgeschoteld krijgt als stagierre
en mentor het goed kunnen vinden en een rottig
plaatje als de stagiere en de mentir ruzie
hebben
Heel veel tijd dn geld

Kleine kantoren begeleiden stagieres heel
andrrs dan grote. Onder het huidige (RvR)sydteem is er geen geld meer voor de opleiding
van nieuwe medewerkers. Advocatuur zal dan
ook iets van grote kantoren worden

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in

Neutraal

Neutraal
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gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Alleen voor grote kantordn geschikt. Vergeet
niet dat het overgrote deel er bij die kangoren na
drie jaaf uitgegooid wordt en dan niets kan
(behoudens hun specialisatie). We hebben ook
mensen nodig die voor de gewone burger iets
kunnen betekenen

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Geen feestje voir grote kantoren svp

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

4

Financiele invulling van de beriepsopleiding en
de wijze waarop die bij oirbeeld door eenpitters
moet worden opgehoest
Financien, nederlandse taal
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

Van belang dat er een duidelijke omschrijving is
van ieders verantwoordelijkheid.
Oneens

Wat wordt dan overgebracht naar de portfolio?
Er moet een formele toetsing blijven.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Verhoging van de eisen aan het patronaat wordt
toegejuicht, maar het is zeer moeilijk om deze te
realiseren/controleren/handhaven. Daarvoor zijn
‘handvatten’ noodzakelijk. Zie ook art. 3.6 lid 1
sub g Voda: van het mogelijk ‘niet geschikt’-zijn
moet eerst gebleken zijn (dempen van de put
nadat het kalf verdrinken is?) en kan niet op
voorhand gebruikt worden.
eens

Een duidelijk omschreven (opleidings-)plan met
betrokkenheid van patroon en mentor geeft ook
helderheid omtrent ieders positie en
verantwoordelijkheid.
nee

Er dient rekening te worden gehouden met het
feit dat de kwaliteit van de patroon voor de
RvdO moeilijk toetsbaar is.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Wat te doen met de resultaten van het
‘monitoren’? Wat zijn bijvoorbeeld de
consequenties als het monitoringsresultaat
negatief is?
geen

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

helemaal mee eens

eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Omgaan met teleurstellingen, vergroten van
zelfinzicht, commercieel denken
voor/meedenken met de cliënt
(ondernemerschap)

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

eens

mits dit toewerken naar een eerste specialisatie
(inderdaad) pas in het tweede deel van de
stageperiode plaatsvindt.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

D.V.A. Brouwer
Advocaat
sOLIT

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

In een structuur waarbij de beroepsopleiding
dwingt tot specialisatie, kan het niet zijn dat een
advocaat ook bevoegd is op te treden op een
terrein waar zijn specialisatie in het geheel niet
op ziet. Het is niet (langer) aanvaardbaar dat
een advocaat die een major pciviel en een minor
bestuursrecht heeft gedaan bevoegd is om
strafzaken te behandelen. Die logische
consequentie van de opleidingsopzet moet nu
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eindelijk eens worden getrokken. Deelbrevetten,
dus.
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Mits dat ook noodzakelijk leidt tot deelbreveten:
onbestaanbaar is een advocaat die bevoegd is
op een rechtsterrein waar hij in zijn
beroepsopleiding niet (mede) op heeft
gespecialiseerd.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

P.L.Ve3rhulst
Advocaat
Advocatenkantoor

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Wat is een ´cognitieve toelatingstoets?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mr. Jeroen Brakke
advocaat, patroon, lid van de orde van
advocaten
Maet Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Neutraal

Ligt er aan hoe de beoordeling wordt
vastgelegd. Een combinatie lijkt mij op zijn
plaats.
Positie van de mentor versterken of een andere
persoon bij de Orde. Zowel ten behoeve van de
stagiaire maar ook ten behoeve van de
patroon/het kantoor is het plezierig als er een
onafhankelijke partij met uitsluitend het belang
van de advocatuur zelf meekijkt en vanuit deze
blik de stage beoordeeld. Een duidelijke en
actievere rol. Dat kost tijd en geld maar is de
investering waard.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Zorg voor vaste en duurzame
aanknopingspunten (beroepskrachten) bij de
Orde die bekend zijn met de stagiaire, zijn
praktijk en zijn kantoor.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Helemaal mee eens
Helemaal mee eens ! Het gaat er niet op dat je
de kennis helemaal in opgeknipte stukjes kunt
reproduceren maar dat de advocaat(-stagiaire)
in staat is om zich een totaalbeeld van een
casus te vormen.
Zeker. De beroepsopleiding heeft nu in het
eerste jaar het karakter van het dunnetjes
overdoen van de rechtenstudie. De eisen aan de
voorkant moeten hoger zijn zodat de
beroepsopleiding een echte verdieping en echt
vervolg op de rechtenstudie is. Ook een aantal
vaardigheden: schriftelijke en mondelinge
basisvaardigheden testen.
Elementaire juridische kennis op het
rechtsgebied waar de stagiaire zich mee gaat
bezighouden. Privaatrecht: goede kennis van
het algemene verbintenissenrecht. Etc.
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Ja, zie vorenstaande.

De schifting mag best streng zijn. Laat potentiele
stagiaires een goede toelating doen. Het halen
van de rechtenstudie verspreid over
verschillende jaren en onderwijsinstellingen
zorgt er voor dat er geen goede basiskennis is.
De ondergrond van de nodige
stagiaires/beginnende advocaten is flinterdun.
Helemaal mee eens

Als advocaat moet je nu eenmaal uit een
bepaald hout gesneden zijn. De ervaring leert
dat als je deze vaardigheden, bijvoorbeeld een
basis assertiviteit, niet hebt, je er uiteindelijk ook
niet gaat komen.
Geen idee.

Een goede toelating waarbij gedifferentieerd
wordt na de praktijk die de stagiaire gaat voeren
(privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) op zowel
cognitief, juridisch inhoudelijk als ook qua niet
leerbare vaardigheden heeft mijn voorkeur.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Volgen van een verplichte cursus die meer
behelst dan nu. Ook monitoring vanuit de Orde.
Bereidheid om te investeren in een stagiaire.
Helemaal mee eens

Periodiek driegesprek kan geen kwaad.
Dat is lastig. De problematiek kan verschillen
maar bij een goede aanpak hoeft dit niet tot een
verschillend georganiseerde aanpak te leiden.
Duurzame begeleiding vanuit de Orde waarbij er
echt kennis is van de stagiaire en zijn omgeving.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?

Helemaal mee eens
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Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Kennis van de situatie, voorkomen is beter dan
genezen.
Gezamenlijke verplichte activiteiten: patroon
stagiaire dag tijdens de opleiding bijvoorbeeld.
Een opleidingsdag die over de verhouding
patroon stagiaire gaat en waarbij iedereen
aanwezig is. (Ik denk hardop).

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

S

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Mijn voorkeur heeft het dat de Orde zoveel
mogelijk in eigen huis en geüniformeerd het
onderwijs verzorgt. Er ontstaat dan geen
verschil tussen grote en kleine kantoren en
tussen duur en goedkoop. Ook is het duidelijk
dat het de Orde zelf is.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
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9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

8

Rol van de mentor is een lastige. Is deze er voor
de stagiaire of ook voor de patroon/kantoor. Is
het een vertrouwensfunctie ?
Goede toelatingstoets. Echt verdieping bieden in
plaats van rechtenstudie dunnetjes overdoen.
Vaste contactpersonen bij de Orde die actief zijn
en waarmee verplichte gesprekken worden
gevoerd. Meer betrekken van de patroon bij de
opleiding.

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Eens

Veel beter onderwijs. Onderwijs wordt nu
gegeven door kennelijk niet gekwalificeerd
personeel. Colleges sluiten niet aan op lesstof
en vice versa. Doelen worden onvoldoende
gesteld. Studenten hebben meer aan 'trucjes'
om tentamens te halen dan aan echte kennis
van de stof. Antwoorden zijn vaak pure onzin
zoals laatst bij burgerlijk recht 'de vorm van een
petitum'. Dat bestaat niet.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Stoppen met zaken als 'integrale visie' en
andere nonsens. Kennis bijbrengen, dat moet er
gebeuren. Voorts meer aandacht voor
advocaten ondernemers. Die zijn al bezig met
een eigen portfolio en moeten (en vaak: kunnen)
veel meer dan alleen memo's voorbereiden voor
de partners. Die groep ondersteunen levert veel
beter advocaten op, omdat die zelf ook echt
ondernemer zijn.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Eens

Uiteraard. Elke advocaat zou een zekere basis
moeten hebben. Die basis versmalt teveel bij
een onnodige focus op specialisatie.

Zo breed mogelijk. Een soort groot BW idee,
wellicht zonder familie en erfrecht en zonder
arbeidsrecht.
Als het goed is blijkt uit de toetsing van de
juridisch inhoudelijke kennis voldoende of
iemand schriftelijk kan communiceren en / of
analytisch voldoende onderbouwd is.
kennis, kennis, kennis
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Neutraal

het zelf opleiden van stagiaires door grote
kantoren mag niet het beleid van de orde
doorkruisen (voor zover het beleid van de Orde
al niet vooral bepaald wordt door de grote
kantoren).

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
juridisch vaardigheden van de patroon
versterken, verhoging van het aantal
'contacturen' (excusez le mot) en betere
verslaglegging. Ook dient er een
vertrouwenspersoon te zijn waar stagiaires over
hun patroon kunnen klagen.
Eens

er zullen bij de grote kantoren minder zittingen
zijn voor de stagiaires, daar dient de Orde op te
letten.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Vanuit de Orde meer mogelijkheden om te
'sparren' over de patroon.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
Ethiek kun je moeilijk apart aanleren. Er zou wel
meer aandacht kunnen zijn voor gevallen uit de
praktijk. Zie bijvoorbeeld Ploum Lodder Princen
en de echte reden van vertrek van mr Princen.

427

10/10/2017

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

te vaag. Specialisatie zo laat mogelijk inzetten.
het zijn de grote kantoren die goedkoop
gespecialiseerde advocaten proberen te krijgen
via de Orde, terwijl een voor de stagiaires
nuttige opleiding zo breed mogelijk is. Laten we
vooral het belang van de stagiaires voorop
zetten.
algemene ontwikkeling?

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

zie mijn antwoord hiervoor. De opleiding is niet
bedoeld als leverancier van kant en klare
advocaatjes voor grote kantoren, maar van
advocaten die zelfstandig zijn en voldoende
breed zijn qua kennis. Specialisaties moeten
desgewenst binnen kantoren zelf plaatsvinden
en ook op kosten van die kantoren. Elke
advocaat zou 75% van de zaken moeten
kunnen doen.
Beperk de kosten voor de opleiding. Die vormen
nu een obstakel voor kleine kantoren, ten
faveure van - wederom - de grote kantoren. De
opleiding is het - met alle respect - ook niet
waard, zoveel geld. Er moet veel meer gekeken
worden naar kwaliteit in plaats van naar vage
ideeën en mooie pictogrammetjes. Geef ook
meer aandacht aan stagiaire-ondernemers. Dat
zijn echte helden!

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

De Orde is al veel en veel te afhankelijk van
grote kantoren. Andere aanbieders kunnen wel
onderwijs verzorgen maar laat dan dan derden
zijn zonder binding met de advocatuur. Van
Wechem bijvoorbeeld, of Reurich om maar een
paar namen te noemen.
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Begeleiding ook door externe mentor (tijdens
opleidingsdagen wellicht) laten plaatsvinden om
hierin meer gelijkheid te krijgen voor stagiairs

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Meer focus op rechtsgebieden waarin stagiaire
werkzaam is en daarin meer verdieping tijdens
opleiding.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Helemaal mee oneens
In mijn ogen zou het zo moeten zijn dat eenieder
die een juridische master afrondt, toegang
moeten krijgen tot de advocatuur en/of BA.
Hierin ligt enerzijds een taak van de
universiteiten om potentiële stagiairs tot een
dergelijk niveau op te leiden en anderzijds bij de
kantoren om tijdens sollicitaties een inschatting
te maken van hun potentiële werknemers. Een
cognitieve toelatingstoets werpt een grote
drempel op voor potentiële stagiairs en zal er
mijns inziens niet voor zorgen dat stagiairs een
hoger niveau zullen hebben. Bovendien is een
dergelijke toets een momentopname.
Indien deze er komt, ja.

Lastig te bepalen, het recht en ook de juridische
opleiding is zo (te?) breed om dit in een enkele
cognitieve toets te kunnen toetsen.
Neen, dit zijn zaken die voldoende naar voren
komen, althans zouden moeten komen tijdens
de bachelor en master.
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Dit is aan de kantoren om hier een inschatting
van te maken tijdens een sollicitatie. Bovendien
zijn er veel verschillende kantoren en veel
verschillende rechtsgebieden die allen
verschillende niet-leerbare vaardigheden
vereisen. Ik vergelijk de M&A-sectie op een
ZuidAs-kantoor en de algemene civilist bij de
dorpsadvocaat op de hoek.
Dat is in de kern aan de kantoren om hierop te
solliciteren.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Bijvoorbeeld een periodiek verslag van de
voortgang/activiteiten van de stagiaire, dit kan
ook door NOvA worden gecontroleerd.
Eens

onbekend

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Zorgt voor beter beeld dan toetsen die
momentopnames zijn.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
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6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Mijns inziens is hier al redelijk wat aandacht
voor en deze wordt ook getoetst. Meer aandacht
mijns inziens niet nodig.
Eens

Wat is de strekking en hoe ver gaan 'meer
homogene groepen'? Wat wordt er gedaan met
bijvoorbeeld de algemene civilisten van de
kleinere kantoren? Hier dient ook aandacht voor
te zijn. Ook kunnen er kantoren zijn die het
stimuleren dat er juist ook vakken buiten het
eigen rechtsgebied worden gevolgd om op meer
punten te ontwikkelen en niet teveel te sturen.
De specialisatie in de BA dient niet door te
slaan, hiervoor is ook nog vele jaren ruimte na
de BA.

Er dient voor gewaakt te worden dat de
specialisatie niet reeds te ver wordt
doorgevoerd. Dit kan ervoor zorgen dat stagiairs
aan het einde van de stage, wanneer zij geen
medewerker mogen worden (of op een ander
moment) een veel beperkter perspectief hebben
voor de arbeidsmarkt.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Enigszins eens, maar zoals ook in het
consultatiedocument staat moet er ook aandacht
zijn voor de algemene praktijk.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Dat dit onder een streng regime dient te
gebeuren lijkt me duidelijk. Echter komen alle
wensen en pijnpunten van de stagiairs en
kantoren zelf en zou er derhalve ook een grote
rol moeten liggen in de toetsing of het bepalen
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van de te toeten stof voor de kantoren zelf en
niet bij derden die buiten de beroepsgroep
staan.
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

7

Acquisitie is iets waar bij veel kantoren meer en
meer op wordt gehamerd en wat ook voor
kantoren steeds belangrijker wordt. Hieraan zou
aandacht mogen worden besteed, omdat het
tegenwoordig een wezenlijk onderdeel uitmaakt
van het beroep.

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke

Helemaal mee oneens
Het is aan de kantoren een selectie te maken.
Indien het betreffende kantoor de toekomstige
stagiaire geschikt acht en dit kantoor tevreden is
met de vaardigheden die deze toekomstige
stagiaire heeft en/of hier voldoende potentie in
ziet, dient dit voldoende te zijn voor een start
aan de beroepsopleiding. Daarbij geldt dat alle
stagiaires al een rechtenstudie hebben
afgerond, hetgeen betekent dat zij altijd een
bepaald denkniveau hebben. De keuze van een
kantoor een bepaalde stagiaire in dienst te
nemen en het (uiteindelijk) halen van de
beroepsopleiding moet voldoende zijn. Het is
niet aan de beroepsopleiding deze keuze op
voorhand te maken middels een selectie aan de
voorkant.
Nee, zie hiervoor. Deze algemene juridischeinhoudelijke basiskennis is al getoetst tijdens de
rechtenstudie.

n.v.t. zie hiervoor

Nee, het is aan de kantoren hierop te toetsen
tijdens de sollicitatierondes.
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basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

De toekomstige stagiaire heeft al een volledige
universitaire studie afgerond. Laat het verder
over aan de kantoren of zij een persoon geschikt
achten voor het vak. Indien deze persoon
hiertoe - achteraf - niet geschikt is, zal dit naar
voren komen tijdens de opleiding.
Helemaal mee oneens

Zie hiervoor.
Zie hiervoor. Laat het over aan de kantoren.

Zie hiervoor.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens
n.v.t.
Neutraal

Kan werken. In de praktijk blijkt echter dat een
stagiaire al veel werk is voor een patroon. Dit
moet niet omslaan naar onmogelijk.
Ja. Op kleine kantoren dient de patroon naast
de begeleiding van de stagiaire ook nog een
praktijk uit te voeren. Hierdoor is er minder tijd
voor begeleiding, althans niet in de vorm van
een versterkt patronaat, afstemming met de
mentor, meer administratie etc. Het moet voor
patronen op kleine kantoren wel mogelijk blijven
stagiaires te nemen.
Zie hiervoor

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens

De tussentijdse verslagen en gesprekken nu zijn
hiervoor onvoldoende.
Geen. Mijns inziens werkt de huidige opleiding
al naar behoren. Als een stagiaire meer
begeleiding nodig heeft, zal hij of zij dit vanzelf
melden. Een verplichte mentor vanuit de Orde,
zoals momenteel gebeurd in Amsterdam, zou
ook in de andere arrondissementen moeten
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worden doorgevoerd. Dit heb ik zelf - toen het
nodig was - als zeer prettig ervaren.
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Is in de huidige beroepsopleiding met de BABE
al voldoende ruimte voor.
Oneens

Niet. Er zijn binnen de huidige opleiding al
voldoende vaardighedentrainingen.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Keuze voor vakken is nu nog te beperkt. Veel
stagiaires zullen zich toch specialiseren. Is ook
leuker voor de stagiaire, nu deze vakken de
betreffende persoon goed liggen en er contacten
binnen de specifieke vakgroep kunnen worden
opgedaan.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

5
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9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Oneens

Ik vind dat de Orde niet op de stoel van de
advocaat plaats mag nemen. Als er klachten of
misstanden zijn is ingrijpen prima, maar een
situatie waarbij cliënten tevreden zijn edoch de
Orde een andere mening toegedaan kan zijn
(los van beroepsregels) vind ik onwenselijk.
De rol van de advocaat verandert. er zal best
wel traditionele advocatuur blijven, maar in de
praktijk wordt ook vaak kennis van andere
vakgebieden gevraagd en zou juist
samenwerking in breder verband gestimuleerd
moeten worden in plaats van verboden. Dat kan
de advocatuur verrijken. De orde lijkt het laatste
gilde van Nederland te worden.
Onafhankelijkheid staat wat mij betreft als
principe niet ter discussie, maar kan ook op een
andere wijze worden bereikt en is nu een farce.
Is Pels Rijcken niet afhankelijk van de Staat der
Nederlanden? Of de huisadvocaat van Shell?

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Als je aan de voorkant selecteert ontneem je
mensen kansen en verklein je de diversiteit. Het
lijkt er op of de Orde in plaats van moderniseert
steeds regentesker wil worden. Dat is een
verschijnsel dat vaker optreedt bij een
organisatie die z'n beste tijd gehad heeft en
vecht tegen de ontwikkelingen die onvermijdelijk
zijn. Ik zou mee willen geven nog eens zelf de
positie te herijken en te kijken hoe een bijdrage
aan modernisering kan worden gegeven in

438

10/10/2017

plaats van het verder inperken van hetgeen al
decennia bekend is.
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Er zijn advocaten die de toets niet zullen
doorstaan en toch prima functioneren, op hun
vakgebied, binnen hun omgeving. Waarom
willen jullie toch iedereen in een soort uniform
proppen?
Het staat iedereen vrij dat te doen als men denkt
er iets mee te bereiken.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

439

10/10/2017

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

De diversiteit binnen de advocatuur is groot.
Geef mensen de vrijheid zich te bekwamen in
vakgebieden die ze nuttig vinden.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
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NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

ga geen dubbeltellingen laten optreden in de
opleiding die een afgestudeerd jurist op de
Universiteit als meekrijgt. Ook teveel sociale
vaardigheden trainingen is onnodig. De stagiaire
leert in de praktijk vanzelf. De praktijk is de
beste leerschool

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

??

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Eens

neen, onnodig. de Patroon en zijn kantoor zijn
voldoende in staat zelf deze selectie te maken.
Je mag toch aannemen dat een afgestudeerd
rechtenstudie wat heeft geleerd op de Uni. Dat
trekt mijns inziens de Orde teveel in twijfel.
geen toelatingstest nodig.

Nederlandse toetsen. Want dat is nogal eens
onder de maat.

Oneens
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Eens

Eens

zeer zeker. Kleine kantoren zoals de onze
gooien de stagiaire in het diepe en laten hem
meteen alles zien en doen onder supervisie. Ik
hoor te vaak dat grote kantoren de stagiaire niet
eens naar een zitting laten gaan. Onbegrijpelijk.
Alleenmaar voorbereidend werk mogen ze doen.
Onverantwoord.

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens

dagelijks overleg en open cultuur creëeren met
de stagiare. Het moet klikken en er moet 'liefde
zijn' tussen stagaire en patroon anders wordt
het niets met die begeleiding. Dan worden
correcties ook beter geabsorbeerd.

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Eens

Eens

getuigen horen goede NL brief kunnen schrijven
vaardigheden zoals omgang met lastige
klanten'. Stoorvastheid toetsen van de stagiaire.
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6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Eens

Het lijkt me goed om de rol van de mentor
dusdanig belangrijk te maken dat hij echt actief
kan handelen op het moment dat hij signaleert
dat de stagiaire niet wordt begeleid zoals
bedoeld door de NOVA. Er zijn nog altijd veel
voorbeelden van patroons die het begrip
'patroon' niet lijken te kijken. Vaak is alom
bekend om welke advocaten het gaat, maar er
wordt niets of althans te weinig gedaan. Dit lijkt
me een kans om daar iets aan te doen hetgeen
uiteindelijk ook ten goede komt aan de kwaliteit
van de beroepsopleiding.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

de mogelijkheid van tussentijdse aanpassing

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Oneens
Op het moment dat een student een Master
heeft met civiel effect zou deze in ieder geval de
kans moeten krijgen om een start te maken in
de advocatuur. In mijn ogen vindt er uiteindelijk
toch een selectie plaats in de loop der jaren.
Omdat er altijd een patroon behoort mee te
kijken kan dit niet ten nadele van de cliënt
uitvallen.
-

-
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Als er een toelatingstoets wordt ingesteld, dan
vind ik de voorbeelden die genoemd worden
belangrijker. Ook hierin kan iedereen zich
ontwikkelen, maar hier moet wel een bepaalde
basis zijn om te kunnen starten in de
advocatuur.

Eens

Op het moment dat er een algemene toets wordt
ingevoerd door de NOVA, zullen kantoren hun
'eigen toetsen' ongetwijfeld gaan aanpassen om
nog selectiever te kunnen beoordelen welke
stagiaires geschikt zijn voor specifiek dat
kantoor.
Het begrip 'de advocaat' bestaat niet.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Ik kan mij volledig vinden in de aandachtspunten
in het consultatiedocument. In mijn stageperiode
ben ik 'ten prooi gevallen' aan een slechte
patroon. Ik heb weinig steun ervaren vanuit de
orde. Het mag een wonder heten dat ik nog met heel veel plezier - werkzaam ben in de
advocatuur.
Eens

Iedereen is verschillend; zoals eerder opgemerkt
'de advocaat' bestaat niet en het is aan de
patroon, de mentor én de stagiaire om samen te
onderzoeken welke beste advocaat in die
specifieke stagiaire naar boven gehaald kan
worden.
-

zie eerdere opmerkingen

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?

Eens
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Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Als iemand niet geschikt is voor het vak, kan dat
beter eerder gesignaleerd worden dan dat er
voor iedereen een lange lijdensweg
(arbeidsongeschiktheid, stress, geen plezier in
het werk etc.) volgt.
Wellicht de mogelijkheid bieden om een poule te
creëren met ervaren advocaten (met soft skills)
die bereid zijn een soort coachende rol in te
nemen op het moment dat een stagiaire twijfelt.
Dit kan een stagiaire in mijn ogen verder
brengen, zonder dat hij het gevoel heeft zwakte
te tonen richting 'de baas'.

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Zeer goed plan! Ik heb nog altijd contact met
opleidingsgenoten en vaker komt naar voren dat
de verhoudingen tussen advocaten onderling
echt veranderd (verhard) zijn terwijl daarin juist
een meerwaarde ten gunste van beide cliënten
kan liggen.
Neutraal

Ik heb neutraal ingevuld omdat het me enerzijds
goed lijkt in het kader van de verdieping maar
anderzijds ook haast onmogelijk maakt dat
mensen nog een switch maken, terwijl je toch
vaak ziet dat mensen hun eigen rechtsgebied
moeten 'vinden'.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

Eens, waarbij het wel een voorbereiding op
moet zijn omdat je eerst ervaring nodig hebt om
het beste uit een specialisatieopleiding te
kunnen halen.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

De kosten voor een stagiaire zijn voor kleinere
kantoren te hoog. Dat is jammer, want bij kleine
kantoren kan een mooie opleiding worden
genoten.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Niet te veel opleidingspunten eisen. Learning by
doing sorteert toch het meeste effect.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Helemaal mee oneens
Te willekeurig. Laat de keuze nu maar over aan
het kantoor en de beoogde patroon. Of schaf
anders het patronaat af.
nee

geen; er toch een universitaire opleiding
genoten?! laten we nu geen dubbel werk gaan
doen. Als er iets aan mankeert, leg dat dan neer
bij de uni's.
nee. een toelatingstoets is niet nodig.

Laat de toelating aan de kantoren.
Helemaal mee oneens
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
Schrijf- en pleitvaardigheden, clientmanagement, zaak-management.
Eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Neutraal

Dit is volledig afhankelijk van de inhoud van het
portfolio.
Ik zou de NOvA voornamelijk mee willen geven
dat het hier een beroepsopleiding betreft en de
organisatie om die reden meer flexibiliteit
richting haar cursisten zou moeten hebben.
Inhoud is belangrijk, aanwezigheid is belangrijk,
maar het is een zeer prijzige opleiding en er
mag verwacht worden dat er rekening wordt
gehouden met de doelgroep: hardwerkende
advocaten. Een dag missen zou beperkt
mogelijk moeten kunnen zijn, althans inhalen
zou kosteloos moeten kunnen geschieden.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Eens
Een toelatingstoets lijkt mij een goede start.
Deze toets dient echter te ontdekken of de
stagiaire voldoende capaciteiten en kennis heeft
en niet of deze begrijpend kan lezen. Addertjes
onder het gras horen in een dergelijke toets niet
thuis. Het moet gaan om een gedegen
basiskennis.
Basiskennis, maar ik zou de toets opsplitsen in
bestuurs-, straf- en civielrecht afhankelijk van de
major die de advocate wil gaan doen. Van dat
vakgebied moet er een gedegen basiskennis
zijn.
Gebruik van de wettenbundel. kennis van
bepaalde juridische begrippen (O.D.,
wanprestatie, dagvaarding, conclusie van
antwoord, etc.).
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Capaciteiten zijn van belang, maar enkel
summier. er moet een basis zijn, de capaciteiten
die een advocaat moet hebben worden juist
ontwikkeld tijdens de stageperiode. Er kan niet
verwacht worden dat een stagiaire daar al over
beschikt.
zorg dat het een basistoets is en het niet gaat
om begrijpend lezen, details en snelheid. Puur
en enkel om vast te stellen of iemand voldoende
juridisch is onderlegd.
Oneens

Deze vaardigheden worden juist ontwikkeld
tijdens de stageperiode.
Dat is aan de kantoren. De opleiding mag daar
geen onderscheid in maken.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Eens

Vast. De discussie omtrent de betrokkenheid
van de patroon speelt mijns inziens voornamelijk
bij grotere kantoren.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Eens

De toetsen zijn momentopnames en zien niet op
de ontwikkeling van de stagiaire omdat het
telkens andere onderwerpen omvat. + de
toetsen geven geen beeld van de
daadwerkelijke kennis van de stagiair, maar
slechts van het vermogen om goed te kunnen
lezen en stof voor een kortere periode in het
geheugen te zetten.
Geef de stagiairs meer keuzemogelijkheden.
Meer maatwerk. Als een stagiair goed is in
onderhandelen of hier nooit iets mee te maken
heeft, waarom moet deze dan een volledige dag
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besteden aan het voeren van
onderhandelingen?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Oneens

Het is juist prettig dat er een vaste groep komt.
Mensen gaan elkaar vertrouwen en uitte zich
daardoor eerder. Door de groepen te splitsen
duurt het nog langer voordat een groep eigen
wordt en dat zal de opleiding niet ten goede
komen.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?

7
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9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

de flexibiliteit van de organisatie. De cursisten
zijn hier over het algemeen niet tevreden over.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

William Lie
Advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ga svp er niet vanuit dat er maar enkele soorten
advocaten zijn. Hoe ruimer van opzet hoe beter
voor de vrijheid van de ontwikkeling en
toekomst.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Ja.

Begrip van de opbouw en historie van de
verschillende juridische deelgebieden. Kennis
van de basis principes die aan het systeem en
het denken ten grondslag liggen. Ruimte voor
afwijkende opinies en kennis daarover.
Aandacht aan het mondelinge aspect, van
pleidooi tot argumentatie alsook voor
deugdelijke schriftelijke communicatie.
Daarnaast ook een aspect van ethiek.
Historie, de filosofie erachter, ethiek en
waarden, sociale importantie van de advocatuur.
Neutraal

Niet leerbaar is een gevaarlijk begrip. Dit laat
ruimte voor indoctrinatie, terwijl het nu juist de
taak is van de advocatuur om ook vooral anders
te kunnen denken en zijn ten behoeve van de
client.
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Dat is een individuele keuze, die niet
noodzakelijkerwijs door de brede beroepsgroep
gedeeld hoeft te worden.
Ruimte en vrijheid.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Ja. Grote kantoren hebben over het algemeen
gespecialiseerde patronen, terwijl nu juist in de
opleiding en introductie er ruimte moet zijn voor
de stagiaire om te beleven hoe de algemene
advocatuur werkt en handelt. Bovendien dient
de sociale maatschappelijke functie van de
advocatuur niet vergeten te worden. Het gaat
niet alleen om geld!
Zie vorige opmerkingen.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken

Helemaal mee eens

Eens

De zakelijke advocatuur zou pro deo zaken
moeten doen, zodat er ook ervaring wordt
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

opgedaan met de andere kant van het vak,
terwijl sociale advocaten ervaring zouden
moeten opdoen met de zakelijke markt. Dit gaat
natuurlijk ook op voor bestuursrechtelijk, civiel
etc. Zoveel mogelijk begrip en gevoel voor het
gehele vakgebied. Daarna specialisatie.

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Let er op dat de specialisatie een vrije keuze is
en niet wordt opgelegd door het kantoor of de
patroon.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

De maatschappelijke functie van de advocatuur,
haar historisch hoge standaarden en
betrouwbaarheid en de internationale integratie.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

In de beroepsopleiding is veel aandacht voor de
ontwikkeling tot een volwaardig advocaat, met
name op het gebied van vaardigheden en
intervisie. Er wordt veel geinvesteerd, helaas
valt de aandacht voor dit onderwerp na de stage
vrij snel weg. Ik zou voorstander zijn voor een
soort van terugkomdagen in de eerste jaren na
de stage waarin de beginnende advocaat in een
veilige omgeving intervisie kan volgen. Door
terugkomdagen zou de aandacht voor
vaardigheden en intervisie in de eerste jaren na
de stage vast te leggen zijn.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Eens

Nee, ik zou voorstander zijn van gerichte kennis.
Meer en vroeger specialiseren heeft voordelen.

Afhankelijk van de gekozen richting,
bijvoorbeeld in de civiele richting minimaal
academische vorming in het privaatrecht. Dat
een kandidaat dan niets of minder van
bestuursrecht weet lijkt mij niet problematisch.
ja!

Communicatie vaardigheden, analytische
vaardigheden,
Eens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

kantoren hebben een eigen
verantwoordelijkheid, wel denk ik dat de Nova
de lat hoog mag leggen om te zorgen dat het
algemene niveau gewaarborgd is.
mogelijkheid om breder te kunnen kijken naar
kwesties, vaardigheid om verschillende niveaus
te kunnen communiceren, empatisch vermogen.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
samenoplopende projecten tussen de
beroepsopleiding en de uitvoering in de praktijk
(ism de patroon). Patroons dienen niet alleen
'toe te zien' op de schriftelijke ontwikkeling maar
vooral op de ontwikkeling van de
vaardigenheden (zelf procederen, zelf met
(lastige) cliënten werken, inhoudelijke discussies
voeren met wederpartijen). Mijn beeld is dat qua
uitvoering beter gaat bij kleinere kantoren dan bij
de grotere. De grotere kantoren zorgen wel
meer voor de inhoudelijke kant. Eigenlijk zou
elke advocaat na de afronding van de stage
evenveel vlieguren moeten hebben in alle delen
van de functie.
Helemaal mee eens

De rol van de mentor is nu te afstandelijk. Als
een stage inhoudelijke te kort schiet kan er pas
reactief ingegrepen worden. Dat moet meer aan
de voorkant zitten.
ja, bij grotere kantoren kan het zijn dat een
stagiaire nog nooit zelfstandig in de rechtbank
heeft geprocedeerd of nog nooit een eigen client
heeft gehad. Daarnaast zou ik groot voorstander
zijn als in elke stage minimaal 5
toevoegingszaken zelfstandig moeten worden
afgehandeld.
Laat de stagiaires vlieguren maken. Niet alleen
maar stukken produceren van (delen van)
onderdelen in een procedure, maar zelf van a to
z procederen. Verder ben ik van mening dat elke
advocaat in de stage minimaal 5 toevoegingen
moet hebben gedaan.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te

Eens
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monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

de resultaten van de toetsen is een
momentopname, wat belangrijk is is een volledig
beeld over de gehel ontwikkeling.
registreren van 'vlieguren' in eigen dossiers,
verplicht zelf procederen, verplicht intervisie en
een toets door de ontwikkeling breed te
monitoren en niet allen op basis van kennis.
Stap af van alleen kennis, ga naar een bredere
blik van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
In de huidige opleiding is al veel ruimte voor
ethiek, maar omdat het de basis van ons vak
betreft mag dat meer zijn. Ook hier geldt dat ik
groot voorstander zou zijn van een periode na
de stage waarin op dit onderdeel verplichte
terugkomdagen zijn.
Oneens

Ik denk dat ethiek is zijn algemeenheid breed is,
maar dat per deelgebied specifieke
aandachtspunten spelen. Het lijkt mij beter een
scheiding van algemeen en specifiek te maken.
integer handelen moet een tweede natuur zijn.
Het nadenken over beroepsethiek moet altijd
aanwezig zijn, dat kun je niet genoeg trainen.
Verplichte terugkomdagen na de stage voor
beroepsethiek. Verplicht volgen van 3 zittingen
van de tuchtrechter.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

In een complexe wereld kun je alleen goed
werken als je gespecialiseerd bent. Specialisatie
moet zo vroeg mogelijk beginnen en zo lang
mogelijk duren.
Vroegtijdig een scheiding maken in grote lijnen,
daarna puur richten op de specialisatie. Wellicht
zouden oudere advocaten een zelfde
verplichting moeten krijgen, dat is wel zo eerlijk
en een grote meerwaarde voor de advocatuur.

461

10/10/2017

Overigens geldt dit ook voor het onderdeel over
de beroepsethiek.
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Als voldaan wordt aan de eisen is het prima, wel
moet voorkomen worden dat de grote kantoren
een soort status aparte verwerven. Zij dienen
met name jonge advocaten het vak te leren, dus
door ze echt zelfstandig te laten opereren en
niet alleen maar mee mogen schrijven aan een
processtuk van een maat.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

er moet beter toezicht zijn op de patroon van
een stagiaire. Ik zie te vaak dat stagiaires aan
hun lot worden overgelaten

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Oneens

ik ben tegen een cognitieve toets omdat er al
een goede opleiding is gevolgd. wat is de
meerwaarde

nvt

nvt

als er al een toetsing zou moeten plaatsvinden
dan zou dat wat mij betreft gericht moeten zijn
op sociale vaardigheden en conflicthantering.
Eens

bij grote kantoren kan er weinig ervaring worden
opgedaan in het voeren van procedures en hij
acteren tijdens een mondelinge behandeling. Bij
kleine kantoren moeten stagiaires diverse
werkzaamheden werkzaamheden verrichten
waardoor de juridische kennis ondersneeuwen.
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

de kosten voor een stagiare zijn te hoog
waardoor de nadruk komt te liggen om omzet
draaien.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

gekeken moet worden naar de werkzaamheden
van een stagiaire. Gaan ze vaak naar een zitting
of gaat het met name om bureau werk. De
invulling van de stage door het kantoor heeft
invloed op de werkervaring van een stagiaire.
zie bovenstaande

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

persoonlijke begeleiding

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Een mentor lijkt mij overbodig, pas op voor een
formuliertjes carroussel
Helemaal mee oneens

flauwekul en oncontroleerbaar. De
ketenpartners die wat moeten zeggen, wat
hebben die voor een belang? Hoe verdraagt
zich dat tot de onafhankelijke positie van de
advocaat?
Zorg liever voor eisen aan patroons, als die een
omvangrijke procespraktijk hebben, komt het
met de stage meestal wel goed

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De enige specialisatie die de stagiaire na de
stage moet beheersen is litigation! Het is te gek
om een stagiaire al volledig te laten
specialiseren op de inhoud. Als er dan toch een
focus op specialisatie komt, doe dan tenminste
specialisatie op twee rechtsgebieden. Het is
voor de kansen op de arbeidsmarkt natuurlijk
ook niet goed als er zeer gespecialiseerde
advocaten worden geproduceerd door de orde.
Mensen worden jonger dan ooit advocaat, als
medewerker kunnen jonge mensen prima snel
een ander richting bijleren.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Neutraal
Het wordt wel erg elitair zo
zeker, een advocaat onderscheid daarin zich
van alle anderen, los van de procesvaardigheid.

Basiskennis civiel, straf en administratief, zowel
formeel als materieel.
Let wel op dat, mensen dit net zo als bij andere
studies met een hoge drempel, kunnen aanleren
al dan niet bij bureautjes tegen betaling. Wat
schieten we daar mee op?
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Helemaal mee oneens

Bureaucratisch gezever! Welk probleem moet er
hier worden opgelost?
Bij groter kantoren moet gekeken worden of de
patroon wel een procespraktijk heeft, en of er
genoeg procedures zijn die een stagiaire
zelfstandig kan doen tegen het eind van de
stage! Dat valt in de praktijk toch vaak erg
tegen.
Wanneer alles goed gaat kan een mentor er wel
bij, maar als het verkeerd gaat? Een externe
mentor is lastig i.v.m. beroepsgeheim en
onafhankelijkheid.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Schaf het buitenpatronaat maar af.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
Mag er een boekje over ethiek, in plaats van de
ELO? Ik had met mijn stagiaire soms vreemde
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

discussies over ethiek, en vraag mij af wat ze
eigenlijk leren.
Eens

Basis vaardigheden onderhandelen

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Het gaat erom dat de stagiaire zelfstandig leert
procederen, en je bent afhankelijk van de
cliënten om daarvoor geschikte zaken aan te
leveren. Dat je voornamelijk op een of twee
gebieden werkt, is niet specialiseren
Leg hier vooral geen koppeling met de PO. In
de praktijk, later, zijn er specialisatieopleidingen.
De RvR stelt voor sommige gebieden ook eisen.
Als er teveel advocaten zitten te knoeien in
gebieden die zij evident niet onder de knie
hebben, moet de orde iets anders daartegen
verzinnen.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA

4

Ik zie de problemen niet die met de
veranderingen moeten worden opgelost en de
veranderingen zien er niet als verbetering uit.
De kosten van de opleiding zijn een probleem
voor de kleine kantoren; moet er niet héél
dringend subsidie komen voor kantoren waar
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aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

een stagiare in de toevoegingspraktijk wordt
opgeleid?
Volgens mij zien een hoop van de nieuwe
ontwikkelingen op slecht functionerende
advocaten en/of buitenpatronaten. In plaats van
de nieuwe lichting met de oplossing op te
zadelen, kan de orde beter slechte advocaten
aanpakken op een andere manier, en de
buitenpatronaten moeten maar worden
afgeschaft.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

H. Bulut-Yazir
advocaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee oneens

Neutraal

Aan te raden is om meer nadruk te leggen op de
toepassing van het procesreglement, wanneer je
wat doek binnen een procedure, dit uit een
strategisch oogpunt.. bijvoorbeeld de keuze voor
het houden van een pleidooi, of het nemen van
een akte enz...

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Niet alleen de theorie, maar ook de praktische
vaardigheden dienen eigen te worden gemaakt.
Niet alleen in de stageperiode maar ook in de
PO-periode.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Oneens
Iedere student die een diploma aan een
rechtenfaculteit behaalt, is cognitief gezien
geschikt is mijn stelling. Wat getoetst moet
worden is de vaardigheid in zake het in de
praktijk brengen van de congitieve kennis.
Ja., er moet een basiskennis zijn waarover elke
advocaat/student beschikt.

Burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht en het
procesrecht van deze drie gebieden. In de
praktijk heeft een stagiaire vaak te maken met
deze drie gebieden, tenzij een stagiair terecht
komt bij een groot internationaal kantoor met
specifieke secties.
ja. taalkennis is ook belangrijk.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

het lijkt me verstandig om te weten welke
vaardigheden een stagiaire dient aan te leren

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Vaak worden stagiaires, met name zelfstandig
startende, niet begeleid.
Helemaal mee eens

Ja, lijkt me wel. Ik denk dat de begeleiding bij
een groot kantoor professioneler is dan bij een
klein kantoor. Aan de andere kant lijkt het me
dat de stagiaire in een klein kantoor vaker en
sneller naar zijn patroon kan toelopen dan bij
een groot kantoor.
het meelopen met een patroon of een senior
advocaat en zelf ook in een dossier werken is
een must.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

veel zelf laten doen.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Eens

Eens
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specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

meer aandacht voor het procesreglement binnen
de procespraktijk.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

specialisatie binnen het tweede deel van de
stage lijkt me erg snel.
basisvaardigheden dienen eerst goed te worden
beheerst voordat kan worden overgegaan op
specialisatie. specialisatie lijkt me iets voor de
periode na de stage.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

meer aandacht voor de praktische vaardigheden
binnen de rechtszaal
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Naam
Functie/rol
Organisatie

E.M. van Hemert
advocaat
BHV Advocaten

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Neutraal
Kennis is een voorwaarde sine qua non, maar
de kernkwaliteiten van een goede advocaat (
betrokken, empathisch, maar ook met
voldoende afstand tot zaak en client, zich helder
kunnen uitdrukken, analytische capaciteiten )
toets je hiermee niet.
Nee, toetsing op een van de hoofdspecialisaties
( civiel-, straf- of bestuursrecht ) lijkt mij
afdoende. Als duidelijk is dat iemand op een in
bestuursrecht gespecialiseerd kantoor gaat
werken, lijkt mij het niet meer van deze tijd om
ook de kennis van het strafrecht te gaan
toetsen.
Toepassing burgerlijk recht en burgerlijk
procesrecht / of bestuursrecht en
bestuursprocesrecht /
of strafrecht en
strafprocesrecht
Nee, dit lijkt me moeilijk te toetsen. Bovendien
zou alsdan grote rechtsongelijkheid opstaan. Als
heldere ( schriftelijke ) communicatie en de
aanwezigheid van analytische capaciteiten een
criterium zouden zijn voor de uitoefening van
ons vak, dan zouden wij alsdan ook afscheid
moeten nemen van ten minste de helft van de
bestaande vakbroeders en zusters.
Wees voorzichtig met te veel toetsing vooraf.
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Dit gaat ten koste van de voor een brede en
gevarieerde balie benodigde diversiteit. De
complexiteit van een dergelijk assesment
verhoudt zich niet tot het op te lossen probleem.
Dat de kantoren op de zuidas en aanverwanten
prijs stellen op standaard 'Minerva'-mannetjes
en vrouwtjes lijkt mij juist het argument om ons
hier op landelijk niveau verre van te houden.
Hoe loffelijk het streven naar goede kwaliteit ook
is, een goede advocaat wordt gevormd in de
praktijk en is een combinatie van ( moeilijk
toetsbare ) aanleg en goede begeleiding.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Patronaatsexamen. Toetsing door mentor of
daadwerkelijk voldoende tijd wordt besteed door
patroon aan begeleiding.Minimum normen
stellen voor aan patronaat te besteden tijd.
Helemaal mee eens

Goed plan, de echte kreukels daargelaten, denk
ik dat stagiaires eerder 'mislukken' door een
gebrek aan begeleiding door de patroon dan
door volledige ongeschiktheid voor het vak.
Nee, ik denk dat er goede en minder goede
patroons bestaan, maar dat dit niet gerelateerd
is aan de grootte van het kantoor.
Streng toezien op geschiktheid van patroon,
tijdsbesteding door patroon,
voortgangsrapportage door patroon, etc.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Klinkt goed, maar wat te doen bij tussentijdse
gebleken ongeschiktheid voor het vak

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
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andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

De basisopleiding is beter gewaarborgd in eigen
beheer.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

8
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Prima, stakeholders bij opleiding stagiaires
moeten samenwerken
Helemaal mee eens

Zeer goed, dit neemt toetsgericht leren en
toetsgerichte deelname aan onderwijs weg
Hou wat goed is. Vaardigheden en ethiek is
goed georganiseerd en wordt goed gegeven.
Zorg voor 'wasstraat' waar iedere stagiar
gezamenlijk met anderen doorheen gaat om te
borgen dat iemand een opleiding tot advocaat
heeft gekregen die gelijk is aan iedere advocaat.
Liberaliseer niet de vaardigheden en ethiek!

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Zorg voor ' basis' onderwijs cognitie en
gezamenlijk vaardigheden- en ethiekonderwijs.
Verdergaand conginier onderwijs gebeurt in PO,
1e 3 jaar extra PO verplichting. Met 'basis'
onderwijs bedoel ik: hoe pas je universitaire stof
in praktijk toe en 'hoe doe je dat': iedere stagiair
moet dat gezamenlijk volgen: hoe leg je beslag,
hoe maak je dagvaarding....

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

Helemaal mee eens
zie eerder antwoord, je neemt toetsgericht
deelnemen aan onderwijs weg
ja. bachelor niveau, wat zijn elementen
onrechtmatige daad, verschil straf- en
schulduitsluitingsgrond als voorbeeld

lastig, bachelor niveau.

nee, dat is namelijk ook te ontwikkelen in de
praktijk
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Ik weet er niet genoeg van, maar misschien kan
je dmv assesment dat wel toetsen en dan is dat
prima
Dat zijn andere zaken. Het gaat nu om toelaten
tot verplichte BA en niet tot een baan

Zoek dit heel goed uit voordat het verder
voorgelegd wordt

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
coachende vaardigheden,
leiderschapskwaliteiten, ethische kennis. Ik vind
dat een patroon ook een toets moet afleggen en
dat een patroonscursus samen met iemand van
de lokale raad wordt gegeven,
Helemaal mee eens

Zorg voor overleg stagiair, mentor en patroon
OP KANTOOR (moet in capslock omdat cursief
niet kan). dan wordt voorkomen dat patroon er
niet bij is.
Patroonschap grote kantoren is vaak puur
formeel, stagiaires zien/kennen patroons niet.
Patroon moet cursus doen en als andere partner
begeleidt, die ook.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Schrap zoveel mogelijk toetsen, stagiaires zijn
daar nu alleen op gefocused.
Zoveel mogelijk aan de hand van dossiers
begeleiden. Zorg voor uitgebreide oefendossiers
waar hele opleiding mee gewerkt wordt, zowel in
cginitie als ethiek en vaardigheden. Zo simuleer
je coaching on the job (simuleer, niet stimuleer)
Zorg voor veel feedback docenten/trainers dmv
bijeenkomsten.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
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andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens
Dat moet nog meer, maar niet alleen qua
regelgeving, maar ook morele oordeelsvorming
in het algemeen.
Oneens

Dat specialisatiedeel kan alleen op cognitief
gebied. Vaardigheden en ethiek absoluut
gemengd blijen doen.
het zit er nu prima in, hoeft geen aanvulling,
maar ook geen vermindering

bedenk dat leren op dit gebied betekent (en
alleen kan) als je ziet hoe anderen het doen, en
ook in andere zaken. Er wordt al veel op kantoor
gekopieerd, om 'klonen' te voorkomen moet je
zien hoe anderen het doen. Grote kantoren
stagiaires leren van kleine kantoren stagiaires
en vice versa. Stagiares beamen dit zelf en
dringen op heterogene groepen aan (grote
kantoren niet, maar met andere motieven)

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Ik vind dat op cognitief gebied kan, niet op
vaardigheden en ethiek

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Nee, Orde - hou het bij jezelf. Accreditatie bij nu
geaccrediteerde aanbieders stelt niet veel voor
(weet ik uit ervaring) en dat wordt niet anders bij
het laten aanbieden door derden (behalve een
UO die het aan alleen aanbiedt). Alleen cognitiet
kan door geaccrediteerde aanbieders gedaan
worden, vaardigheden en ehtiek wmb niet.
Weersta de druk van grote kantoren!
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Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

7

Zorg ervoor dat iedere stagiair een brede
basisopleiding (ik bedoel niet basiskennis, maar
basis toepassing) krijgt en in gemengde groepen
ondergaaat. Specialisatie kan wel op cognitief
gebied en ook op vaardigheden gebied, maar in
laatste jaar,

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Neutraal

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel

Oneens
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van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Het lijkt mij beter om de breedte er gedurende
de stageperiode in ieder geval in te houden...er
zijn al zoveel advocaten die slechts van een
klein deel van het vak verstand hebben...
specialiseren kent ook echt zijn nadelen, zeker
als dat te vroeg gebeurt.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Oneens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Vanuit een basis verder werken naar
specialisatie.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van

Eens
Dergelijke toets zou ook een niet bepalend
karakter kunnen hebben. Een kantoor zou er
ook voor kunnen kiezen om bij een onvoldoende
- op eigen risico en verantwoording- de stagiair
alsnog aan te nemen.
Ja, kijkend naar het feit dat stagiaires voor hun
major nog steeds onvoldoendes scoren.

Bachelor universiteit rechten.

Minder omdat dat aan te leren elementen zijn
welke in de beroepsopleiding aan bod kunnen
komen.

Eens

Goed, als sommige kantoren al daarvoor kiezen,
zullen zij daarvoor wel een goede reden hebben.
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sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Verschil tussen de formele patroon en de
patroon in praktische zin zou eigenlijk niet
mogelijk moeten zijn. Diegene die de stagiair in
praktische zin begeleid zou ook de formele
patroon moeten zijn.

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Zou moeten samengaan.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens

Commerciële vaardigheden.

485

10/10/2017

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Ik ben voorstander van een baliebrede
opleiding. Indien kantoren willen aanvullen dan
is daar ruimte voor.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

De huidige beroepsopleiding is nog jong. Van
belang is dat die nog meer kans krijgt om zich
verder te ontwikkelen.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

De patroon is nu vaak niet betrokken bij de
opleiding, ditzelfde geldt voor de mentor.
Neutraal

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?

Helemaal mee oneens
Advocaat-stagiaires hebben een universitaire
opleiding, en zijn in staat om zich (complexe)
materie eigen te maken. Een toelatingstoets
ontneemt mogelijk potentieel goede advocaten
in spe de kans zich tot goede advocaat te
ontpoppen, enkel omdat zij aan de 'toets aan de
deur' niet hebben gehaald.

Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting

Wie bepaalt wat 'geschiktheid' is? Verschillende
praktijken / rechtsgebieden hebben advocaten
met verschillende kwaliteiten nodig. De
kantoren selecteren zelf de advocaat-stagiaires
van wie zij denken dat zij deze kwaliteiten in
huis hebben.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Op deze manier kan de advocaat-stagiaire
bijtijds de kans worden geboden zich te
verbeteren, mocht dat nodig zijn.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?

Helemaal mee oneens

Eens
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Ruimte voor toelichting

Het kan geen kwaad in aanraking te komen met
advocaat-stagiaires die op een ander
rechtsgebied actief zijn.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

Als er een breder aanbod aan specialisaties
wordt geboden. Europees recht ontbreekt
bijvoorbeeld in de huidige BA.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

De duur van de opleiding zou ingekort kunnen
worden.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Rembt Sickinghe
Trainer binnen de Beroepsopleiding
Rembt tcm

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Ik weet niet of dit de juiste plek is maar de
ondernemer-stagiaires geven met regelmaat te
kennen dat zij vanuit de opleiding ook meer
ondersteuning willen op de gebieden van het
voeren van de onderneming.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens
Cognitieve toetsing lijkt mij goed. Wat betreft
niet-leerbare vaardighedenvind ik dit nu te
onduidelijk om daar een helder antwoord op te
geven.
Ik ken geen cijfers hoeveel advocaten eerst
dachten zich in de ene richting te specialiseren
om later een andere specialisatie te kiezen? Er
is veel te zeggen voor een brede kern, tenzij
specialisatie de richtlijn wordt.

Analytische capaciteiten zouden moeten blijken
uit het behalen van een universitair diploma?
Toetsen op schriftelijke communicatie lijkt mij
best vaag hoe je dat wilt meten (gaat het daarbij
om grammatica of kort & bondig formuleren)?
Wel interessant om verder te onderzoeken.

Neutraal

Ik vind het niet duidelijk waar hier op wordt
gedoeld en kan er dan ook weinig zinnigs over

490

10/10/2017

zeggen. Niet-leerbare vaardigheden, hoe ga je
dat meten en beoordelen?
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

1. Wat ik ben tegengekomen zijn stagiaires die
ernstig onder hun patroon hebben geleden.
Bijvoorbeeld dat de patroon afspraken had
gemaakt met de stagiaire dat de patroon bij de
Orde deed voorkomen dat de kosten werden
gedragen door de patroon maar dat deze kosten
vervolgens door de stagiaires intern met de
patroon verrekend werden. Of dat de patroon
zou ondersteunen met het aandragen van werk
maar dat vervolgens niet deed. Stagiaires
durven zelfs na consult met de mentor (uit de
opleiding) niet het gesprek daarover aan te
gaan. Sprake van angst. Ik zou graag aandacht
vragen dat bij stagiaires heel duidelijk wordt
gemaakt wat zij zouden kunnen doen in het
geval zij in een (potentieel) conflict met de
patroon bevinden. 2. Duidelijk regelen wie welke
zeggenschap krijgt in het (eind)oordeel mbt de
door de stagiaire behaalde resultaten.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bij de start van de nieuwe Beroepsopleiding was
er sprake van een drietal gesprekken. Dit aantal
is na verloop van tijd teruggebracht naar twee.
Dat vond ik jammer, want juist deze gesprekken
zijn zo waardevol. Dus, hoe meer ruimte voor
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dialoog, hoe aantrekkelijker mij dat lijkt voor de
stagiaire.
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Dat vind ik lastig te beoordelen omdat het mij
afhankelijk lijkt wat voor een praktijk iemand wilt
voeren. Dit laat ik graag aan anderen over wat
verstandig is.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Je komt dan toch weer dichter bij het gezegde
'van de slager die zijn eigen vlees keurt'. Ik ben
er geen voorstander van.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de

9

Onderwerpen die de ondernemer-stagiare van
pas komen
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NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Aranka Krechting
Toetsdeskundige
Cito

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

Eens

Als het gaat om een deel, kan een portfolio (met
duidelijke indicatoren) zeker deze rol vervullen.
Vooral als het gaat om het aantonen van een
'vaardigheid'. Voor 'kennis' is een toets een
meer geëigend instrument.
In de plannen wordt gesproken over een
instrument dat de basale kennis van de stagiair
toetst; een portfolio is dan wel een complex
instrument om in te zetten hiervoor.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Helemaal mee eens

Wij zouden pleiten voor een generieke toets met
als insteek de minimale kennis voor de stagiair.
Hierbij gaan we uit van consensus in het veld
wat die minimale kennis is.

Als ontwikkelaar van toetsen wil ik hier graag
pleiten voor de validiteit van de toets. Als de
toets gaat over kennis van het vak, dan lijkt het
niet goed om andere aspecten ook mee te
nemen. Tenzij die andere facetten ook duidelijk
in de eindtermen worden genoemd. Daarbij is
het niet makkelijk om in een kennistoets iets als
analytische vaardigheden goed te
operationaliseren.

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

We zijn benieuwd naar de omschrijving van
deze niet-leerbare vaardigheden.
Kantoren hebben de vrijheid om hun eigen
selectiebeleid te voeren. Niet-leerbare
vaardigheden lijken beter te passen in dit
selectieproces.
Bij de ontwikkeling van een generieke
kennistoets is het belangrijk dat duidelijk is voor
kandidaat en voor de ontwikkelaars wat de
eindtermen zijn waarop de toets geënt is. Het
lijkt dat een aantal andere dan kennis-aspecten
meegenomen kunnen worden, maar dat maakt
de toets bepaald minder valide. In ons gesprek
zal ik dit graag verder toelichten!

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Ik heb het document ingevuld op verzoek van
Lucas Korsten. Als ontwikkelaar van examens
voor meerdere beroepsgroepen, zijn wij niet
inhoudelijk op de hoogte van de opleiding en de
inhoud van de toets. Wij zijn immers
toetsdeskundigen. Vandaar dat ik veel vragen
niet beantwoord heb.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mr. Michiel van Berckel Smit
Algemeen directeur OSR Juridische Opleidingen
BV
OSR Juridische Opleidingen BV

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

OSR Juridische Opleidingen (OSR) kiest voor
de sociaal-constructivistische kijk op leren en
opleiden. Het sociaal-constructivisme is een
leertheorie die gericht is op de lerende mens in
relatie tot zijn omgeving. Deze visie sluit
naadloos aan bij het voorstel om in de BA2020
de activiteiten van de stagiaire gedurende de
stageperiode in samenhang te volgen in een
bredere context van werken en leren. Hierin past
een duidelijke en gezamenlijke rol voor de
stagiaire en zijn begeleiders in de
beroepsopleiding (mentor) en in de praktijk
(patroon).
Eens

OSR vindt dat alleen een deel van de formele
toetsing vervangen kan worden door het gebruik
en beoordeling van een portfolio als hieraan
concrete voorwaarden en heldere richtlijnen
worden verbonden om onder andere
overzichtelijkheid en relatieve objectiviteit te
waarborgen. In tegenstelling tot een formele
toets die op gezette momenten een beeld van
de stagiaire geeft, meet een portfolio de
doorlopende ontwikkeling van een stagiaire.
Daarnaast is het met een portfolio mogelijk om
bewijsmateriaal over het functioneren van de
stagiaire te verzamelen dat afkomstig is uit de
eigen praktijk van de stagiaire. Dit is gezien de
diversiteit binnen de advocatenkantoren
wenselijk. OSR is daarom een voorstander van
het gebruik van een portfolio, mits dit op een
consistente en constructieve wijze door elke
stagiaire (en patroon en mentor) gedurende de
hele stageperiode gedaan wordt.
Het leren van en met elkaar komt volgens OSR
nog beter tot zijn recht als bij het inhoudelijk
vormgeven van de stage deze nauw verweven
is met de BA. Idealiter worden er vooraf
standaarden geformuleerd waaraan een
stagiaire in verschillende fasen van de stage
moet voldoen. Op basis van deze standaarden
kunnen de stagiaires stageopdrachten krijgen
die zij in de praktijk moeten uitvoeren. Onder
andere deze stageopdrachten kunnen
opgenomen worden in het portfolio. Het is ook
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mogelijk om bij de toepassing van cognitieve en
specialistische kennis de stagiaires gezamenlijk
aan projecten te laten werken. In deze projecten
staat dan een ‘echte’ vraag uit de praktijk
centraal, die de stagiaires moeten oplossen.
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

OSR vindt het belangrijk dat de
beroepsopleiding inhoudelijk nauw aansluit op
de daaropvolgende permanente opleiding. Dit
past ook in de visie van OSR van een leven lang
leren. Aangezien al gelijk bij de
beroepsopleiding een specialisatierichting wordt
gekozen is het belangrijk om naast
specialisatieverenigingen ook de
opleidingsinstituten te betrekken die permanente
opleiding op de betreffende specialisatie
aanbieden. Dit om de kwaliteit van elke
advocaat te waarborgen en om te voorkomen
dat er een hiaat ontstaat tussen hetgeen de
advocaat nodig heeft voor zijn praktijk en
hetgeen aan opleidingen wordt aangeboden in
de markt. Daarnaast wordt in het
consultatiedocument aangegeven dat het
verband tussen de onderdelen uit de gehele
stageperiode, in afstemming met de
kantoorpraktijk en de gewenste specialisatie,
wordt vastgelegd in en gemonitord via het
persoonlijk ontwikkelplan (POP). In dit POP
wordt zo mogelijk ook al gereflecteerd op de
samenhang met de verdere opleiding van de
stagiaire.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede

Helemaal mee eens
OSR is een voorstander van een cognitieve
toelatingstoets, omdat dan elke stagiaire met
dezelfde voorkennis kan starten met de
beroepsopleiding. Hiaten in voorkennis hoeven
niet meer in de beroepsopleiding gedicht te
worden, zodat dan gefocust kan worden op de
toepassing van kennis en vaardigheden. Tevens
blijft er naar verwachting meer tijd over voor de
eigen praktijk om ook daar het geleerde toe te
passen. OSR ziet het wel als voorwaarde dat er
duidelijk wordt geformuleerd op welke
(sub)onderwerpen de potentiële stagiaire
getoetst wordt en dat dit duidelijk wordt
gecommuniceerd. Op deze wijze kan de
potentiële stagiaire zich goed voorbereiden op
de toelatingstoets en zo nodig zelf aan de hand
van aangeraden boeken/cursussen deficiënties
in kennis wegwerken.
OSR is een voorstander van een generieke
toelatingstoets. OSR vindt dat iedere startende
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kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

advocaat een brede kennisbasis moet hebben,
ongeacht zijn specialisatie.
Voorkomen moet worden dat de
beroepsopleiding een herhaling van zetten wordt
met de genoten universitaire opleiding. In de
toelatingstoets dient dus de juridischeinhoudelijke kennis getest te worden –op de
genoemde drie leerlijnen- die als basiskennis
verondersteld wordt aanwezig te zijn bij aanvang
van de beroepsopleiding (begintermen).
Het is de vraag of dit mogelijk en wenselijk is om
toegelaten te worden tot de beroepsopleiding.
Eventueel kan het juridisch-inhoudelijke op zo’n
wijze getoetst worden, dat ook communicatie
en/of analytische capaciteiten bekeken kunnen
worden. Belangrijk is om vast te stellen over
welke (basis)capaciteiten een potentiële
deelnemer aan de BA dan dient te voldoen.
Voor de uitvoering kan gedacht worden aan het
opstellen van een contract, het schrijven van
een advies over een bepaald thema of het
oplossen van een casus.
Bij het vormgeven van de cognitieve
toelatingstoets dient goed nagedacht te worden
over het totaal aantal vragen. Er wordt
weliswaar in de breedte getoetst, maar de
vragen moeten wel voldoende diepgang hebben
om de lijn tussen de toelatingstoets en de
opleidingsactiviteiten te kunnen garanderen.
Ofwel, de toets moet gericht zijn op de kennis
die benodigd is om de op toepassingsgerichte
opdrachten in de BA te kunnen maken. In de
praktijk zal dit mogelijk betekenen dat er
gemiddeld meer vragen gesteld moeten worden
om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven
over het kennisniveau van de potentiële
stagiaire in vergelijking met een op
leerlijngerichte toelatingstoets.
Oneens

Allereerst is de term niet-leerbare vaardigheden
zoals die gehanteerd wordt in het
consultatiedocument wat OSR betreft onderwerp
van discussie. Is bijvoorbeeld intelligentie een
vaardigheid? Is lerend vermogen niet of moeilijk
leerbaar? OSR gaat uit van een zogeheten
‘growth mindset’. OSR ziet intelligentie,
persoonlijkheid en sociaal-emotionele
vaardigheden als eigenschappen die niet vanaf
de geboorte vaststaan en dus te ontwikkelen
zijn. Hoewel mensen in de basis van elkaar
kunnen verschillen, kunnen zij door hard te
werken en ervaring op te doen groeien en
verder komen. Dat betekent dat dergelijke
vaardigheden als schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden tijdens de
beroepsopleiding getraind kunnen worden. Een
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

assessment is een momentopname dat inzicht
verschaft over de aanwezige vaardigheden op
dat moment. Het is echter geen finale
beoordeling over de geschiktheid voor het
beroep. Daarnaast vormt dit juist een belangrijk
onderdeel van de beroepsopleiding, te weten
het koppelen van de theorie aan de praktijk en
het krijgen van tools daarvoor tijdens de
opleiding bijvoorbeeld door middel van
praktijkgerichte opdrachten.
Zie het antwoord op vraag 3.6. Het is wat OSR
betreft überhaupt de vraag of de NOvA een
dergelijke toets/assessment moet inzetten als
onderdeel van de toelating tot de BA2020. Als
kantoren zelf deze selectie willen doen, dan is
dit hun eigen keuze. Het toetsen van genoemde
vaardigheden en de praktijk van sommige
kantoren om zelf stagiaires op deze wijze te
selecteren hoeft elkaar overigens niet
noodzakelijkerwijs in de weg te staan.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
OSR is een voorstander van het verhogen van
de eisen aan het patronaat. Elke stagiaire heeft
namelijk recht op een betrokken en bekwame
persoon die hem op effectieve wijze begeleidt.
Op dit moment wordt het patronaat op een zeer
uiteenlopende wijze ingevuld. Bepaalde
basiseisen aan de bekwaamheid van de patroon
mogen zeer zeker gesteld worden. Denk hierbij
aan een uitgebreide patroonscursus,
monitoren/begeleiden/faciliteren van de patroon
gedurende de BA van zijn stagiaire, verplichte
intervisie of peer-group van patroons. Daarnaast
is de patroon ‘old school’ opgeleid en projecteert
hij dit doorgaans op zijn stagiaire, waardoor de
stagiaire ook weer ‘old-school’ wordt in de
praktijk. Belangrijke eis aan de patroon is dat hij
open staat voor de nieuwe generatie advocaatstagiaires en dat betekent weten wat er leeft en
speelt bij deze groep, wat er in de opleiding
gebeurt en hierop de begeleiding afstemt, zo
horen wij zeer regelmatig vanuit de praktijk.
Helemaal mee eens

Dit is wat OSR betreft alleen maar aan te
moedigen. Optimaal leren kan in alleen in
combinatie van leren in de BA met leren op de
werkplek. Hoe beter de afstemming tussen de
betrokken personen, des te beter zal de output
van de betreffende stagiaire naar verwachting
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4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

zijn. Het leereffect is in ieder geval dan het
grootst.
De afstand tussen een patroon en een stagiaire
op een klein kantoor is doorgaans kleiner dan op
een groot kantoor. Ook heerst er, onder andere
door de aard van hun praktijk, een andere
cultuur op grote kantoren dan op de kleine(re)
kantoren. Het is belangrijk om hiermee rekening
te houden als er vanuit de NOvA standaardeisen
gesteld gaan worden aan het patronaat.

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Helemaal mee eens

OSR is een voorstander van de integrale
aanpak. OSR acht het gebruik van formele
toetsen niet voldoende om de voortgang van de
stagiaires te kunnen meten. Om de voortgang te
meten, zijn andere toetsmethoden meer
geschikt, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een
portfolio in combinatie met een portfolioassessment. Een portfolio-assessment zou
ieder jaar kunnen worden afgenomen om na te
gaan in hoeverre de stagiaire op weg is om de
opleiding te behalen. Niet alleen de patroon,
maar ook de stagiaire zelf krijgt zo een duidelijk
beeld van zijn ontwikkeling. OSR ziet bij het
gebruik van een portfolio het wel als voorwaarde
om duidelijke standaarden (per fase, oplopend
in complexiteit) te formuleren. Op het moment
dat er geen standaarden worden geformuleerd,
is deze wijze van ‘voortgang monitoren’ wellicht
te subjectief en afhankelijk van (de sturing,
begeleiding, beoordeling van) onder andere de
patroon.
In de leervisie van OSR, het sociaalconstructivisme, ligt tijdens de stageperiode ook
een belangrijke rol bij het samen leren met
collega-stagiaires (de zogeheten peer-group
gedurende de opleiding). Wellicht kan dit aspect
ook meegenomen worden in de begeleiding en
sturing in plaats van (enkel) formele toetsen. Dit
kan bijvoorbeeld door samen met collegastagiaire(‘s) (verplichte) opdrachten te maken,
deel te nemen in een groep aan moot courts of
(verplichte) intervisiebijeenkomsten. Daarnaast
kunnen instrumenten aangereikt worden aan de
stagiaire om zelf te reflecteren om zo zelf
reflecterend vermogen te stimuleren. Zo zouden
de stagiaires de opdracht kunnen krijgen om
reflectieverslagen te schrijven over hun
handelen in betekenisvolle situaties of de
opdracht om regelmatig een 360-graden
feedbackformulier in te vullen waarbij de
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5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

stagiaire door verschillende collega’s op houding
wordt beoordeeld (formatief). Een digitale
leeromgeving –zoals die van OSR- kan hierbij
als instrument worden ingezet voor de advocaatstagiaire en eventueel zijn patroon of mentor om
op praktische en overzichtelijke wijze de
voortgang van de stagiaire te monitoren.
De vraag is of een afsluitend examen
noodzakelijk is als er gedurende de gehele
opleiding reeds getoetst wordt (formeel en op
andere wijzen) of de stagiaire de door hem
opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk
kan toepassen. Zo zou het portfolio,
gecombineerd met een afsluitend gesprek
waarin de stagiaire zijn handelen verder
verantwoordt, kunnen worden afgenomen op het
eindniveau, alleen ditmaal summatief. Als er
wordt besloten om toch een afsluitend examen
in te voeren, dan dient dit in ieder geval
onderdeel te vormen van het grotere geheel (de
gehele BA) en niet alles beslissend te zijn.
Wellicht kan er een bepaalde weging worden
toegepast bij de verschillende onderdelen die
officieel beoordeeld worden gedurende de hele
BA.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Eens
Ethiek is en blijft een belangrijk onderdeel van
het advocatenvak. Vanaf de BA (en gedurende
de hele verdere loopbaan als advocaat) dient
aan dit vak prominent aandacht besteed te
worden volgens OSR. Of dit onderdeel vergrote
aandacht (ten opzichte van de huidige BA)
behoeft is lastig te zeggen, al lijkt de praktijk hier
wel aanknopingspunten voor te verlenen. In de
permanente opleiding wordt weinig aandacht
besteed aan ethiek als zodanig. Er dient een
modus gevonden te worden in de BA2020
waarop voortgeborduurd kan worden in
permanente opleiding, zodat dit onderdeel echt
hoort bij ‘een leven lang leren’ als advocaat.
Eens

OSR vindt dat advocaat-stagiaires het beste
leerresultaat bereiken als ze onder andere leren
in interactie met collega-stagiaires. OSR
ondersteunt de voorgestelde indeling dat dit
voor het ‘generieke’ vak ethiek en
basisvaardigheden het beste in heterogene
groepen kan en voor elke ‘specialistische’
leerlijn dit beter in meer homogeen
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

samengestelde groepen kan plaatsvinden.
Binnen een specialisatie van bijvoorbeeld
ondernemingsrecht vliegen advocaat-stagiaires
van grotere kantoren die grote vennootschappen
als cliënt hebben het ondernemingsrecht op een
andere manier aan dan advocaat-stagiaires op
de kleinere kantoren die alleen het MKB als
cliënt hebben. Juist door deze verschillende
ervaringen van advocaat-stagiaires kan er van
elkaar geleerd worden en een vruchtbare
kruisbestuiving plaatsvinden.
OSR vindt dat de in de linkerkolom genoemde
‘proces- en andere basisvaardigheden’ een
juiste weergave zijn van de belangrijkste
vaardigheden van een advocaat, mits daar ook
vaardigheden onder vallen zoals bijvoorbeeld
commerciële sensitiviteit en empathie,
creatief/innovatief denken, non-verbale
communicatie.

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

OSR juicht specialisatie in de BA toe. Door in de
BA (in homogene groepen) te concentreren op
verdieping op de theorie in combinatie met het
praktisch toepassen daarvan, kan de kwaliteit
omhoog gebracht en gewaarborgd worden.
Alleen advocaten die specialist zijn op een
bepaald rechtsgebied mogen opereren op dit
terrein. Ook in de PO dient hij zich regelmatig op
dit gebied bij te scholen (eventueel met een
toets elke vijf jaar), zodat hij up-to-date blijft en
zich specialist mag blijven noemen. Het is wel
de vraag hoever deze specialisatie moet reiken.
Denk hierbij aan de advocaat met een algemene
praktijk die op meerdere rechtsgebieden
opereert. De specialist heeft daarnaast ook
generale basiskennis nodig, die ook regelmatig
een update nodig heeft.
De vraag is welke opleiding een advocaat moet
volgen als hij specialist op een ander terrein wil
worden; een verkorte BA specialisatie (inclusief
toetsen) en/of een vergelijkbaar aanbod in de
PO.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?

Helemaal mee eens
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Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Dit komt tegemoet aan de wens om de stagiaire
op maat gesneden onderwijs te laten volgen.
Vanzelfsprekend is het wel zaak dat de NOvA
de regiefunctie behoudt, dit om wildgroei te
voorkomen en de kwaliteit te bewaken. Verder is
het belangrijk dat het zowel inhoudelijk als
financieel aantrekkelijk is voor derden om een
dergelijk deel te ontwikkelen en uit te voeren.
Een inhoudelijk samenhangend geheel van
kwalitatief hoog niveau en een eerlijke
concurrentie tussen verschillende aanbieders
zal de BA alleen maar ten goede komen.
OSR ziet een duidelijke meerwaarde in het
samenbrengen van diverse juridische
doelgroepen die met dezelfde thematiek te
maken hebben. Denk hierbij aan advocaatstagiaires samen met juristen afkomstig uit het
bedrijfsleven of de overheid. Vanuit een
multidisciplinaire invalshoek kan dan gekeken
worden naar de verschillende onderwerpen,
hetgeen ten goede komt aan de dagelijkse
praktijkuitvoering. Wellicht kan hiertoe (een deel
van) de BA opengezet worden voor andere
juristen. Dit is in lijn met hetgeen ook al
gebruikelijk is bij diverse
specialisatieopleidingen. OSR heeft ruime
ervaring met cursusgroepen die generiek zijn
samengesteld. Uit onze klantwaardering blijkt
dat de mix van deze ervaring tot een beter
begrip over en weer leidt.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

8

Zoals aangegeven ziet OSR een meerwaarde bij
het (gedeeltelijk) openstellen van de BA2020
voor andere juristen dan advocaat-stagiaires. De
samenleving wordt complexer en (juridische)
problemen worden multidisciplinair bekeken. Het
is het onderzoeken waard of dit mogelijk is in de
BA2020.
OSR vindt het belangrijk dat elke stagiaire
kwalitatief de beste, op maat gesneden,
opleiding krijgt. Dit betekent dat de nieuwe BA
zo ingericht dient te zijn dat dit mogelijk wordt
gemaakt. De BA2020 maakt de opleiding en de
advocaat-stagiaire toekomstbestendig. Dit stelt
zoals gezegd ook nieuwe eisen aan de patroon
die vaak nog ‘old school’ is opgeleid. Ook de
patroon dient een BA-patroonscursus te krijgen
en hierop getoetst te worden. Daarnaast dient
ook al in de BA (meer) aandacht uit te gaan naar
het vak van advocaat als ondernemer. Dit betreft
zowel het efficiënt en flexibel inrichten van de
praktijkvoering (de zakelijke kant) alsmede de
manier waarop je als advocaat duurzaam
inzetbaar kan zijn en een leven lang kan leren
(de persoonlijke kant). Ontwikkeling van
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

vaardigheden zoals bijvoorbeeld commerciële
sensitiviteit, empathie, adviesvaardigheden,
onderhandelen, cliëntgerichtheid,
creatief/innovatief denken en non-verbale
communicatie, als ook persoonlijk leiderschap
zijn (naast de juridische inhoud) essentieel voor
een vruchtbare toekomst als advocaat en van de
advocatuur als geheel. De BA2020 moet
volgens OSR zo ingericht zijn dat er ruimte is
voor nieuwe vormen van onderwijs. OSR heeft
goede ervaringen met blended learning, waarbij
het online gedeelte gefaciliteerd wordt door een
digitale leeromgeving. Uit ervaring weet OSR
dat het gebruik van een digitale leeromgeving
meerwaarde voor de praktijk van de cursist kan
hebben. Met name het kunnen flexibiliseren van
het onderwijs en het toespitsen van het
onderwijs op de individuele leerbehoeften van
de cursisten ziet OSR als grote voordelen van
het gebruik van een dergelijke leeromgeving.
OSR acht het een goed idee om gedurende de
BA ook ruimte in te bouwen voor een
(verplichte) stageperiode op een andere plek
dan het eigen advocatenkantoor (buitenstage),
bijvoorbeeld bij de rechterlijke macht of het
bedrijfsleven. Een dergelijke stage biedt
advocaat-stagiaires de mogelijkheid om andere
inzichten op te doen die waardevol zullen zijn
voor hun praktijkvoering.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Dit is belangrijk in het kader van de pop van de
stagiaire en het monitoren van de groei.
Eens

Dit hangt samen met de pop. Vereist bovendien
ook andere vaardigheden dan een formele toets.
Portfolio nakijken is technisch vrij lastig.
Omvangrijk en lastig qua objectieve beoordeling.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Traditionele advocaat/advocatenkantoren
hebben wellicht weinig bestaansrecht meer.
Daarop anticiperen? Zie ook pagina 94 'van de
Meester' (september 2017). De advocaat moet
zich steeds mee als een multidisciplinair
projectmanager (en steeds minder als pure
jurist) gaan opstellen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?

Oneens
Niet slechts kennis is bepalend. Ook op nietleerbare vaardigheden toetsen (dus 1 én 2).
Ja, ook advocaten op grote kantoren moeten
breed zijn opgeleid en basiskennis bezitten.

Kennis van het BW, BPR, AWB, WvSR, WvSV,
WWFT, basis-arresten, actuele jurisprudentie.
Ja!

Te rade gaan bij andere organisaties (zoals
rechterlijke macht) die een dergelijke entreetoets
ook hanteren.
Helemaal mee eens
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Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Competenties zijn breder dan slechts
kennis(niveau).
De selectiewijze bij die kantoren zal veel nauwer
zijn en gericht op (waarschijnlijk veelal) grote
kantoren-competenties. NOVA → breder
toetsen.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
Teveel Big Brother. Nuttiger om de advocaatstagiaire op te leiden om zijn/haar patroon
scherp en betrokken te maken/houden.

Zie 4.1 afstemmingsmomenten zelf te
organiseren tussen stagiaire en patroon. Mentor
kijkt mee, maar is daarbij niet aanwezig.
Nee, geen onderscheid maken.

Algemene richtlijnen, niet bindend. Stagiaire
mondiger maken, richting cliënten en patroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Competenties zijn breder dan kennis.
Stage lopen bij groot danwel klein kantoor als de
stagiaire bij respectievelijk een klein danwel
groot kantoor werkt.
Maximaal drie dagen. Binnen de
opleidingsgroep stagiaires bij elkaars kantoor
indelen. Punten aan toekennen en
verslaglegging vereisen op basis van vooraf
gestelde doelen en leerpunten.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in

Helemaal mee eens
Wordt in deze samenleving steeds relevanter
(als gevolg van digitalisering, smart contracten),
dus moet veel aandacht aan besteed worden.
Oneens
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gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Beetje overdreven, juist met elkaar combineren.
Gaat om ontwikkelen ethisch besef.
Geen mening.

Geen mening.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Eens

Dit is noodzakelijk gezien de juridisering van de
maatschappij. Door de toenemende complexiteit
zal specialisatie vereist zijn.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Gaat uiteindelijk om kwaliteit. De kwalitatief
beste aanbieder selecteren.
Met derden werken blijft lastig. Zoveel mogelijk
in eigen hand houden en kwaliteit scherp in de
gaten houden.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

De juridisering van de maatschappij/ethiek en
integriteit en anticiperen op de toekomst van de
advocaat.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

NVVMA
Bestuurslid NVVMA en vaardighedentrainer BA

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

De kennisname van de theorie en het oefenen
met de toepassing van de
vaardigheden/techniek van mediation, dient in
de beroepsopleiding behouden te
blijven/eventueel te worden verdiept, opdat de
hedendaagse advocaat zich kan ontwikkelen en
aanpassen aan de eisen die de hedendaagse
markt verwacht van een bekwaam advocaat.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De NVVMA kan zich vinden in de voorgestelde 3
leerlijnen. Vaardigheden zoals goed luisteren,
de juiste vragen stellen aan je cliënt, een goede
conflictanalyse (voorsorteren naar de meest
geschikte wijze van conflictoplossing:
schikken/onderhandelen, vormen van adr,
procederen) blijven essentiële vaardigheden
voor de advocaat die in de gemeenschappelijke
en brede basis aan de orde dienen te (blijven)
komen.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede

Eens
Eens met selectie aan de voorkant op cognitieve
kennis omdat daarmee (te veel) herhaling van
juridisch-inhoudelijke kennis (cognitie) tijdens de
opleiding wordt voorkomen. Wat betreft
vaardigheden is toetsen aan de voorkant
lastiger: welke vaardigheden worden getoetst?
Advocaat-stagaires ontwikkelen zich ook sterk
op vaardigheden tijdens de stage-periode (zo
leert de praktijk, ikzelf - J.J.Draaijer ben
vaardighedentrainer sinds de komst van de
nieuwe beroepsopleiding) en - mede dankzij het vaardighedenonderwijs, dus hoe hoog leg je
de lat aan de voorkant?
Ja.
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kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Minimaal universitair niveau, met bij voorkeur
extra 'plus': toespitsing op eisen die de
advocatuur stelt (praktische toepasbaarheid,
goede analyse, snelheid, communicatie etc.).
Zie 3.3. zeer zeker.

Zorgvuldigheid ten aan zien toetsen
vaardigheden aan de voorkant, mogelijke
ontwikkelingen tijdens de opleiding in
ogenschouw houden.
Neutraal

Zie 3.1 en hiervoor, kan maar blijft lastig.
Vrije markt en eigen keus aanname beleid
kantoren. Kun je moeilijk verbieden. Als
minimum eisen/kwaliteiten van een goede
advocaat maar worden gegarandeerd door
NOVA.
Zie hierboven.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Op deze manier sturing geven aan een betere
en intensievere begeleiding van de stagaire is
een positieve ontwikkeling.
Helemaal mee eens

Positief. Patroons onttrekken zich soms aan een
juiste mate van begeleiding van hun stagaire.
Dat kan op deze manier wellicht worden
verbeterd.
Er zijn verschillen (zo leert de praktijk als
vaardighedentrainer BA). Organisatie van de
kantoren (en dus begeleiding) verloopt vaak
anders. Patroon op grotere kantoren vaker
'meer op afstand', daarin schuilt een gevaar.
Anderzijds bieden grotere kantoren ook weer
meer voorzieningen voor hun stagaires dan de
kleine kantoren in de vorm van assessments,
opleiding, meer keus aan opleiders (seniormedewerkers/patronen door wisseling sectie
etc.
Patroon dient meer bij de opleiding te worden
betrokken. Dat versterkt het leertraject van de
stagaire en brengt meer inzicht en acceptatie bij
de patroon.
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Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Goed om 'op maat' regelmatig tussentijds vinger
aan de pols te houden.
Vaardigheden tijdens BA voorop stellen d.m.v.
vaardigheden training tijdens de opleiding en
follow up (in nauwe samenwerking patroon) in
de praktijk op kantoor.
De NVVMA blijft aandacht vragen voor de
vaardigheden/de technieken die ook voorop
staan in mediation (luisteren, samenvatten,
doorvragen, confictanalyse, etc.) en voldoende
kennis van mediation zodat dit 'instrument'
indien nodig ook door de advocaat kan worden
ingezet.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Zie hiervoor: luister- en
vraagtechnieken,onderhandelingstechnieken en
het toepassen van de juiste wijze van
conflictoplossing (waaronder ook adr/mediation
kan behoren).
Zie hiervoor.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Brede opleiding vormt de basis voor de
advocaat. Tijdens stage stagaires zo breed als
mogelijk pakket aanbieden. Specialisatie kan
altijd nog en kan - indien nodig voor de praktijk
tijdens stage-periode - ook door eigen kantoor
worden aangeboden. Veel stagaires wisselen
juist van sectie om zo breed als mogelijk
opgeleid te worden.
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Kijk uit voor een te verregaande specialisatie
tijdens de beroepsopleiding.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Beiden is mogelijk, mits dezelfde basiskwaliteit
aan alle stagaires wordt aangeboden. Na de BA
dient altijd een voldoende geschikte advocaat te
worden afgeleverd. Bij welk kantoor opleiding is
genoten in beginsel niet uit moeten maken. Ik
bespeur een gevaar dat dit nu wel aan de orde
is. Dit dient te worden voorkomen. Het is de taak
van de NOVA dit te voorkomen.
Pas op voor onderscheid. Meest transparant:
houd de minimale beroepsopleiding als NOVA in
eigen hand.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

Op het eerste gezicht niet.

Zie hiervoor. De NVVMA maakt zich hard voor
een advocaat, die ook kennis heeft van
mediation en (de technieken van) deze manier
van conflictoplossing kan toepassen in zijn
advocatenpraktijk.
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Naam

Functie/rol
Organisatie

Marianne van den Bosch, Monique van de
Griendt, Niek van der Heijden, Werner Tijsse
Claase, Katja Laumans, Caroline Bakkerus,
Elodie Carmiggelt, Wendy Schenk
Directie en MT Uitvoerinsorganisatie
Beroepsopleiding Advocaten
CPO-Dialogue

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Helemaal mee eens

Wij zijn van mening dat met de wijzigingen in de
Beroepsopleiding per 2020 de volgende doelen
gediend moeten zijn. De opleiding moet: 1. een
goede prijs/kwaliteitverhouding hebben, 2.
flexibel zijn, dus voldoende keuzemogelijkheden
bieden, 3. toekomstbestendig zijn, dus
wendbaar naar gelang de eisen van de praktijk
en minder toetsgericht dan de huidige BA.
Deze doelen zijn naar onze mening met de
voorstellen onder 1.1 en 1.2 gediend, mits goed
ingericht. De uitvoerbaarheid en betaalbaarheid
van de Beroepsopleiding, zowel bij de
implementatie van de wijzigingen als op de
lange termijn, is naar onze mening ook een
belangrijke toetssteen voor de wijzigingen.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Wij geven de NOvA in overweging om het
huidige competentieprofiel advocatuur aan te
passen aan de veranderende maatschappij en
veranderende behoeftes van cliënten. Dit profiel
kan vervolgens een onderdeel zijn van een
samenhangende visie op de stage en de
permanente opleiding.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens
Een cognitieve toelatingstoets lost het probleem
niet op. Tijdens de opleiding zal nog steeds
kennis herhaald moeten worden om kwaliteit te
waarborgen. De vergeetcurve van Ebbinghaus
illustreert dat herhalen van stof belangrijk is om
kennis te kunnen reproduceren. De kosten van
en de inspanningen voor het maken van een
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

goede cognitieve toelatingstoets wegen naar
onze mening niet op tegen het resultaat dat
daarmee wordt bereikt. Als het doel is om
minder basisstof in de BA te doceren en toetsen
(voor zover dat nu het geval is), kunnen de
vakbeschrijvingen worden aangepast. Het
vereiste beginniveau kan vervolgens bij de
aanvang van elk vak worden getoetst met een
diagnostische zelftoets met daarbij een advies
voor extra leerstof.
Wij zijn van mening dat het civiel effect van de
universitaire rechtenopleiding volstaat.

Wij zijn van mening dat het civiel effect van de
universitaire rechtenopleiding volstaat.
Neen. Wij zijn van mening dat het civiel effect
van de universitaire rechtenopleiding volstaat.

1. De in de BA ervaren diversiteit in het niveau
van de stagiaires, wordt naar onze mening
verklaard door de verschillen in de diverse
universitaire curricula, en niet per se door een
verschil in capaciteiten. 2. Het onderzoek van
de BA 2020 heeft als perspectief de advocaat
van de toekomst. Wij zijn van mening dat de
diversiteit in instroom niet moet worden gezien
als een probleem, maar als een kans. Diversiteit
in de balie is nodig om de diversiteit aan
vraagstukken te adresseren waarmee de
advocaat, nu en in de toekomst, wordt
geconfronteerd. 3. Wij zijn bovendien van
mening dat met een toelatingstoets het
vermeende probleem niet wordt opgelost. Het is
aan de kantoren om te bepalen wie zij
selecteren. 4. Er zijn naar onze mening vanuit
didactisch perspectief betere methoden om de
diversiteit in het niveau van de instroom te
adresseren. Het is onjuist om te veronderstellen
dat een toelatingstoets de aandacht voor theorie
in een beroepsopleiding overbodig maakt, zoals
de voorstanders van een toelatingstoets
beweren. Juist de interactie tussen juridische
inhoud, beroepsvaardigheden, beroepsattitude
en beroepsethiek is de meerwaarde van een
goede beroepsopleiding. 5. Aandachtspunten
betreffende de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid
en de betaalbaarheid van een toelatingstoets
zijn wat ons betreft: - Wie bepaalt wat wordt
getoetst en hoe hoog de lat moet zijn? - Hoe ziet
het toetsontwikkelproces eruit? - Wanneer en
hoe vaak vindt de toetsafname plaats, hoe vaak
kan de toets worden herkanst en welke
rechtsmiddelen staan open voor degenen die de
toets niet halen? - Wat betekent het instellen
van een toelatingstoets voor de
sollicitatieprocedures en voor de instroom in de
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3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

advocatuur (en dus voor de prijs van de
Beroepsopleiding)? - Wie draagt de kosten van
de invoering van dit stelsel en voor de
toetsafname zelf? - Wat is de consequentie van
het instellen van een toelatingstoets voor het
civiel effect en de waarde van de universitaire
mr.-titel?
Helemaal mee oneens

De term niet-leerbare vaardigheden is een
contradictio in terminis. Vaardigheden zijn in
beginsel altijd trainbaar en vormbaar.
Wij zijn van mening dat het aan de kantoren is
om hun eigen stagiaires te selecteren.

Wij geven de NOvA in overweging om het
huidige competentieprofiel advocatuur aan te
passen aan de veranderende maatschappij en
veranderende behoeftes van cliënten.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens

Eens

Wij zien dat bij sommige kantoren de dagelijkse
begeleiding van de stagiaires in handen is van
een ander dan de formele patroon. De input van
deze feitelijk begeleider is vanuit
opleidingsperspectief relevant voor de
ontwikkeling van de stagiaire.
Wij denken dat het de opleiding en de stage ten
goede komt als er een nauwe betrokkenheid van
de patroon is bij de opleiding. Het is op dit
moment mogelijk voor een patroon om op
gezette tijden betrokken te zijn bij de inhoud en
voortgang van de opleiding (inbreng casuïstiek
uit eigen praktijk in BA in overleg met de
patroon, evaluatiegesprekken). De ervaring leert
dat door de drukke agenda’s deze
betrokkenheid soms minder uit de verf komt dan
de patroon zelf zou willen, en dan goed is voor
de stagiaire. Wij denken dat het van belang is
om de inbreng van de patroon in de opleiding
maximaal te blijven faciliteren, zonder dat de
voortgang van de stagiaire in de opleiding
daarvan afhankelijk is. Bijzondere aandacht zou
gegeven kunnen worden aan het
buitenpatronaat. Een grotere kruisbestuiving
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tussen de ontwikkeling van de stagiaire in de
praktijk enerzijds en de opleiding anderzijds, is
voor de stagiaires belangrijk.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Wij denken dat heroriëntatie op de toetspraktijk
in de BA wenselijk is omdat de grote
toetsgerichtheid onder advocaat-stagiaires en
de daarmee gepaard gaande spanning in de
weg staan aan een goede leerhouding. Het is
bovendien de vraag of het met de huidige wijze
van toetsen voldoende mogelijk is om de voor
de beroepspraktijk relevante kennis en
vaardigheden te testen. De huidige toetspraktijk
geeft mogelijk een (te) gefragmenteerd beeld
van kennis en kunde van de advocaat-stagiaire.
Ons advies is om het aantal summatieve toetsen
verder te laten afnemen en portfolio toetsing in
te voeren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
wat wij dagelijks ervaren, namelijk dat advocaatstagiaires hun leergedrag afstemmen op de
wijze waarop getoetst wordt. Bovendien:
stressmomenten zijn geen leermomenten. Het
verdient de voorkeur om de toetsen zoveel
mogelijk te integreren in het leerproces. De toets
dient gericht te zijn op het informeren van de
lerende over zijn ontwikkeling, om hem zo te
steunen bij zijn leerproces.
Wij ervaren dat de middelen die in de huidige
BA worden toegepast voor de begeleiding van
de stagiaires, goed uitpakken. Voorbeelden
daarvan zijn het mentorschap, het persoonlijke
ontwikkelplan, de persoonlijke feedback, de
digitale leeromgeving (waardoor de stagiaires
plaats- en tijdongebonden kunnen studeren) en
de interactie met de eigen praktijk.
Wij steunen het voorstel om de ontwikkeling van
de stagiaires te monitoren als basis voor
begeleiding en sturing, in plaats van enkel
formele toetsen af te nemen. We geven daarbij
het volgende in overweging: - Elk vak kent aan
het begin als formatieve toets een verplichte
diagnostische zelftoets. Deze geldt als
entreetoets: niet gehaald betekent geen toegang
tot het vak. - Aantal summatieve eindtoetsen
verder laten afnemen: van 6 naar bijvoorbeeld 3
of 4. - De vakken die niet met een summatieve
toets worden afgerond, toetsen via een
portfoliosysteem. Dat wil zeggen dat de stagiaire
aan het einde van de Beroepsopleiding een
aantal punten moet hebben behaald uit
verschillende opdrachten zoals casus, essays,
zelfreflectieverslagen (met input van de
patroon), procesdossiers en moot courts,
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peerreview, praktijkbeoordelingen (zoals in de
opleiding van artsen) en assessments. Dus
andersoortige toetsen die de stagiaire plaats- en
tijdongebonden, maar wel voor een bepaalde
deadline moet maken.
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
In de huidige opleiding bestaat het
ethiekonderwijs uit elf dagdelen
contactonderwijs en dertien dagdelen e-learning.
Dit is wat ons betreft een zeer terechte
uitbreiding van het ethiekonderwijs geweest ten
opzichte van de oude opleiding, want de
ervaring leert dat het van belang is om stagiaires
gedurende de hele opleiding bewust te maken
van ethische vraagstukken. Uitbreiding van het
aantal dagdelen is wat ons betreft niet nodig.
Wel kan door verdere integratie van de
juridische inhoud, vaardigheden en ethiek de
praktijk nog beter worden nagebootst.
Eens

Gezien de toename van de stressbeleving en
het aantal burn-outgevallen in de advocatuur,
hechten wij aan aandacht voor stress- en
timemanagement. Wij bepleiten bovendien de
toevoeging van een dagdeel ‘Digitaal lezen,
informatie opnemen en slimmer leren’.
Wij zijn van mening dat er keuzemogelijkheden
moeten worden geboden in het
vaardighedenonderwijs. Dit vergroot de
keuzevrijheid van de advocaat-stagiaire, draagt
bij aan een hogere flexibiliteit en speelt in op het
toenemende belang van vaardigheden voor
advocaten. Door de vakken Vaardigheden,
Schriftelijke vaardigheden en Beroepsattitude en
beroepsethiek te integreren en daar een
samenhangend en coherent programma van te
maken, kunnen deze vakken in minder dagdelen
worden aangeboden, zonder dat dit leidt tot een
verschraling van het programma en een
verminderd leerrendement. Dit leidt bovendien
tot een kostenreductie. In de rechterkolom
(Voorbeelden van praktijk- en specialistische
vaardigheden) worden vaardigheden genoemd
waar waarschijnlijk weinig animo voor is,
waardoor de ontwikkeling en uitvoering van
dergelijke modules onevenredig duur zullen zijn.
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Wij denken dat de Beroepsopleiding zo flexibel
moet zijn ingericht dat er alle ruimte is voor
specialisatie, en tegelijkertijd de
opleidingsbehoefte van een brede praktijk moet
faciliteren. Op dit moment is nog niet helder wat
de impact op de advocatuur zal zijn van artificial
intelligence en technologie, waardoor nog
onduidelijk is in welke mate specialisatie in de
toekomst vereist en wenselijk is.
Het toevoegen van extra vakken, zowel juridisch
inhoudelijk als gericht op vaardigheden, aan het
keuzevakkenpakket vergroot de keuzevrijheid
van de advocaat-stagiaire en draagt bij aan een
hogere flexibiliteit en praktijkgerichtheid. Met
een breed keuzepakket kan bovendien flexibel
worden gereageerd op maatschappelijke
ontwikkelingen die relevant zijn voor de
opleidingsbehoeftes van de stagiaires. Een
jaarlijkse inventarisatie van bestaande, nieuw te
ontwikkelen en af te schaffen keuzevakken
versterkt het innovatieve en flexibele karakter
van de opleiding.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

Wat we missen is een langetermijnvisie op wat
de advocaat van de toekomst moet kennen en
kunnen, wat dat betekent voor de
opleidingsbehoeftes van advocaat-stagiaires en
wat daarvan de consequenties zijn voor de
Beroepsopleiding en de opleiding op kantoor.
Wij zijn van mening dat met de wijzigingen in de
Beroepsopleiding per 2020 de volgende doelen
gediend moeten zijn. De opleiding moet: 1. een
goede prijs/kwaliteitverhouding hebben, 2.
flexibel zijn, dus voldoende keuzemogelijkheden
bieden, 3. toekomstbestendig zijn, dus
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

wendbaar naar gelang de eisen van de praktijk
en minder toetsgericht dan de huidige BA. De
uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de
Beroepsopleiding, zowel bij de implementatie
van de wijzigingen als op de lange termijn, is
naar onze mening eveneens een belangrijke
toetssteen voor de wijzigingen. Opleiden is
mensenwerk en voor de Beroepsopleiding geldt
dat deze ondenkbaar is zonder de inzet van
honderden advocaten en andere juristen en
professionals in hun rol van docent, trainer,
toetsontwikkelaar of lid van de expertgroepen en
de examencommissie. Hun voortdurende
betrokkenheid is de belangrijkste voorwaarde
voor het welslagen van de opleiding.
Wij vinden het van belang dat de wijzigingen in
de Beroepsopleiding per 2020 bijdragen aan
behoud of verbetering van de kwaliteit. Op basis
van het stevige fundament van de huidige BA,
waarin baliebreed veel is geïnvesteerd, is veel
mogelijk. Als het effect is dat de
Beroepsopleiding goedkoper, flexibeler en
innovatiever wordt en de kwaliteit wordt
behouden of wordt verbeterd, steunen wij de
wijzigingen van harte. Wij geven de NOvA in
overweging om bij de formulering en uitwerking
van de plannen alle stakeholders binnen en
buiten de Beroepsopleiding te betrekken. Denk
daarbij aan grote en kleine kantoren, patroons,
stagiaires, docenten, trainers,
toetsontwikkelaars en leden van de
examencommissie. Het is onze ervaring dat
daarmee goede en bruikbare ideeën worden
gegenereerd. Dat komt de kwaliteit van en het
draagvlak voor de opleiding ten goede.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Marieke Driessen, partner Simmons & Simmons
LLP
Partner verantwoordelijk voor opleiding &
begeleiding
Simmons & Simmons LLP

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?

Oneens

Simmons & Simmons maakt zich zorgen over
het versnipperde karakter van de contouren van
de BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. Simmons &
Simmons pleit er dan ook voor om de
beroepsopleiding te beperken tot enerzijds
onderwijs in ethiek en procesvaardigheden
vanuit de NOvA en anderzijds de begeleiding in
de praktijk vanuit het patronaat. Het cognitieve
onderwijs moet sterk in omvang worden
teruggebracht dan wel helemaal verdwijnen voor
zover het een doublure van de universiteit zou
opleveren. Simmons & Simmons onderstreept
het belang van het patronaat. Dit staat centraal
in de opleiding van een advocaat. Bij Simmons
& Simmons is het patronaat overigens
doorgaans bij verschillende personen
ondergebracht, te weten de senior advocaat die
de advocaatstagiair in de betreffende periode
begeleidt (dit kan gedurende de stage wisselen)
alsook bij de HR afdeling. Indien gewenst kan
Simmons & Simmons de NOvA inzicht geven in
de wijze waarop intern wordt begeleid, feed
back is gestructureerd, beoordelingen en
evaluaties plaatsvinden, wat wordt gedaan aan
de opleiding van de patroon et cetera. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen. Het
mentorschap heeft in de visie van Simmons &
Simmons geen toegevoegde waarde.
Integendeel, het conflicteert met de taken van
het patronaat. Met name de HR afdeling neemt
bij Simmons & Simmons doorgaans een
belangrijke positie in bij de ontwikkeling van de
advocaat-stagiaire, behoudt het overzicht en
biedt zo nodig ook tegenwicht tegen de
betreffende patroon. Voor zover het mentoraat
desondanks wenselijk wordt geacht, wil
Simmons & Simmons er dan ook voor pleiten
dat het mentoraat desgewenst kan worden
ingevuld door de HR afdeling van het kantoor.
Neutraal
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Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Simmons & Simmons vindt het een goed idee
om in de beroepsopleiding minder nadruk te
leggen op het halen van examens, aangezien in
de praktijk is gebleken dat dit bij stagiaires leidt
tot schools gedrag. Dat neemt niet weg dat
onderdelen van bijvoorbeeld het ethiekonderwijs
zich ook voor toetsing kunnen lenen. Simmons
& Simmons plaatst vraagtekens bij het voorstel
om de advocaatstagiaires bij aanvang een
persoonlijk ontwikkelplan te laten opstellen. Het
ontbreekt de advocaatstagiaires in die fase aan
voldoende kennis en ervaring om daar zinvol
invulling aan te geven. In de visie van Simmons
& Simmons ligt de invulling van de POP
besloten in de keuze voor een bepaald kantoor
en patroon en de inrichting van de
beroepsopleiding. Overigens vullen bij Simmons
& Simmons alle advocaat-stagiaires al een
persoonlijk ontwikkelingsplan (fee earners
appraisal form) in als onderdeel van hun
beoordeling. Mocht het voorstel tot een POP
worden aangenomen, dan pleit Simmons &
Simmons ervoor dat dit kan worden ingevuld
door de eigen, soortgelijke kantoorsystemen.
Het werken aan een portfolio kan zinvol zijn,
mits daar als onderdeel van de opleiding
duidelijke eisen aan worden gesteld. De
advocaatstage moet gericht zijn op de
ontwikkeling tot een volwaardig advocaat,
voorkomen moet worden dat de bouw aan een
portfolio een doel op zich wordt. Hoewel
Simmons & Simmons geen onoverkomelijke
bezwaren heeft tegen het gebruik van een
portfolio, twijfelen wij aan de toegevoegde
waarde en de beoordeling daarvan. Bovendien
maakt Simmons & Simmons zich zorgen over
vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en
feedback die aan advocaat-stagiaires is
gegeven als onderdeel van intervisie-verslagen,
feedback van partners etc.
In de visie van Simmons & Simmons zou de
beroepsopleiding zich moeten beperken, zowel
in omvang als in aandachtsgebieden. Simmons
& Simmons is er daarom voorstander van om
het cognitieve onderwijs in de huidige vorm
(lees: de herhaling van de universiteit) te laten
vervallen. Herhaling van cognitieve vakken die
ook op de universiteit worden onderwezen hoort
geen onderdeel uit te maken van een
beroepsopleiding. De beroepsopleiding wordt
meer effectief naarmate deze zich meer
toespitst op enerzijds ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Toevoegen van meer elementen
aan de beroepsopleiding maakt het
onoverzichtelijker voor de stagiaire, en doet
afbreuk aan de tijd die de advocaat- stagiaire
kan besteden aan de praktijk, terwijl het vak van
advocaat primair in de praktijk wordt geleerd.
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Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Simmons & Simmons plaatst vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Simmons &
Simmons is dan ook niet overtuigd van de
toegevoegde waarde van dit onderdeel. Het
hier voorgestelde vaardighedenonderwijs hoort
in de visie van Simmons & Simmons bovendien
niet thuis in de beroepsopleiding. Deze
vaardigheden kunnen beter worden aangeleerd
in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon, dan door “droog te zwemmen” in een
opleidingslokaal. Mocht dit onderdeel van het
voorstel gehandhaafd blijven, dan is het in ieder
geval van belang dat kantoren deze leerlijnen
ook zelf mogen aanbieden – al dan niet in
collectief verband. Simmons & Simmons begrijpt
dat dit ook is beoogd, maar benadrukt dat dit
onderdeel van het voorstel volledig zou moeten
komen te vervallen. De specialisatie die met de
drie leerlijnen wordt beoogd komt in de visie van
Simmons & Simmons te vroeg. Dergelijke
specialisatie kan pas zinvol worden gemaakt
wanneer men enige jaren praktijkervaring heeft.
Simmons & Simmons zou toejuichen wanneer
het volgen van een specialisatieopleiding na
minimaal vijf jaar praktijkervaring zou worden
voorgeschreven door de NOvA. Dit zou in de
visie van Simmons & Simmons bijdragen aan de
benodigde specialisatie en zou rechtszoekenden
ook meer zekerheid kunnen bieden bij het
vinden van de juiste specialist. De keuze voor
een van de drie leerlijnen tijdens de
advocaatstage sluit ten slotte slecht aan bij de
praktijk van Simmons & Simmons, waar
stagiaires weliswaar in een van vier
praktijksoorten werkzaam zijn, maar daarbinnen
breed inzetbaar zijn. Pas na het afronden van de
advocaatstage maken advocaten een definitieve
keuze voor een specialisme.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Oneens
Simmons & Simmons begrijpt uit de contouren
van BA2020 die nu ter consultatie voorliggen dat
de NOvA aan de hand van een toelatingstoets
wil vaststellen of advocaatstagiaires over de
benodigde basiskennis beschikken. Simmons &
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

Simmons acht dit een zinvolle benadering,
aangezien een universitair diploma niet altijd
garandeert dat alle advocaatstagiaires de
benodigde basiskennis bij aanvang van de
beroepsopleiding paraat hebben. Wie de toets
opstelt, op basis van welke criteria en wanneer
de toets moet zijn behaald zijn vraagpunten die
tot de uitvoering behoren, maar wel aandacht
verdienen. Als tot een toelatingstoets wordt
gekomen, moet bovendien worden gewaarborgd
dat de toegang tot de advocatuur gewaarborgd
blijft onafhankelijk van iemands achtergrond en
financiële positie. Voor eventuele
voorbereidende cursussen moeten zo nodig
beurzen ter beschikking worden gesteld.
Overigens zou in de visie van Simmons &
Simmons ook op andere wijzen tegemoet
kunnen worden gekomen aan de wens om te
bewerkstelligen dat advocaatstagiaires over
dezelfde basiskennis beschikken, bijvoorbeeld
door (i) betere informatievoorziening vanuit de
Orde over de vakken die op masterniveau
bekend worden verondersteld, (ii) vrijstellingen
voor de studenten die de betreffende vakken
reeds op masterniveau hebben gevolgd, (iii) het
aanbieden van keuzevakken voor of tijdens de
beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen.
Simmons & Simmons acht dat inderdaad
wenselijk, omdat specialisatie in deze fase van
de carrière te vroeg zou zijn. Dergelijke
specialisatie kan pas zinvol worden gemaakt
wanneer men enige jaren praktijkervaring heeft.
Simmons & Simmons zou het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.
Simmons & Simmons acht het wenselijk dat de
juridisch-inhoudelijke basiskennis van een
advocaat-stagiair zich in ieder geval uitstrekt tot
het algemeen burgerlijk recht (waaronder
begrepen het goederen- en
verbintenissenrecht), het procesrecht (civiel- en
bestuursprocesrecht), het algemeen
bestuursrecht, het ondernemingsrecht, het
belastingrecht, het straf(proces)recht en het
insolventierecht (waaronder begrepen de
beginsel van het zekerhedenrecht).
Simmons & Simmons acht dit niet wenselijk,
aangezien het niet eenvoudig is om deze
vaardigheden objectief te toetsen. Bovendien
heeft waarschijnlijk elk kantoor daarvoor zijn
eigen waarde-onderdeel. Bij Simmons &
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Simmons is dit dan ook vast onderdeel van de
sollicitatie-procedure.
nvt
Helemaal mee oneens

Simmons & Simmons ziet geen toegevoegde
waarde in een “geschiktheidstoets”. Het
afnemen van een dergelijke toets veronderstelt
dat iedere advocaat over dezelfde kwaliteiten en
eigenschappen zou moeten beschikken. Dat
doet geen recht aan de diversiteit binnen de
advocatuur en miskent dat ieder specialisme en
praktijk een andere (combinatie van) kwaliteiten
en eigenschappen vergt.
In de visie van Simmons & Simmons is voor de
NOvA geen rol weggelegd in de wijze van
selectie van stagiaires door individuele kantoren.
nvt

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Oneens
Simmons & Simmons onderstreept zoals al
onder 1.1. vermeld het belang van het
patronaat. Dit staat centraal in de opleiding van
een advocaat. Bij Simmons & Simmons is de
partner in wiens praktijk de advocaat-stagiaire
werkt de patroon en worden verder
“patroonstaken” ook feitelijk ondersteund door
verschillende personen, te weten de senior
advocaten en de HR afdeling.
Helemaal mee oneens

Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van Simmons & Simmons geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Wij achten het voor de
stagiaire geen toegevoegde waarde hebben om
naast de patroon – en de HR afdeling van
Simmons & Simmons – ook nog een mentor te
hebben.
Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van Simmons & Simmons geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Met name de HR
afdeling neemt bij Simmons & Simmons
doorgaans een belangrijke positie in bij de
ontwikkeling van de advocaat-stagiaire, behoudt
het overzicht en biedt zo nodig ook tegenwicht
tegen de betreffende patroon. Voor zover het
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4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

mentoraat desondanks wenselijk wordt geacht,
wil Simmons & Simmons er dan ook voor pleiten
dat het mentoraat desgewenst kan worden
ingevuld door de HR afdeling van het kantoor.
Zoals reeds vermeld kan Simmons & Simmons
indien gewenst de NOvA inzicht geven in de
wijze waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. Dit
benadrukt het grote belang dat Simmons &
Simmons reeds hecht aan de rol van de patroon
in de ontwikkeling van jonge advocaten.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Simmons & Simmons vindt het zoals gezegd
een goed idee om in de beroepsopleiding
minder nadruk te leggen op het halen van
examens, aangezien in de praktijk is gebleken
dat dit bij stagiaires leidt tot schools gedrag. Dat
neemt niet weg dat onderdelen van bijvoorbeeld
het ethiekonderwijs zich ook voor toetsing
kunnen lenen. Simmons & Simmons wil ervoor
waken dat een te grote nadruk komt op het
monitoren, en de administratie daarvan, terwijl
de focus zou moeten liggen op de
daadwerkelijke begeleiding door de patroon. Om
die reden is Simmons & Simmons ook geen
voorstander van het handhaven van het
mentoraat.
Simmons & Simmons maakt zich zorgen over
het versnipperde karakter van de contouren van
de BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. Simmons &
Simmons pleit er dan ook voor om de
beroepsopleiding te beperken tot enerzijds
onderwijs in ethiek en procesvaardigheden
vanuit de NOvA en anderzijds de begeleiding in
de praktijk vanuit het patronaat. Het cognitieve
onderwijs moet sterk in omvang worden
teruggebracht dan wel helemaal verdwijnen voor
zover het een doublure van de universiteit zou
opleveren. De voorgestelde mentor zou moeten
vervallen.
In de visie van Simmons & Simmons hebben de
stagiaire en de patroon primair een eigen
verantwoordelijkheid in het monitoren van de
voortgang van de ontwikkeling. De bijdrage van
de NOvA zou zich in de visie van Simmons &
Simmons moeten beperken tot het verzorgen
van een beroepsopleiding. Verdere monitoring
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vanuit de NOvA ligt in de visie van Simmons &
Simmons niet direct in de rede. Bovendien is
Simmons & Simmons tegen een voorstel waarin
de NOvA de BA2020 een selecterende (naast
de monitorende) rol heeft, zowel bij aanvang als
gedurende de advocaat-stage, en ten slotte een
afrondend examen wil opleggen.
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet

Oneens
Simmons & Simmons is groot voorstander van
de focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
Simmons & Simmons een belangrijk onderdeel
van de beroepsopleiding en dit zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs in gemengde
groepen extra toegevoegde waarde biedt. Er zijn
vele aspecten die grote(re) en kleine(re)
kantoren gemeen hebben, bijvoorbeeld als het
gaat om de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht, bij advisering, bij het
onderhandelen over contracten en bij juridische
procedures. Daarnaast zijn er ook aspecten die
eigen zijn aan de praktijk van Simmons &
Simmons, zoals bijvoorbeeld de
beursregelgeving (regels over voorwetenschap),
bepaalde aspecten van fiscaliteit, buitenlandse
sanctieregelgeving en de (vaak strenge)
deontologie waaronder buitenlandse
advocatenkantoren opereren. Voor dergelijke
onderwerpen bestaat grote aandacht bij
Simmons & Simmons, maar deze lenen zich
wellicht minder voor een behandeling in
gemengde groepen. Simmons & Simmons
tekent aan dat het niveau van het
vaardighedenonderwijs tot op heden vanuit het
perspectief van veel stagiaires onder de maat
was. Het behoud van de kennis en ervaring van
de huidige docenten in het
vaardighedenonderwijs zou in de visie van
Simmons & Simmons dan ook geen doel op zich
moeten zijn, anders dan in de contouren lijkt te
worden gesuggereerd. Simmons & Simmons is
graag bereid om een bijdrage te leveren aan dit
onderwijs, maar dat is alleen haalbaar wanneer
de beroepsopleiding zich daartoe ook beperkt.
Wanneer daarnaast ook
(praktijkvaardigheden)onderwijs in specifieke
leerlijnen moet worden verzorgd, zal de
aandacht van Simmons & Simmons zich
noodzakelijkerwijs daarop richten.
Helemaal mee oneens

526

10/10/2017

specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Simmons & Simmons is groot voorstander van
de focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
Simmons & Simmons het hart van de
beroepsopleiding en zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs buiten de
kantoormuren toegevoegde waarde biedt.
Simmons & Simmons plaatst vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Simmons &
Simmons is dan ook niet overtuigd van de
toegevoegde waarde van dit onderdeel. Het
hier voorgestelde vaardighedenonderwijs hoort
in de visie van Simmons & Simmons bovendien
niet thuis in de beroepsopleiding. Deze
vaardigheden kunnen beter worden aangeleerd
in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon, dan door “droog te zwemmen” in een
opleidingslokaal. Mocht dit onderdeel van het
voorstel gehandhaafd blijven, dan is het in ieder
geval van belang dat kantoren deze leerlijnen
ook zelf mogen aanbieden – al dan niet in
collectief verband. Simmons & Simmons begrijpt
dat dit ook is beoogd, maar benadrukken dat dit
onderdeel van het voorstel in hun visie volledig
zou moeten komen te vervallen.
Te denken valt aan procesvaardigheden als
omgang met de rechter, griffier en deurwaarder.

nvt

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Simmons & Simmons plaatst vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Simmons &
Simmons is dan ook niet overtuigd van de
toegevoegde waarde van dit onderdeel. De
keuze voor een van de drie leerlijnen tijdens de
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

advocaatstage sluit bovendien slecht aan bij de
praktijk van Simmons & Simmons, waar
stagiaires in een van vier brede praktijksoorten
werkzaam zijn en pas na het afronden van de
advocaatstage een definitieve keuze maken
voor een specialisme.
Simmons & Simmons zou het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van Simmons
& Simmons bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Simmons & Simmons is voor het handhaven van
een gemengde beroepsopleiding, met dien
verstande dat deze opleiding zich dan ook
noodzakelijkerwijs beperkt tot onderwijs dat
aansluit bij de praktijk van de hele balie. Om die
reden juicht Simmons & Simmons het toe dat
het ethiek en procesvaardighedenonderwijs in
gemengde groepen wordt aangeboden. Zoals
hiervoor aangegeven, is Simmons & Simmons
niet overtuigd van de toegevoegde waarde van
het voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Voor zover partijen
worden geaccrediteerd, adviseert Simmons &
Simmons om zowel onderwijs als examinering
uit te besteden. Wanneer dit gescheiden is,
zoals in de huidige situatie, bestaat het risico dat
het onderwijs onvoldoende aansluit bij het
examen en vice versa.
Zie 8.1

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

5

Simmons & Simmons zou ervoor willen pleiten
om de tijdsbelasting van de opleiding te
concentreren in het eerste jaar. In het tweede en
derde jaar profiteert de advocaat-stagiaire vooral
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9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

van het opdoen van vaardigheden in de praktijk
en de begeleiding van het patronaat.
Simmons & Simmons is verheugd dat de NOvA
aanleiding ziet tot een herinrichting van de
beroepsopleiding van de advocatuur. In de visie
van Simmons & Simmonsis de opleiding om
diverse redenen aan een herinrichting toe
waarbij overigens de hoogste kwaliteitseisen
voorop moeten staan. Los daarvan wil Simmons
& Simmons graag het navolgende benadrukken:
•
Het opleiden van stagiaires is in
meerdere opzichten kostbaar: niet alleen
vanwege de kosten van de opleiding sec, maar
met name door de tijd die de opleiding van de
stagiaire vergt. Deze is immers niet inzetbaar in
de praktijk. Bedacht moet hierbij worden dat de
opleiding van de stagiaire zich niet beperkt tot
de beroepsopleiding: ook daarbuiten (lees:
binnen het kantoor zelf) investeert het kantoor
veel tijd (en daarmee geld) in de opleiding van
de jonge advocaat. Nu is dit ook heel belangrijk
(uiteindelijk zijn de mensen het uiteindelijke
kapitaal van een advocatenkantoor), maar niet
uit het oog mag worden verloren dat de kosten –
direct en indirect- inmiddels heel fors zijn. •
Het (zeer omvangrijke) cognitieve
onderwijs binnen de huidige beroepsopleiding
overlapt voor een belangrijk deel met het
universitaire onderwijs. Dat doet afbreuk aan het
karakter van een beroepsopleiding en kan leiden
tot nodeloze herhaling. Oorzaak van dit
probleem is het feit dat de
opleidingsachtergrond van stagiaires zeer
gevarieerd is, mede als gevolg van het brede
palet aan curricula dat het stempel “civiel effect”
meekrijgt. Voor de studenten die de vakken uit
de beroepsopleiding niet op een verdiepende
wijze in de masterfase van hun studie hebben
gevolgd, is het noodzakelijk om in het onderwijs
meer basaal te beginnen. Dat laat minder ruimte
voor de verdieping en toepassing van cognitieve
kennis die in een beroepsopleiding wordt
beoogd. Voor de studenten die de vakken uit de
beroepsopleiding wèl op verdiepende wijze in de
masterfase van hun studie hebben gevolgd, leidt
deze noodgedwongen herhaling tot
motivatieproblemen. In de visie van Simmons &
Simmons zijn er verschillende oplossingen om
dit probleem te adresseren. Dit kan bijvoorbeeld
via een cognitieve toelatingstoets, zoals de Orde
nu voorstelt, maar kan ook op andere manieren.
Gedacht kan worden aan (i) betere
informatievoorziening vanuit de NOvA over de
vakken die bekend worden verondersteld, (ii)
vrijstellingen voor de studenten die de
betreffende vakken reeds hebben gevolgd, (iii)
het aanbieden van keuzevakken voor of tijdens
de beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen. Van belang is echter dat
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9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

de beroepsopleiding weer daadwerkelijk een
beroepsopleiding wordt, en geen herhaling van
de universiteit. De omvang van het onderwijs
moet fors worden verminderd en dient te worden
gekeken of er bij de deelnemers daadwerkelijk
cognitieve hiaten moeten worden gedicht. •
Het vaardighedenonderwijs dat op dit
moment een groot onderdeel uitmaakt van de
opleiding is vanuit het perspectief van veel
stagiaires van onvoldoende niveau en doet geen
recht aan de diversiteit in de praktijk. Zo vergen
bijvoorbeeld onderhandelingen over een
individuele klacht met een overheidsinstantie
een andere benadering dan een onderhandeling
met buitenlandse advocaten over een
internationale herstructurering. De beoogde
ontwikkeling van praktijkvaardigheden heeft
geen effect wanneer het vaardighedenonderwijs
niet aansluit bij de praktijk. Veel
advocatenkantoren hebben bovendien ook een
intern opleidingsprogramma, dat specifiek
toegesneden is op de betreffende praktijk, in
welk geval de beroepsopleiding op dit vlak geen
toegevoegde waarde biedt. Meer in het
algemeen ontwikkelt een advocaat-stagiaire zijn
vaardigheden doorgaans beter in de praktijk,
onder begeleiding van een patroon, dan door
“droog te zwemmen” in een opleidingslokaal.
Het argument voor het aanbieden van
‘algemeen’ vaardighedenonderwijs dat een
advocaat na verloop van tijd van kantoor kan
wisselen, miskent dat een advocaat op ieder
moment in zijn of haar loopbaan kan wisselen
en dan over wellicht geheel andere
vaardigheden moet beschikken. Dit risico kan
door het aanleren van algemene vaardigheden
in de eerste jaren niet worden ondervangen. •
Het tijdsbeslag van het
vaardighedenonderwijs is bijzonder groot. Dit
staat haaks op het uitgangspunt dat
advocaatstagiaires het vak in beginsel het beste
leren in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon.
Simmons & Simmons pleit voor: Minder
tijdbelasting voor advocaat-stagiaires; Minder
overlap met onderwerpen die aan de universiteit
worden gedoceerd; Meer focus van de NOvA op
vaardigheden- en ethiek-onderwijs.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Jan Jakob Peelen
Partner verantwoordelijk voor opleidingen
Norton Rose Fulbright LLP

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Oneens

De LFS kantoren maken zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. De LFS kantoren
pleiten er dan ook voor om de beroepsopleiding
te beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren. De
LFS kantoren onderstrepen het belang van het
patronaat. Dit staat centraal in de opleiding van
een advocaat. Bij de LFS kantoren is het
patronaat overigens doorgaans bij verschillende
personen ondergebracht, te weten de senior
advocaat die de advocaatstagiair in de
betreffende periode begeleidt (dit kan
gedurende de stage wisselen) alsook bij de HR
afdeling. Indien gewenst kunnen de LFS
kantoren de NOvA inzicht geven in de wijze
waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen. Het
mentorschap heeft in de visie van de LFS
kantoren geen toegevoegde waarde.
Integendeel, het conflicteert met de taken van
het patronaat. Met name de HR afdeling neemt
op de LFS kantoren doorgaans een belangrijke
positie in bij de ontwikkeling van de
advocaatstagiair, behoudt het overzicht en biedt
zo nodig ook tegenwicht tegen de betreffende
patroon. Voor zover het mentoraat desondanks
wenselijk wordt geacht, willen de LFS kantoren
er dan ook voor pleiten dat het mentoraat
desgewenst kan worden ingevuld door de HR
afdeling van het kantoor.
Neutraal

De LFS kantoren vinden het een goed idee om
in de beroepsopleiding minder nadruk te leggen
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1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

op het halen van examens, aangezien in de
praktijk is gebleken dat dit bij stagiaires leidt tot
schools gedrag. Dat neemt niet weg dat
onderdelen van bijvoorbeeld het ethiekonderwijs
zich ook voor toetsing kunnen lenen. De LFS
kantoren plaatsen vraagtekens bij het voorstel
om de advocaatstagiaires bij aanvang een
persoonlijk ontwikkelplan te laten opstellen. Het
ontbreekt de advocaatstagiaires in die fase aan
voldoende kennis en ervaring om daar zinvol
invulling aan te geven. In de visie van de LFS
kantoren ligt de invulling van de POP besloten in
de keuze voor een bepaald kantoor en patroon
en de inrichting van de beroepsopleiding. Het
werken aan een portfolio kan zinvol zijn, mits
daar als onderdeel van de opleiding duidelijke
eisen aan worden gesteld. De advocaatstage
moet gericht zijn op de ontwikkeling tot een
volwaardig advocaat, voorkomen moet worden
dat de bouw aan een portfolio een doel op zich
wordt. Hoewel de LFS kantoren geen
onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het
gebruik van een portfolio, twijfelen zij aan de
toegevoegde waarde.
In de visie van de LFS kantoren zou de
beroepsopleiding zich moeten beperken, zowel
in omvang als in aandachtsgebieden. De LFS is
er daarom een voorstander van om het
cognitieve onderwijs in de huidige vorm (lees: de
herhaling van de universiteit) te laten vervallen.
Herhaling van cognitieve vakken die ook op de
universiteit worden onderwezen hoort geen
onderdeel uit te maken van een
beroepsopleiding. De beroepsopleiding wordt
meer effectief naarmate deze zich meer
toespitst op enerzijds ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Toevoegen van meer elementen
aan de beroepsopleiding maakt het
onoverzichtelijker voor de stagiair, en doet
afbreuk aan de tijd die de advocaat stagiair kan
besteden aan de praktijk, terwijl het vak van
advocaat primair in de praktijk wordt geleerd.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
waarde van dit onderdeel. Het hier voorgestelde
vaardighedenonderwijs hoort in de visie van de
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LFS kantoren bovendien niet thuis in de
beroepsopleiding. Deze vaardigheden kunnen
beter worden aangeleerd in de praktijk, onder
begeleiding van een patroon, dan door “droog te
zwemmen” in een opleidingslokaal. Mocht dit
onderdeel van het voorstel gehandhaafd blijven,
dan is het in ieder geval van belang dat kantoren
deze leerlijnen ook zelf mogen aanbieden – al
dan niet in collectief verband. De LFS kantoren
begrijpen dat dit ook is beoogd, maar
benadrukken dat dit onderdeel van het voorstel
in hun visie volledig zou moeten komen te
vervallen. De specialisatie die met de drie
leerlijnen wordt beoogd komt in de visie van de
LFS kantoren te vroeg. Dergelijke specialisatie
kan pas zinvol worden gemaakt wanneer men
enige jaren praktijkervaring heeft. De LFS
kantoren zouden toejuichen wanneer het volgen
van een specialisatieopleiding na minimaal vijf
jaar praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist. De keuze voor een van de drie
leerlijnen tijdens de advocaatstage sluit ten
slotte slecht aan bij de praktijk van de meeste
LFS kantoren, waar stagiaires twee keer
anderhalf jaar in een bepaalde praktijksoort
werkzaam zijn en pas na het afronden van de
advocaatstage een definitieve keuze maken
voor een specialisme.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Eens
De LFS kantoren begrijpen uit de contouren van
BA2020 die nu ter consultatie voorliggen dat de
NOvA aan de hand van een toelatingstoets wil
vaststellen of advocaatstagiaires over de
benodigde basiskennis beschikken. De LFS
kantoren achten dit een zinvolle benadering,
aangezien een universitair diploma niet altijd
garandeert dat alle advocaatstagiaires de
benodigde basiskennis bij aanvang van de
beroepsopleiding paraat hebben. Wie de toets
opstelt, op basis van welke criteria en wanneer
de toets moet zijn behaald zijn vraagpunten die
tot de uitvoering behoren, maar wel aandacht
verdienen. Als tot een toelatingstoets wordt
gekomen, moet bovendien worden gewaarborgd
dat de toegang tot de advocatuur gewaarborgd
blijft onafhankelijk van iemands achtergrond en
financiële positie. Voor eventuele
voorbereidende cursussen moeten zo nodig
beurzen ter beschikking worden gesteld.
Overigens zou in de visie van de LFS kantoren
ook op andere wijzen tegemoet kunnen worden
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

gekomen aan de wens om te bewerkstelligen
dat advocaatstagiaires over dezelfde
basiskennis beschikken, bijvoorbeeld door (i)
betere informatievoorziening vanuit de Orde
over de vakken die op masterniveau bekend
worden verondersteld, (ii) vrijstellingen voor de
studenten die de betreffende vakken reeds op
masterniveau hebben gevolgd, (iii) het
aanbieden van keuzevakken voor of tijdens de
beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen.
De LFS kantoren achten dat inderdaad
wenselijk, omdat specialisatie in deze fase van
de carrière te vroeg zou zijn. Dergelijke
specialisatie kan pas zinvol worden gemaakt
wanneer men enige jaren praktijkervaring heeft.
De LFS kantoren zouden het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.
De LFS kantoren achten het wenselijk dat de
juridisch-inhoudelijke basiskennis van een
advocaat-stagiair zich in ieder geval uitstrekt tot
het algemeen burgerlijk recht (waaronder
begrepen het goederen- en
verbintenissenrecht), het procesrecht (civiel- en
bestuursprocesrecht), het algemeen
bestuursrecht, het ondernemingsrecht, het
belastingrecht en het insolventierecht
(waaronder begrepen de beginsel van het
zekerhedenrecht).
De LFS kantoren achten dit niet wenselijk,
aangezien het niet eenvoudig is om deze
vaardigheden objectief te toetsen.

Helemaal mee oneens

De LFS kantoren zien geen toegevoegde
waarde in een “geschiktheidstoets”. Het
afnemen van een dergelijke toets veronderstelt
dat iedere advocaat over dezelfde kwaliteiten en
eigenschappen zou moeten beschikken. Dat
doet geen recht aan de diversiteit binnen de
advocatuur en miskent dat ieder specialisme en
praktijk een andere (combinatie van) kwaliteiten
en eigenschappen vergt.
In de visie van de LFS kantoren is voor de
NOvA geen rol weggelegd in de wijze van
selectie van stagiaires door individuele kantoren.
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
De LFS kantoren onderstrepen zoals al onder
1.1. vermeld het belang van het patronaat. Dit
staat centraal in de opleiding van een advocaat.
Bij de LFS kantoren is het patronaat overigens
doorgaans bij verschillende personen
ondergebracht, te weten de senior advocaat die
de advocaatstagiair in de betreffende periode
begeleidt (dit kan gedurende de stage wisselen)
en bij de HR afdeling.
Helemaal mee oneens

Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van de LFS kantoren geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Wij achten het voor de
stagiair geen toegevoegde waarde te hebben
om naast de patroon – en op de LFS kantoren
de HR afdeling – ook nog een mentor te
hebben.
Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van de LFS kantoren geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Met name de HR
afdeling neemt op de LFS kantoren doorgaans
een belangrijke positie in bij de ontwikkeling van
de advocaatstagiair, behoudt het overzicht en
biedt zo nodig ook tegenwicht tegen de
betreffende patroon. Voor zover het mentoraat
desondanks wenselijk wordt geacht, willen de
LFS kantoren er dan ook voor pleiten dat het
mentoraat desgewenst kan worden ingevuld
door de HR afdeling van het kantoor.
Zoals reeds vermeld kunnen de LFS kantoren
indien gewenst de NOvA inzicht geven in de
wijze waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. Dit
benadrukt het grote belang dat de LFS kantoren
reeds hechten aan de patroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

De LFS kantoren vinden het zoals gezegd een
goed idee om in de beroepsopleiding minder
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

nadruk te leggen op het halen van examens,
aangezien in de praktijk is gebleken dat dit bij
stagiaires leidt tot schools gedrag. Dat neemt
niet weg dat onderdelen van bijvoorbeeld het
ethiekonderwijs zich ook voor toetsing kunnen
lenen. De LFS kantoren willen ervoor waken dat
een te grote nadruk komt op het monitoren, en
de administratie daarvan, terwijl de focus zou
moeten liggen op de daadwerkelijke begeleiding
door de patroon. Om die reden zijn de LFS
kantoren ook geen voorstander van het
handhaven van het mentoraat.
De LFS kantoren maken zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. De LFS kantoren
pleiten er dan ook voor om de beroepsopleiding
te beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen.
In de visie van de LFS kantoren hebben de
stagiaire en de patroon primair een eigen
verantwoordelijkheid in het monitoren van de
voortgang van de ontwikkeling. De bijdrage van
de NOvA zou zich in de visie van de LFS
kantoren moeten beperken tot het verzorgen
van een beroepsopleiding. Verdere monitoring
vanuit de NOvA ligt in de visie van de LFS
kantoren niet direct in de rede.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
De LFS kantoren zijn groot voorstander van de
focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
de LFS kantoren een belangrijk onderdeel van
de beroepsopleiding en dit zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs in gemengde
groepen extra toegevoegde waarde biedt. Er zijn
vele aspecten die grote(re) en kleine(re)
kantoren gemeen hebben, bijvoorbeeld als het
gaat om de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht, bij advisering, bij het
onderhandelen over contracten en bij juridische
procedures. Daarnaast zijn er ook aspecten die
eigen zijn aan de praktijk van de LFS kantoren,
zoals bijvoorbeeld de beursregelgeving (regels
over voorwetenschap), bepaalde aspecten van
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

fiscaliteit, buitenlandse sanctieregelgeving en de
(vaak strenge) deontologie waaronder
buitenlandse advocatenkantoren opereren. Voor
dergelijke onderwerpen bestaat grote aandacht
bij de LFS kantoren, maar deze lenen zich
wellicht minder voor een behandeling in
gemengde groepen. De LFS kantoren tekenen
aan dat het niveau van het
vaardighedenonderwijs tot op heden vanuit het
perspectief van veel stagiaires onder de maat
was. Het behoud van de kennis en ervaring van
de huidige docenten in het
vaardighedenonderwijs zou in de visie van de
LFS kantoren dan ook geen doel op zich moeten
zijn, anders dan in de contouren lijkt te worden
gesuggereerd. De LFS kantoren zijn graag
bereid om een bijdrage te leveren aan dit
onderwijs, maar dat is alleen haalbaar wanneer
de beroepsopleiding zich daartoe ook beperkt.
Wanneer daarnaast ook
(praktijkvaardigheden)onderwijs in specifieke
leerlijnen moet worden verzorgd, zal de
aandacht van de LFS kantoren zich
noodzakelijkerwijs daarop richten.
Neutraal

De LFS kantoren zijn groot voorstander van de
focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
de LFS kantoren het hart van de
beroepsopleiding en zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs buiten de
kantoormuren toegevoegde waarde biedt. De
LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
waarde van dit onderdeel. Het hier voorgestelde
vaardighedenonderwijs hoort in de visie van de
LFS kantoren bovendien niet thuis in de
beroepsopleiding. Deze vaardigheden kunnen
beter worden aangeleerd in de praktijk, onder
begeleiding van een patroon, dan door “droog te
zwemmen” in een opleidingslokaal. Mocht dit
onderdeel van het voorstel gehandhaafd blijven,
dan is het in ieder geval van belang dat kantoren
deze leerlijnen ook zelf mogen aanbieden – al
dan niet in collectief verband. De LFS kantoren
begrijpen dat dit ook is beoogd, maar
benadrukken dat dit onderdeel van het voorstel
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

in hun visie volledig zou moeten komen te
vervallen.
Te denken valt aan procesvaardigheden als
omgang met de rechter.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

De LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
waarde van dit onderdeel. De keuze voor een
van de drie leerlijnen tijdens de advocaatstage
sluit bovendien slecht aan bij de praktijk van
veel LFS kantoren, waar stagiaires twee keer
anderhalf jaar in een bepaalde praktijksoort
werkzaam zijn en pas na het afronden van de
advocaatstage een definitieve keuze maken
voor een specialisme.
De LFS kantoren zouden het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

De LFS kantoren zijn in meerderheid voor het
handhaven van een gemengde
beroepsopleiding, met dien verstande dat deze
opleiding zich dan ook noodzakelijkerwijs
beperkt tot onderwijs dat aansluit bij de praktijk
van de hele balie. Om die reden juichen de LFS
kantoren het toe dat het ethiek en
procesvaardighedenonderwijs in gemengde
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groepen wordt aangeboden. Zoals hiervoor
aangegeven, zijn de LFS kantoren niet overtuigd
van de toegevoegde waarde van het voorstel
om ondanks het schrappen van de cognitieve
herhaling van de universiteit toch drie leerlijnen
te introduceren. Het is vanuit onderwijskundig
perspectief niet onmiddellijk duidelijk wat wordt
beoogd met “toepassing van cognitieve
vaardigheden”, en het risico bestaat dat dit toch
weer verwordt tot een herhaling van het
universitaire onderwijs. Voor zover partijen
worden geaccrediteerd, adviseren de LFS
kantoren om zowel onderwijs als examinering uit
te besteden. Wanneer dit gescheiden is, zoals in
de huidige situatie, bestaat het risico dat het
onderwijs onvoldoende aansluit bij het examen
en vice versa.
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

De LFS kantoren zouden ervoor willen pleiten
om de tijdsbelasting van de opleiding te
concentreren in het eerste jaar. In het tweede en
derde jaar profiteert de advocaat stagiair vooral
van het opdoen van vaardigheden in de praktijk
en de begeleiding van het patronaat.
Zie hierna.

De LFS kantoren zijn verheugd dat de NOvA
aanleiding ziet tot een herinrichting van de
beroepsopleiding van de advocatuur. In de visie
van de LFS kantoren is de opleiding om diverse
redenen aan een herinrichting toe waarbij
overigens de hoogste kwaliteitseisen voorop
moeten staan. In het formele document zijn de
antwoorden en de visie van de LFS op de
diverse vragen te vinden. Los daarvan wil de
LFS graag het navolgende benadrukken: •
Het opleiden van stagiaires is voor de
kantoren in meerdere opzichten kostbaar: niet
alleen vanwege de kosten van de opleiding sec,
maar met name door de tijd die de opleiding van
de stagiair vergt. Deze is immers niet inzetbaar
in de praktijk. Bedacht moet hierbij worden dat
de opleiding van de stagiair zich niet beperkt tot
de beroepsopleiding: ook daarbuiten (lees:
binnen het kantoor zelf) investeert het kantoor
veel tijd (en daarmee geld) in de opleiding van
de jonge advocaat. Nu is dit ook heel belangrijk
(uiteindelijk zijn de mensen het uiteindelijke
kapitaal van een advocatenkantoor), maar niet
uit het oog mag worden verloren dat de kosten –

539

10/10/2017

direct en indirect- inmiddels heel fors zijn. •
Het (zeer omvangrijke) cognitieve
onderwijs binnen de huidige beroepsopleiding
overlapt voor een belangrijk deel met het
universitaire onderwijs. Dat doet afbreuk aan het
karakter van een beroepsopleiding en kan leiden
tot nodeloze herhaling. Oorzaak van dit
probleem is het feit dat de
opleidingsachtergrond van stagiaires zeer
gevarieerd is, mede als gevolg van het brede
palet aan curricula dat het stempel “civiel effect”
meekrijgt. Voor de studenten die de vakken uit
de beroepsopleiding niet op een verdiepende
wijze in de masterfase van hun studie hebben
gevolgd, is het noodzakelijk om in het onderwijs
meer basaal te beginnen. Dat laat minder ruimte
voor de verdieping en toepassing van cognitieve
kennis die in een beroepsopleiding wordt
beoogd. Voor de studenten die de vakken uit de
beroepsopleiding wèl op verdiepende wijze in de
masterfase van hun studie hebben gevolgd, leidt
deze noodgedwongen herhaling tot
motivatieproblemen. In de visie van de LFS
kantoren zijn er verschillende oplossingen om dit
probleem te adresseren. Dit kan bijvoorbeeld via
een cognitieve toelatingstoets, zoals de Orde nu
voorstelt, maar kan ook op andere manieren.
Gedacht kan worden aan (i) betere
informatievoorziening vanuit de NOvA over de
vakken die bekend worden verondersteld, (ii)
vrijstellingen voor de studenten die de
betreffende vakken reeds hebben gevolgd, (iii)
het aanbieden van keuzevakken voor of tijdens
de beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen. Van belang is echter dat
de beroepsopleiding weer daadwerkelijk een
beroepsopleiding wordt, en geen herhaling van
de universiteit. De omvang van het onderwijs
moet fors worden verminderd en dient te worden
gekeken of er bij de deelnemers daadwerkelijk
cognitieve hiaten moeten worden gedicht. •
Het vaardighedenonderwijs dat op dit
moment een groot onderdeel uitmaakt van de
opleiding is vanuit het perspectief van veel
stagiaires van onvoldoende niveau en doet geen
recht aan de diversiteit in de praktijk. Zo vergen
bijvoorbeeld onderhandelingen over een
individuele klacht met een overheidsinstantie
een andere benadering dan een onderhandeling
met buitenlandse advocaten over een
internationale herstructurering. De beoogde
ontwikkeling van praktijkvaardigheden heeft
geen effect wanneer het vaardighedenonderwijs
niet aansluit bij de praktijk. Veel
advocatenkantoren hebben bovendien ook een
intern opleidingsprogramma, dat specifiek
toegesneden is op de betreffende praktijk, in
welk geval de beroepsopleiding op dit vlak geen
toegevoegde waarde biedt. Meer in het
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algemeen ontwikkelt een advocaat-stagiaire zijn
vaardigheden doorgaans beter in de praktijk,
onder begeleiding van een patroon, dan door
“droog te zwemmen” in een opleidingslokaal.
Het argument voor het aanbieden van
‘algemeen’ vaardighedenonderwijs dat een
advocaat na verloop van tijd van kantoor kan
wisselen, miskent dat een advocaat op ieder
moment in zijn of haar loopbaan kan wisselen
en dan over wellicht geheel andere
vaardigheden moet beschikken. Dit risico kan
door het aanleren van algemene vaardigheden
in de eerste jaren niet worden ondervangen. •
Het tijdsbeslag van het
vaardighedenonderwijs is bijzonder groot. Dit
staat haaks op het uitgangspunt dat
advocaatstagiaires het vak in beginsel het beste
leren in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon.
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Naam
Functie/rol

Organisatie

Prof mr Theo de Roos; Dr mr Jan Sjocrona; Mr
Alrik De Haas; Mr Wout Morra
Allen hoofddocenten huidige BA leerlijn
strafrecht (lid curriculumcommissie); Sjöcrona
specifiek is trainer vaardigheden en ‘BABE'
huidige BA
Opmerking vooraf.

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Wij zijn het hier volledig mee eens. In de praktijk
van de huidige BA (leerlijn strafrecht) waren wij
ook al tot de conclusie gekomen dat dit van
belang is voor een zo goed mogelijke
ontwikkeling van de stagiaires. Zoals aan het
Bureau van de NOvA reeds toegelicht zijn
eerste stappen binnen de leerlijn strafrecht
hiervoor gezet. Verdere opmerkingen vooraf.
Er heeft zoals bekend over de BA2020 een
gesprek op het Bureau van de Nederlandse
Orde van Advocaten d.d. 27 juni 2017
plaatsgevonden specifiek over de leerlijn
Strafrecht en de toekomstplannen. Per e-mail
d.d. 30 juni 2017 heeft u ons een
gespreksverslag hiervan toegezonden. De
inhoud van dit gespreksverslag wordt voor het
navolgende bekend verondersteld. Als vervolg
hierop reageren wij op consultatievragen met
betrekking tot het dossier BA2020. Inleidende
overwegingen. De ‘nieuwe’ Beroepsopleiding
Advocaten (BA) ging van start in september
2013. Er is sindsdien een kwalitatief
hoogwaardige beroepsopleiding ontwikkeld,
mede dankzij de combinatie CPO/Dialogue
(UO). Vanuit o.a. de Stichting Beroepsopleiding
Advocaten (SBA) is dat ook gemarkeerd. Er is
veel (privé)tijd en geld geïnvesteerd door tal van
professionals binnen en buiten de advocatuur.
De kwaliteit en passie van docenten is cruciaal
voor de kwaliteit van de BA. Die selectie van
docenten is gemaakt en wordt periodiek tijdens
overleggen binnen de curriculumcommissie
strafrecht waar enkele van de ondergetekenden
deel van uitmaken geëvalueerd. In de major
strafrecht is vrijwel elke stagiaire strafrechtelijk
cognitief onderlegd en goed gemotiveerd. Deze
groep stagiaires beschikt vaak al over
praktijkervaring (bijvoorbeeld doordat ze griffier
of parketsecretaris zijn geweest). In de minor
strafrecht nemen veelal ook stagiaires deel met
minder voorkennis op het terrein van het
straf(proces)recht en met een overwegend
civiele praktijk.
De grenzen die de
vakbeschrijvingen in de leerlijn strafrecht
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1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

voorschrijven vanuit de NOvA zijn afgelopen
jaren aangepast, maar werken helaas nog
steeds (onnodig) beperkend omdat de termen
verplicht aan bod moeten komen terwijl de
behoefte van stagiaires soms anders is
vanwege bijv. actualiteiten. De
hoofddocenten/leden van de
curriculumcommissie strafrecht hebben
periodiek overleg met de toetsenmakers zodat
het cognitieve onderwijs en de toetsing van
stagiaires goed op elkaar aansluiten. De
cognitieve vakdocenten letten aan de hand van
een Questionnaire op het profiel van de
stagiaires, zodat voorafgaand aan de
betreffende dagdelen waarin plenair en
interactief onderwijs wordt geboden goed zicht is
op ervaringen en wensen inzake procederen en
adviseren. Er wordt uitgegaan van cognitieve
voorkennis. De lesstof wordt in de huidige BA
daardoor redelijk flexibel ingericht. Bovendien
worden vakdocenten gestimuleerd hun
onderwijs interactief te doceren vanuit de zgn.
bouwstenen van High Impact Learning (HILLmodel ontwikkeld door prof. Filip Dochy). In de
leerlijn strafrecht is hiermee afgelopen jaren veel
ervaring opgedaan, door de stagiaires met inzet
van diverse didactische technieken gericht op de
strafpraktijk te laten oefenen met de lesstof. Een
voorbeeld is de ‘verhooract’ waarbij een
verhoorsituatie wordt nagebootst. Hoewel in de
huidige BA cognitief onderwijs en
vaardighedenonderwijs sterk zijn verweven, is
hier wat ons betreft nog wel een uitdaging aan te
gaan waarop wij ons al intensief hebben
georiënteerd. BA2020 zien wij als een goede
gelegenheid om de BA waar het kan nog beter
te maken. Met ‘nog beter’ bedoelen wij de
beroepsopleiding nog beter toe te snijden op de
noden van de stagiaires. Gelet op
bovenstaande overwegingen, ervaringen en
inzichten beantwoorden wij hierna de
(navolgende) consultatievragen.
Helemaal mee eens

In het verlengde van vraag/antwoord 1.1 zijn wij
het hier volledig mee eens. De formele toetsing
is een momentopname, gebruik en beoordeling
van een portfolio draagt eraan bij dat stagiaires
voortdurend worden gemonitord en waar nodig
meteen adequaat bijsturing kunnen krijgen in
hun ontwikkeling.
Cognitief onderwijs en vaardighedenonderwijs
moeten per leerlijn zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten, en waar mogelijk geïntegreerd
worden aangeboden. Het verdient overweging
om de vaardighedentrainer die optreedt als
mentor van een bepaalde stagiaire in de
gelegenheid te stellen om zich – altijd in overleg
met de stagiaire – rechtstreeks in verbinding te
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stellen met de betrokken patroon. De BA moet
voortdurend gericht zijn op toepassing van
cognitie en vaardigheden in de praktijk van de
stagiaires. Nu is het belangrijk te onderkennen
dat de rol en taakopvatting van de
strafrechtadvocaat op belangrijke punten
wezenlijk verschilt van die van de stagiaires van
andere leerlijnen en rechtsgebieden.
Daarom
is het van groot belang dat de leerlijn strafrecht
in de BA2020 zo wordt gepositioneerd dat de
stagiaires die het aangaat dermate adequaat
worden opgeleid dat zij in hun dagelijkse praktijk
met hun verkregen kennis en vaardigheden
reguliere strafzaken op toereikend niveau
kunnen behandelen. De leerlijn strafrecht
vereist daarom een afzonderlijke benadering.
Wanneer de leerlijn strafrecht ‘(te)veel bij andere
leerlijnen aangesloten blijft’ dan wordt daarmee
miskend dat binnen het strafrecht veel roulatie
plaatsvindt tussen commune en bijzondere
praktijken. De leerlijn strafrecht moet daarom
volledig op de strafrechtelijke praktijk
aangesloten blijven en dat kan alleen door een
afzonderlijke benadering door te voeren in de
BA2020. Vooral moet dat onderdeel van de BA
voor de docenten en trainers dermate flexibel
zijn opgezet dat blijkens het vanuit de UO
beschikbaar gestelde cursusmateriaal rekening
mag worden gehouden op wat evt. vanuit
kantoren aan cursussen en trainingen wordt
aangeboden. Dit maakt BA2020 zo
toekomstbestendig als mogelijk is. Dit laatste
kan o.a. ook worden bereikt door te blijven
werken met een flexibele Digitale Leeromgeving.
En daarnaast zou in de toekomstige
vakbeschrijving moeten worden uitgegaan van
‘resultaatgerichte termen’, in plaats van de
huidige cognitief ingerichte termen die veelal
materieel zijn omschreven en – te beperkend –
zijn gebaseerd en afgestemd op het huidige
recht. De voorstellen genoemd onder 1.1. en
1.2. dragen eraan bij dit alles te verwezenlijken.
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Specifiek voor beginnende strafrechtadvocaten
in de toekomstige BA2020 dient een
competentieprofiel te worden gemaakt geënt op
de maatschappij anno 2020 en hetgeen cliënten
en rechterlijke instanties mogen verwachten van
een onafhankelijk en deskundig
strafrechtadvocaat. Zie 1.3.: vanuit dit
competentieprofiel dient de toekomstige
vakbeschrijving te worden opgemaakt met als
uitgangspunt ‘op het gevolg gerichte termen’. Op
de achtergrond is een samenhangende visie van
belang op de strafrechtelijke stage en de
permanente opleiding waarbij m.n. rekening
dient te worden gehouden met de eisen die
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gesteld worden door de
specialisatieverenigingen NVJSA/NVSA.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Oneens
Wij zien hierin geen althans onvoldoende
meerwaarde (wel is het zo dat potentiële
afvallers het niveau binnen de BA niet omlaag
zullen kunnen trekken). Het kennelijke doel het
beginniveau van cognitieve kennis van
stagiaires zoveel mogelijk gelijk te laten zijn
wordt naar onze inschatting niet bereikt door
aan een enkele cognitieve toelatingstoets deel
te nemen. Het is beter te werken met
diagnostische zelftoetsen voorafgaand aan het
onderwijs en daarbij te geven adviezen, voor
zover basiskennis moet worden verbeterd. In de
leerlijn strafrecht van de huidige BA wordt dit al
toegepast. De term niet-leerbare vaardigheden
lijkt bij voorbaat elke groei van de stagiaires
m.b.t. vaardigheden uit te sluiten. De BA dient
op positieve wijze kansen te bieden aan
toekomstige stagiaires om beroepsvaardigheden
te trainen en (door) te ontwikkelen. Niet dient op
voorhand te worden uitgesloten dat dit niet zou
kunnen. Gelet op wat zij van huis uit hebben
meegekregen en ook gezien wat zij op hun
universiteit hebben geleerd, kan het zijn dat
(toekomstige) stagiaires (nog) niet over de voor
de advocatuur wenselijke vaardigheden
beschikken, die juist daarom in de BA moeten
worden aangeleerd: aanleerbare vaardigheden.
De “niet-leerbare vaardigheden” –als daar al
over kan worden gesproken- laten zich moeilijk
vooraf toetsen. Beter is te spreken over
beroepsvaardigheden.
Juist de
beroepsvaardigheden krijgen tijdens de stage
aandacht, bovendien maximaal indien cognitief
onderwijs en vaardighedenonderwijs zoals wij
voorstellen in de BA2020 (nog) meer dan nu
(nog) het geval is op elkaar gaan aansluiten.
Uiteindelijk kan in overleg tussen universiteiten
en de NOvA het beste afstemming plaatsvinden
over het gewenste niveau van afgestudeerden.
Juist hier ligt ons inziens een taak voor de
NOvA.
Zie 3.1. Wij stellen voor geen cognitieve
toelatingstoets op te nemen in de BA2020.
Specifiek voor de leerlijn strafrecht is de
diagnostische zelftoets zo in te richten dat voor
de startende stagiaires wordt nagegaan of men
over voldoende juridisch-inhoudelijke
basiskennis beschikt. Wanneer cognitieve
docenten in de toekomst (nog) meer in contact
komen met de vaardighedendocenten en de
mentor dan zullen startende advocaten op
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

onderdelen kunnen worden bijgestuurd zodra
daar een reden voor is.
Zie 3.1-3.2. Mocht de toelatingstoets toch
worden ingevoerd dan verdient dat een nader
overleg met ondergetekenden.
Nee. Dit soort vaardigheden c.q. capaciteiten
krijgen bij uitstek aandacht tijdens de stage en
bij evt. problemen zal dat ook tijdig en
voldoende blijken indien binnen de leerlijn
strafrecht het cognitief onderwijs en
vaardighedenonderwijs waar mogelijk
geïntegreerd worden aangeboden. Zie 3.1. Er
zijn wel belangrijke extra aanbevelingen, zie
hierna onder 6.4. (meer aandacht bijv. in de BA
voor schrijfvaardigheden).
De BA dient aan de stagiaires een – per leerlijn
gedifferentieerde – brede basisopleiding te
bieden, met ruime aandacht voor de samenhang
tussen cognitie en vaardigheden (incl. ethiek).
Daarnaast zullen kantoren kunnen opteren hun
stagiaires door inhousecursussen en
permanente educatie meer specialistisch op te
leiden.
Oneens

Geen goed voorstel. Niet-leerbare
vaardigheden, welke zijn dat (per geval)? Zie de
opmerkingen onder 3.1. over de merkwaardige
term “niet-leerbare vaardigheden”.
Die praktijk kennen wij niet van binnenuit.
Daarom onthouden wij ons van commentaar.
Hoe dan ook dient de BA2020 niet te treden
(zomin dat in de huidige BA geschiedt) in wat
het aanname/-selectiebeleid is van stagiaires.
Geen.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

Helemaal mee eens
Dat voorstel onderschrijven wij met overtuiging.
De patroon zou bij uitstek de persoon dienen te
zijn die de stagiaire doorlopend meemaakt en
begeleidt, opleidt en coacht. De patroon zou
juist degene moeten zijn die op regelmatige
basis de toepassing van cognitieve kennis en
vaardigheden van zijn/haar stagiaire monitort in
de concrete strafzaken die deze behandelt. De
patroon als docent, trainer, coach en mentor.
Dat is ons ideaalbeeld. De praktijk
desillusioneert ons intussen meer dan eens. Er
zijn stagiaires die hun patroon zelf niet of
nauwelijks spreken, zelf al zit men bij elkaar op
kantoor. Erger is het niet zelden in het geval van
buitenpatronaat, een figuur die wij – althans in
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4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

zijn huidige invulling - adviseren af te schaffen.
Vooral tijdens de vaardighedentrainingen en
mentorgesprekken in de huidige BA blijkt het
bepaald geen uitzondering dat de stagiaireondernemers hun buitenpatroon zelden zien,
vaak niet spreken en al helemaal niet
gestructureerd worden opgeleid en begeleid.
Dat is voor het niveau van de toekomstige
zelfstandig opererende advocaten omineus. Het
ontbreekt hun aan goede voorbeelden,
rolmodellen, bij wie ze te rade – en soms te
biecht – kunnen gaan in een veilige omgeving.
Veel meer dan in de huidige BA moet daarom in
2020 helder zijn aan welke eisen de patroons
moeten voldoen. Wij stellen voor dat de
vaardighedentrainer c.q. mentor in de BA een
meer structureel verbindende functie krijgt
tussen de stagiaire en diens patroon.
Helemaal mee eens

Zie 4.1.: eens het gaat ons om
kwaliteitsverbetering en die wordt hierdoor
bevorderd.
Wij hebben hier niet voldoende zicht op. Het
verdient wel aandacht, gelet op de
beantwoording onder 4.1. Wat in de praktijk
blijkt, is dat bij grotere kantoren vaker sprake
kan zijn van een begeleiding die wordt
uitgevoerd door een ander dan de ‘ formele
patroon’. Dan fungeert de formele patroon
weliswaar niet zoals het zou horen, maar wordt
de stagiaire in ieder geval beter begeleid door
de ‘ materiële patroon’, niet zelden een senior
medewerker.
In het verlengde van 4.1. en 4.3.: de patroon
structureel input laten geven in de BA2020 bijv.
door met de docenten en trainers ervaringen en
casuïstiek te delen afkomstig van de stagiair.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Helemaal mee eens

Eens. Zie 1.2. Het kantoor waar de patroon en
de stagiaire aan zijn verbonden blijft
verantwoordelijk, maar de mentor zou meer dan
nu de voortgang kunnen bewaken. Dit klemt
mogelijk te meer indien het buitenpatronaat
wordt gehandhaafd.
De kracht van een voortreffelijke opleiding zit
hem in uitstekende docenten en trainers, een
geïntegreerd cognitief en
vaardighedenonderwijs en een betrokken – en
controleerbare – patroon die een korte lijn heeft
met de mentor. Daarover is al het nodige
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5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

gezegd. Mogelijk dat stagiaires ook meer dan nu
informatie kunnen delen in (online)
gemeenschappen waarvoor de huidige UO al
het nodige techniek heeft ontwikkeld. Uit de
vaardighedengroepen komen soms geluiden dat
de Digitale Leeromgeving nog wel
klantvriendelijker kan worden.
Wij achten e.e.a. hiervoor voldoende te hebben
besproken.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens
Eens, al is het zo dat de (hoofd)docenten in de
leerlijn strafrecht al doorlopend aandacht
besteden aan ethische aspecten in de
strafpraktijk. Het zou beter zijn, gelet op de
vraagstelling, blijvend aandacht te houden voor
ethiek in de BA2020. Niet per se ‘meer’. Ook
hier geldt dat er meer aandacht moet komen
voor integratie van casus die in het cognitieve
strafrechtelijke onderwijs worden gebruikt met
wat wordt aangeboden in de module BABE.
Eens

Zie onze constatering en daarop gebaseerd
pleidooi onder 1.3. om voor de leerlijn strafrecht
in de BA2020 een afzonderlijk onderwijsaanbod
door te ontwikkelen. In de homogene groep is
dan per definitie het cognitief onderwijs en het
vaardighedenonderwijs met aandacht voor
ethiek afgestemd op de ontwikkeling van
stagiaires tot deskundige strafrechtadvocaten.
Zie 2.1. Het op te stellen competentieprofiel zal
beslissend zijn voor beantwoording van deze
vraag. Intussen zijn wij van mening dat de
kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in
de huidige BA voldoende knowhow oplevert om
in de BA2020 de leerlijn strafrecht verder te
ontwikkelen, met inbegrip van de daarop
gerichte vaardigheden.
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of er
toelatingsexamens of –toetsen gaan komen, zal
– in het ontkennende geval – aanbeveling
verdienen te overwegen (eventueel: keuze)vakken aan te bieden die zijn gericht op de
ontwikkeling van vaardigheden als snel en
efficiënt lezen, bondig en foutloos schrijven.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Daadwerkelijke specialisatie volgt na het
doorlopen van de BA2020. Dit is een belangrijk
gegeven. Zie 2.1.: in het vervolg van de
stageperiode zou wel maximale aandacht
kunnen komen voor de toepassing van
cognitieve kennis en vaardigheden door te
oefenen aan de hand van casussen.
Wij herhalen het belang de leerlijn strafrecht een
geheel afzonderlijke onderwijspoot te laten zijn
binnen de BA2020. Anders dan thans dient het
vaardighedenonderwijs voor strafrechtadvocaten
niet een afgeleide te zijn van het
vaardighedenonderwijs voor stagiaires die voor
andere leerlijnen hebben gekozen.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

De huidige BA functioneert in de kern prima bij
tussenkomst van de UO. Wij bevelen aan op die
voet verder te gaan, met evt. bij de inrichting van
(cognitieve) keuzevakken optioneel ook
onderdelen door derden te laten verzorgen.
Het onderwijsaanbod kan weliswaar door
derden plaatsvinden, de toetsing op cognitie
en/of vaardigheden alsmede begeleiding bij het
opstellen van het portfolio behoort door de UO
te worden verzorgd. Geleerd kan hier worden
van de steeds intensiever afstemming die
gaandeweg in de huidige BA noodzakelijk bleek
tussen degenen die het onderwijs verzorgen en
de toetsenmakers.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

8

Ad. 9.1. Het geven van een cijfer achten wij
kunstmatig. Wij benadrukken liever op dit
moment zeker niet de indruk te hebben dat de
BA ‘op de schop moet’ voor wat de leerlijn
strafrecht betreft. Integendeel zelfs. Die leerlijn
is de afgelopen jaren op veel punten positief
doorontwikkeld. In 2016 werd aan de advocaten
uit het eerste cohort hun ‘verklaring einde stage’
uitgereikt. Deze voortrekkers hebben structureel
hun ervaringen gedeeld waardoor de UO het
onderwijs kon verbeteren. Verbeterslagen o.a.
zoals genoemd in het Beoordelingsrapport SBA
(maart 2015) zijn doorgevoerd. De huidige
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9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

stagiaires plukken daar al de vruchten van, want
de leerlijn strafrecht heeft zich voortdurend
gevoelig getoond voor de wenselijkheid van
tussentijdse aanpassingen. Natuurlijk, zoals bij
elke opleiding het geval is zal ook onze leerlijn in
de BA periodieke herijking blijven behoeven. Het
traject onderweg naar de BA2020 vinden wij
daarom heel zinvol. Het kind moet echter niet
met het badwater worden weggespoeld. Zie
m.n. 2.1. •
Wij missen vooralsnog: een
competentieprofiel voor beginnende
strafrechtadvocaten in de BA2020; • een
vakbeschrijving met als uitgangspunt
‘resultaatgerichte termen’ (toegespitst op het
gevolg); •
een samenhangende visie op
de strafrechtelijke stage/leerlijn en de
permanente opleiding.
Dat zijn: •
behoud van de huidige kwaliteit
van het onderwijs; •
meer inschakeling van
trainingsacteurs in het vaardighedenprogramma.

Zoals afgesproken blijven wij graag betrokken bij
het concretiseren van eventuele wijzingen in de
beroepsopleiding voor zover dat ziet op de
leerlijn strafrecht en het vaardighedenonderwijs
ter zake. Intussen blijven wij beschikbaar voor
nader overleg en vertrouwen erop in dit advies
concrete bouwstenen te hebben aangedragen
voor optimalisering van de BA nieuwe stijl.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Brechje van der Velden
Bestuursvoorzitter
Allen & Overy LLP

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Allen & Overy maakt zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. Allen & Overy
pleit er dan ook voor om de beroepsopleiding te
beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren.
Allen & Overy onderstreept het belang van het
patronaat. Dit staat centraal in de opleiding van
een advocaat. Bij Allen & Overy is het patronaat
overigens doorgaans bij verschillende personen
ondergebracht, te weten bij de senior advocaat
die de advocaat-stagiair in de betreffende
periode begeleidt (dit kan gedurende de stage
wisselen) alsook bij de HR-afdeling. Indien
gewenst kan Allen & Overy de NOvA inzicht
geven in de wijze waarop intern wordt begeleid,
feed back is gestructureerd, beoordelingen en
evaluaties plaatsvinden, wat wordt gedaan aan
de opleiding van de patroon et cetera. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen. Het
mentorschap heeft in de visie van Allen & Overy
geen toegevoegde waarde. Integendeel, het
conflicteert met de taken van het patronaat. Met
name de HR-afdeling neemt op Allen & Overy
doorgaans een belangrijke positie in bij de
ontwikkeling van de advocaat-stagiair, behoudt
het overzicht en biedt zo nodig ook tegenwicht
tegen de betreffende patroon. Voor zover het
mentoraat desondanks wenselijk wordt geacht,
wil Allen & Overy er dan ook voor pleiten dat het
mentoraat desgewenst kan worden ingevuld
door de HR-afdeling van het kantoor.
Neutraal

Allen & Overy vindt het een goed idee om in de
beroepsopleiding minder nadruk te leggen op
het halen van examens, aangezien in de praktijk
is gebleken dat dit bij stagiaires leidt tot schools
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1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

gedrag. Dat neemt niet weg dat onderdelen van
bijvoorbeeld het ethiekonderwijs zich ook voor
toetsing kunnen lenen. Allen & Overy plaatst
vraagtekens bij het voorstel om de advocaatstagiaires al bij aanvang een persoonlijk
ontwikkelplan (POP) te laten opstellen. Het
ontbreekt de advocaat-stagiaires in die fase aan
voldoende kennis en ervaring om daar zinvol
invulling aan te geven. In de visie van Allen &
Overy ligt de invulling van het POP besloten in
de keuze voor een bepaald kantoor en patroon
en de inrichting van de beroepsopleiding. Het
werken aan een portfolio kan wel zinvol zijn,
mits daar als onderdeel van de opleiding
duidelijke eisen aan worden gesteld. De
advocaatstage moet gericht zijn op de
ontwikkeling tot een volwaardig advocaat,
voorkomen moet worden dat de bouw aan een
portfolio een doel op zich wordt. Hoewel Allen &
Overy geen onoverkomelijke bezwaar heeft
tegen het gebruik van een portfolio, twijfelen zij
aan de toegevoegde waarde.
In de visie van Allen & Overy zou de
beroepsopleiding zich moeten beperken, zowel
in omvang als in aandachtsgebieden. De LFS is
er daarom een voorstander van om het
cognitieve onderwijs in de huidige vorm (lees: de
herhaling van de universiteit) te laten vervallen.
Herhaling van cognitieve vakken die ook op de
universiteit worden onderwezen hoort geen
onderdeel uit te maken van een
beroepsopleiding. De beroepsopleiding wordt
meer effectief naarmate deze zich meer
toespitst op enerzijds ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Toevoegen van meer elementen
aan de beroepsopleiding maakt het
onoverzichtelijker voor de stagiair, en doet
afbreuk aan de tijd die de advocaat-stagiair kan
besteden aan de praktijk, terwijl het vak van
advocaat primair in de praktijk wordt geleerd.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Allen & Overy plaatst vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Allen & Overy is dan
ook niet overtuigd van de toegevoegde waarde
van dit onderdeel. Het hier voorgestelde
vaardighedenonderwijs hoort in de visie van
Allen & Overy bovendien niet thuis in de
beroepsopleiding. Deze vaardigheden kunnen
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beter worden aangeleerd in de praktijk, onder
begeleiding van een patroon, dan door “droog te
zwemmen” in een opleidingslokaal. Mocht dit
onderdeel van het voorstel gehandhaafd blijven,
dan is het in ieder geval van belang dat kantoren
deze leerlijnen ook zelf mogen aanbieden – al
dan niet in collectief verband. Allen & Overy
begrijpt dat dit ook is beoogd, maar benadrukt
dat dit onderdeel van het voorstel in hun visie
volledig zou moeten komen te vervallen. De
specialisatie die met de drie leerlijnen wordt
beoogd komt in de visie van Allen & Overy te
vroeg. Dergelijke specialisatie kan pas zinvol
worden wanneer men enige jaren
praktijkervaring heeft. Allen & Overy zou het
toejuichen wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van Allen &
Overy bijdragen aan de benodigde specialisatie
en zou rechtszoekenden ook meer zekerheid
kunnen bieden bij het vinden van de juiste
specialist. De keuze voor een van de drie
leerlijnen tijdens de advocaatstage sluit ten
slotte slecht aan bij de praktijk van Allen &
Overy, waar stagiaires twee keer anderhalf jaar
in een bepaalde praktijksoort werkzaam zijn en
pas na het afronden van de advocaatstage een
definitieve keuze maken voor een specialisme.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Eens
Allen & Overy begrijpt uit de contouren van
BA2020 die nu ter consultatie voorliggen dat de
NOvA aan de hand van een toelatingstoets wil
vaststellen of advocaat-stagiaires over de
benodigde basiskennis beschikken. Allen &
Overy acht dit een zinvolle benadering,
aangezien een universitair diploma niet altijd
garandeert dat alle advocaat-stagiaires de
benodigde basiskennis bij aanvang van de
beroepsopleiding paraat hebben. Wie de toets
opstelt, op basis van welke criteria en wanneer
de toets moet zijn behaald zijn vraagpunten die
tot de uitvoering behoren, maar wel aandacht
verdienen. Als tot een toelatingstoets wordt
gekomen, moet bovendien worden gewaarborgd
dat de toegang tot de advocatuur gewaarborgd
blijft onafhankelijk van iemands achtergrond en
financiële positie. Voor eventuele
voorbereidende cursussen moeten zo nodig
beurzen ter beschikking worden gesteld.
Overigens zou in de visie van Allen & Overy ook
op andere wijzen tegemoet kunnen worden
gekomen aan de wens om te bewerkstelligen
dat advocaat-stagiaires over dezelfde
basiskennis beschikken, bijvoorbeeld door (i)
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

betere informatievoorziening vanuit de NOvA
over de vakken die op masterniveau bekend
worden verondersteld, (ii) vrijstellingen voor de
studenten die de betreffende vakken reeds op
masterniveau hebben gevolgd, (iii) het
aanbieden van keuzevakken voor of tijdens de
beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen.
Allen & Overy acht dat inderdaad wenselijk,
omdat specialisatie in deze fase van de carrière
te vroeg zou zijn. Dergelijke specialisatie kan
pas zinvol worden gemaakt wanneer men enige
jaren praktijkervaring heeft. Allen & Overy zou
het toejuichen wanneer het volgen van een
specialisatie-opleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van Allen &
Overy bijdragen aan de benodigde specialisatie
en zou rechtszoekenden ook meer zekerheid
kunnen bieden bij het vinden van de juiste
specialist.
Allen & Overy acht het wenselijk dat de
juridisch-inhoudelijke basiskennis van een
advocaat-stagiair zich in ieder geval uitstrekt tot
het algemeen burgerlijk recht (waaronder
begrepen het goederen- en
verbintenissenrecht), het procesrecht (civiel- en
bestuursprocesrecht), het algemeen
bestuursrecht, het ondernemingsrecht, het
belastingrecht en het insolventierecht
(waaronder begrepen het beginsel van het
zekerhedenrecht).
Allen & Overy acht dit niet wenselijk, aangezien
het niet eenvoudig is om deze vaardigheden
objectief te toetsen.
NVT
Oneens

Allen & Overy ziet geen toegevoegde waarde in
een “geschiktheidstoets”. Het afnemen van een
dergelijke toets veronderstelt dat iedere
advocaat over dezelfde kwaliteiten en
eigenschappen zou moeten beschikken. Dat
doet geen recht aan de diversiteit binnen de
advocatuur en miskent dat ieder specialisme en
praktijk een andere (combinatie van) kwaliteiten
en eigenschappen vergt.
In de visie van Allen & Overy is voor de NOvA
geen rol weggelegd in de wijze van selectie van
stagiaires door individuele kantoren.
NVT
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal
Allen & Overy onderstreept zoals al onder 1.1.
vermeld het belang van het patronaat. Dit staat
centraal in de opleiding van een advocaat. Bij
Allen & Overy is het patronaat overigens
doorgaans bij verschillende personen
ondergebracht, te weten de senior advocaat die
de advocaat-stagiair in de betreffende periode
begeleidt (dit kan gedurende de stage wisselen)
en bij de HR-afdeling.
Oneens

Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van Allen & Overy geen toegevoegde waarde.
Integendeel, het conflicteert met de taken van
het patronaat. Wij achten het voor de stagiair
geen toegevoegde waarde te hebben om naast
de patroon – en de HR afdeling – ook nog een
mentor te hebben.
Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van Allen & Overy geen toegevoegde waarde.
Integendeel, het conflicteert met de taken van
het patronaat. Met name de HR-afdeling neemt
op Allen & Overy doorgaans een belangrijke
positie in bij de ontwikkeling van de advocaatstagiair, behoudt het overzicht en biedt zo nodig
ook tegenwicht tegen de betreffende patroon.
Voor zover het mentoraat desondanks wenselijk
wordt geacht, wil Allen & Overy er dan ook voor
pleiten dat het mentoraat desgewenst kan
worden ingevuld door de HR-afdeling van het
kantoor.
Zoals reeds vermeld kan Allen & Overy indien
gewenst de NOvA inzicht geven in de wijze
waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. Dit
benadrukt het grote belang dat Allen & Overy
reeds hecht aan de patroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Allen & Overy vindt het zoals gezegd een goed
idee om in de beroepsopleiding minder nadruk
te leggen op het halen van examens, aangezien
in de praktijk is gebleken dat dit bij stagiaires
leidt tot schools gedrag. Dat neemt niet weg dat
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5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

onderdelen van bijvoorbeeld het ethiekonderwijs
zich ook voor toetsing kunnen lenen. Allen &
Overy wil ervoor waken dat een te grote nadruk
komt op het monitoren, en de administratie
daarvan, terwijl de focus zou moeten liggen op
de daadwerkelijke begeleiding door de patroon.
Om die reden is Allen & Overy ook geen
voorstander van het handhaven van het
mentoraat.
Allen & Overy maakt zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. Allen & Overy
pleit er dan ook voor om de beroepsopleiding te
beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen.
In de visie van Allen & Overy hebben de
stagiaire en de patroon primair een eigen
verantwoordelijkheid in het monitoren van de
voortgang van de ontwikkeling. De bijdrage van
de NOvA zou zich in de visie van Allen & Overy
moeten beperken tot het verzorgen van een
beroepsopleiding. Verdere monitoring vanuit de
NOvA ligt in de visie van Allen & Overy niet
direct in de rede.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Eens
Allen & Overy is groot voorstander van de focus
op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
Allen & Overy een belangrijk onderdeel van de
beroepsopleiding en dit zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs in gemengde
groepen extra toegevoegde waarde biedt. Er zijn
vele aspecten die grote(re) en kleine(re)
kantoren gemeen hebben, bijvoorbeeld als het
gaat om de geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht, bij advisering, bij het
onderhandelen over contracten en bij juridische
procedures. Daarnaast zijn er ook aspecten die
eigen zijn aan de praktijk van Allen & Overy,
zoals bijvoorbeeld de beursregelgeving (regels
over voorwetenschap), bepaalde aspecten van
fiscaliteit, buitenlandse sanctieregelgeving en de
(vaak strenge) deontologie waaronder
buitenlandse advocatenkantoren opereren. Voor
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken

dergelijke onderwerpen bestaat grote aandacht
bij Allen & Overy, maar deze lenen zich wellicht
minder voor een behandeling in gemengde
groepen. Allen & Overy tekent aan dat het
niveau van het vaardighedenonderwijs tot op
heden vanuit het perspectief van veel stagiaires
onder de maat was. Het behoud van de kennis
en ervaring van de huidige docenten in het
vaardighedenonderwijs zou in de visie van Allen
& Overy dan ook geen doel op zich moeten zijn,
anders dan in de contouren lijkt te worden
gesuggereerd. Allen & Overy is graag bereid om
een bijdrage te leveren aan dit onderwijs, maar
dat is alleen haalbaar wanneer de
beroepsopleiding zich daartoe ook beperkt.
Wanneer daarnaast ook
(praktijkvaardigheden)onderwijs in specifieke
leerlijnen moet worden verzorgd, zal de
aandacht van Allen & Overy zich
noodzakelijkerwijs daarop richten.
Oneens

Allen & Overy is groot voorstander van de focus
op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
Allen & Overy het hart van de beroepsopleiding
en zijn bij uitstek de onderwerpen waar
onderwijs buiten de kantoormuren toegevoegde
waarde biedt. Allen & Overy plaatst
vraagtekens bij het voorstel om ondanks het
schrappen van de cognitieve herhaling van de
universiteit toch drie leerlijnen te introduceren.
Het is vanuit onderwijskundig perspectief niet
onmiddellijk duidelijk wat wordt beoogd met
“toepassing van cognitieve vaardigheden”, en
het risico bestaat dat dit toch weer verwordt tot
een herhaling van het universitaire onderwijs.
Allen & Overy is dan ook niet overtuigd van de
toegevoegde waarde van dit onderdeel. Het
hier voorgestelde vaardighedenonderwijs hoort
in de visie van Allen & Overy bovendien niet
thuis in de beroepsopleiding. Deze
vaardigheden kunnen beter worden aangeleerd
in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon, dan door “droog te zwemmen” in een
opleidingslokaal. Mocht dit onderdeel van het
voorstel gehandhaafd blijven, dan is het in ieder
geval van belang dat kantoren deze leerlijnen
ook zelf mogen aanbieden – al dan niet in
collectief verband. Allen & Overy begrijpt dat dit
ook is beoogd, maar benadrukken dat dit
onderdeel van het voorstel in hun visie volledig
zou moeten komen te vervallen.
Te denken valt aan procesvaardigheden als
omgang met de rechter.
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

NVT

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Allen & Overy plaatst vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. Allen & Overy is dan
ook niet overtuigd van de toegevoegde waarde
van dit onderdeel. De keuze voor een van de
drie leerlijnen tijdens de advocaatstage sluit
bovendien slecht aan bij de praktijk van Allen &
Overy, waar stagiaires twee keer anderhalf jaar
in een bepaalde praktijksoort werkzaam zijn en
pas na het afronden van de advocaatstage een
definitieve keuze maken voor een specialisme.
Allen & Overy zou het toejuichen wanneer het
volgen van een specialisatieopleiding na
minimaal vijf jaar praktijkervaring zou worden
voorgeschreven door de NOvA. Dit zou in de
visie van Allen & Overy bijdragen aan de
benodigde specialisatie en zou rechtszoekenden
ook meer zekerheid kunnen bieden bij het
vinden van de juiste specialist.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Allen & Overy is in meerderheid voor het
handhaven van een gemengde
beroepsopleiding, met dien verstande dat deze
opleiding zich dan ook noodzakelijkerwijs
beperkt tot onderwijs dat aansluit bij de praktijk
van de hele balie. Om die reden juicht Allen &
Overy het toe dat het ethiek en
procesvaardighedenonderwijs in gemengde
groepen wordt aangeboden. Zoals hiervoor
aangegeven, is Allen & Overy niet overtuigd van
de toegevoegde waarde van het voorstel om
ondanks het schrappen van de cognitieve
herhaling van de universiteit toch drie leerlijnen
te introduceren. Het is vanuit onderwijskundig
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

perspectief niet onmiddellijk duidelijk wat wordt
beoogd met “toepassing van cognitieve
vaardigheden”, en het risico bestaat dat dit toch
weer verwordt tot een herhaling van het
universitaire onderwijs. Voor zover partijen
worden geaccrediteerd, adviseert Allen & Overy
om zowel onderwijs als examinering uit te
besteden. Wanneer dit gescheiden is, zoals in
de huidige situatie, bestaat het risico dat het
onderwijs onvoldoende aansluit bij het examen
en vice versa.
NVT

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5

Allen & Overy zou ervoor willen pleiten om de
tijdsbelasting van de opleiding te concentreren
in het eerste jaar. In het tweede en derde jaar
profiteert de advocaat stagiair vooral van het
opdoen van vaardigheden in de praktijk en de
begeleiding van het patronaat.
Zie hierna.

Allen & Overy is verheugd dat de NOvA
aanleiding ziet tot een herinrichting van de
beroepsopleiding van de advocatuur. In de visie
van Allen & Overy is de opleiding om diverse
redenen aan een herinrichting toe waarbij
overigens de hoogste kwaliteitseisen voorop
moeten staan. In het formele document zijn de
antwoorden en de visie van Allen & Overy op de
diverse vragen te vinden. Los daarvan wil Allen
& Overy graag het navolgende benadrukken: •
Het opleiden van stagiaires is voor de
kantoren in meerdere opzichten kostbaar: niet
alleen vanwege de kosten van de opleiding sec,
maar met name door de tijd die de opleiding van
de stagiair vergt. Deze is immers niet inzetbaar
in de praktijk. Bedacht moet hierbij worden dat
de opleiding van de stagiair zich niet beperkt tot
de beroepsopleiding: ook daarbuiten (lees:
binnen het kantoor zelf) investeert het kantoor
veel tijd (en daarmee geld) in de opleiding van
de jonge advocaat. Nu is dit ook heel belangrijk
(uiteindelijk zijn de mensen het uiteindelijke
kapitaal van een advocatenkantoor), maar niet
uit het oog mag worden verloren dat de kosten –
direct en indirect- inmiddels heel fors zijn. •
Het (zeer omvangrijke) cognitieve
onderwijs binnen de huidige beroepsopleiding
overlapt voor een belangrijk deel met het
universitaire onderwijs. Dat doet afbreuk aan het
karakter van een beroepsopleiding en kan leiden

559

10/10/2017

tot nodeloze herhaling. Oorzaak van dit
probleem is het feit dat de
opleidingsachtergrond van stagiaires zeer
gevarieerd is, mede als gevolg van het brede
palet aan curricula dat het stempel “civiel effect”
meekrijgt. Voor de studenten die de vakken uit
de beroepsopleiding niet op een verdiepende
wijze in de masterfase van hun studie hebben
gevolgd, is het noodzakelijk om in het onderwijs
meer basaal te beginnen. Dat laat minder ruimte
voor de verdieping en toepassing van cognitieve
kennis die in een beroepsopleiding wordt
beoogd. Voor de studenten die de vakken uit de
beroepsopleiding wèl op verdiepende wijze in de
masterfase van hun studie hebben gevolgd, leidt
deze noodgedwongen herhaling tot
motivatieproblemen. In de visie van Allen &
Overy zijn er verschillende oplossingen om dit
probleem te adresseren. Dit kan bijvoorbeeld via
een cognitieve toelatingstoets, zoals de Orde nu
voorstelt, maar kan ook op andere manieren.
Gedacht kan worden aan (i) betere
informatievoorziening vanuit de NOvA over de
vakken die bekend worden verondersteld, (ii)
vrijstellingen voor de studenten die de
betreffende vakken reeds hebben gevolgd, (iii)
het aanbieden van keuzevakken voor of tijdens
de beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen. Van belang is echter dat
de beroepsopleiding weer daadwerkelijk een
beroepsopleiding wordt, en geen herhaling van
de universiteit. De omvang van het onderwijs
moet fors worden verminderd en dient te worden
gekeken of er bij de deelnemers daadwerkelijk
cognitieve hiaten moeten worden gedicht. •
Het vaardighedenonderwijs dat op dit
moment een groot onderdeel uitmaakt van de
opleiding is vanuit het perspectief van veel
stagiaires van onvoldoende niveau en doet geen
recht aan de diversiteit in de praktijk. Zo vergen
bijvoorbeeld onderhandelingen over een
individuele klacht met een overheidsinstantie
een andere benadering dan een onderhandeling
met buitenlandse advocaten over een
internationale herstructurering. De beoogde
ontwikkeling van praktijkvaardigheden heeft
geen effect wanneer het vaardighedenonderwijs
niet aansluit bij de praktijk. Veel
advocatenkantoren hebben bovendien ook een
intern opleidingsprogramma, dat specifiek
toegesneden is op de betreffende praktijk, in
welk geval de beroepsopleiding op dit vlak geen
toegevoegde waarde biedt. Meer in het
algemeen ontwikkelt een advocaat-stagiaire zijn
vaardigheden doorgaans beter in de praktijk,
onder begeleiding van een patroon, dan door
“droog te zwemmen” in een opleidingslokaal.
Het argument voor het aanbieden van
‘algemeen’ vaardighedenonderwijs dat een
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advocaat na verloop van tijd van kantoor kan
wisselen, miskent dat een advocaat op ieder
moment in zijn of haar loopbaan kan wisselen
en dan over wellicht geheel andere
vaardigheden moet beschikken. Dit risico kan
door het aanleren van algemene vaardigheden
in de eerste jaren niet worden ondervangen. •
Het tijdsbeslag van het
vaardighedenonderwijs is bijzonder groot. Dit
staat haaks op het uitgangspunt dat
advocaatstagiaires het vak in beginsel het beste
leren in de praktijk, onder begeleiding van een
patroon.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Paul Bartelings
Director Learning & Know How
HVG Law LLP

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Eens

Er bestaat een risico dat de rollen van patroon
en mentor door elkaar heen lopen. De rol van
patroon en mentor kan ook worden
samengevoegd in één.
Helemaal mee eens

Degenen die stagiairs begeleiden moeten een
gedegen opleiding krijgen of een duidelijke
instructie. Er moeten criteria zijn waaraan een
patroon of mentor moet voldoen. De
verwachtingen bij de stagiair over wat hij/zij aan
de patroon/mentor heeft moeten duidelijk zijn.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De beroepsopleiding richt zich op het breed
opleiden tot een goede advocaat die zelfstandig
praktijk kan uitoefenen. De PO richt zich met
name op het op peil houden van kennis.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn

Helemaal mee eens
Niet leerbare vaardigheden komen bij het
kantoor aan bod. En zijn lastig te toetsen bij pas
afgestudeerden. Cognitieve kennis wel toetsen.
Brede kern is goed. Iedereen dezefde toets.

Vermogensrecht, Bestuursrecht, Strafrecht en
eventueel arbeidsrecht
Vooral schriftelijke vaardigheden.

Vaardigheden worden gedurende de stage en
vooral daarna ontwikkeld. De beroepsopleiding
focus op cognitieve kennis.
Oneens
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

zie hierboven
Geen onderdeel van de toets. Kantoren doen
het zelf.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Dit moet structureel en goed worden ingericht.
Neutraal

Bij grote kantoren werken de stagiairs voor een
grotere groep advocaten en worden door
meerdere 'patroons' begeleid.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

De stagiair leert het meest van de interactie en
feedback en ervaringen opdoen. Tussentijds
bijsturing vindt plaats door continue monitoring.
periodieke gesprekken, coaching en monitoring

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

juridisch Engels, legal tech, WWFT
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van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

De beroepsopleiding mag algemene
vaardigheden en cognitieve kennis niet uit het
oog verliezen.
Docenten moeten geschikt zijn voor het
lesgeven op specialistisch niveau.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8

Engels
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Eens

Geeft een betere indruk van de bekwaamheid
over een langere periode.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Opleiding meer uitsmeren over de stageperiode,
zodat de werkdruk niet in één relatief korte
periode erg hoog is.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Oneens
De praktijk dwingt tot specialisatie, waardoor
een deel van de advocaten standaard
rechtsgebieden niet of nauwelijjs nodig heeft.
Nee, afbakening mogelijk maken door
keuzemogelijkheid of pakketkeuze mogelijk te
maken.

Slechts het procesrecht van één of twee grote
rechtsgebieden.
Analytische vaardigheden en inzicht / voeling
(ethiek).

Eens
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3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
Voorkomen van 'in het diepe gooien' door te
toetsen op cq schaduwen van goede
begeleiding.
Helemaal mee eens

Kleine kantoren hebben vaak minder personeel /
tijd over. Externe hulp / begeleiding mogelijk
maken.
Belang ontwikkeling stagiair voorop i.p.v.
productiviteit voor kantoor.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Kan ook weer veel tijd in beslag nemen.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Eens

Eens
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee eens

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
Anoniem

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Oneens

Ik denk dat er een mogelijkheid moet komen om
patronen een vergoeding te geven voor de
opleiding van een advocaat. In andere
beroepsgroepen is er geld voor de begeleiders
om nieuwe beroepsgenoten op te leiden. Dit is
van belang voor de sociale advocatuur en/of
zeer kleine drukke kantoren. Daar zal namelijk
geen tijd zijn voor de patronen om veel meer tijd
te steken in de opleiding.
Neutraal

De vraag is hoe dit beoordeeld gaat worden en
door wie. Ik vraag mij af of advocaten bij kleine
kantoren die zelf de opleiding moeten betalen
hier wel tijd voor hebben.
Er zou meer aandacht moeten komen voor
kritisch denken binnen de advocatuur. Dat zou
de beroepsgroep als geheel sterker maken. Wat
ik nu zie lijkt allemaal erg schools. Ook zou er
meer aandacht moeten zijn voor Europees
recht. Een groot deel van het recht komt
inmiddels uit Europa en veel advocaten zijn hier
onvoldoende bekend mee. Staatsrecht is in dat
verband ook belangrijk. Je moet als advocaat
weten wat de grondslag van een wet of regel is
en wat bevoegdheden zijn. Advocaten weten
vaak het verschil onvoldoende tussen wetgeving
en beleidsregels. Advocaten nemen erg snel
aan dat een overheid ergens voor bevoegd is en
controleren dit onvoldoende.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Een vergaande specialisatie maakt dat
advocaten te weinig generieke kennis hebben.
Wetgeving veranderd steeds en kennis moet je
toch steeds bijhouden. In dat licht begrijp ik de
wens tot specialisatie niet. Juist binnen de
sociale advocatuur hebben clienten vaak
samenhangende juridische problemen. Er is
geen geld om op iedere kwestie een advocaat te
zetten. Je moet bij het helpen van deze clienten
behoorlijk wat generieke kennis hebben. De
NOvA lijkt teveel uit te gaan van het model van
grote kantoren waar clienten genoeg geld
hebben om verschillende advocaten in te huren.

568

10/10/2017

De eis om te specialiseren jaagt mogelijk
creatieve veelzijdige advocaten weg en gaat
zorgen voor groei van juridische adviesbureaus
die wel integrale kennis aan kunnen blijven
bieden.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens
Ik ben meer voor een creative schrijftoets, in de
zin van schrijf een essay over een opgegeven
onderwerp. Dan kan je inventariseren of iemand
creatief kan denken en kan schrijven. Een
cognitieve toets vind ik te eenzijdig om
advocaten te selecteren.
nee, ik zou meer denken aan een creatieve
schrijftoets. Misschien is een argumentatie toets
ook interessant om te overwegen. Een
kennistoets gaat maken dat studenten nog
minder creatieve vakken gaan volgen en dat zal
uiteindelijk de kwaliteit van de instroom denk ik
alleen maar verlagen. Ik denk dat een juridisch
inhoudelijke toets het effect gaat hebben dat
studenten nog minder keuzevakken gaan
volgen.
Europees recht, dat heb je namelijk overal voor
nodig.
Ik denk dat een creatieve schrijftest en
misschien een redeneertest handig kunnen zijn.
Een louter cognitieve test lijkt mij ook erg
eenzijdig. In de VS doe je zo een toets voordat
je met de studie begint. Daarna volg je veel
rechtsfilosofische vakken en het positieve recht
bestudeer je zelf omdat dit van staat tot staat
verschilt.
Er moet veel meer aandacht komen voor kritisch
denken, creatief denken en het zoeken van
jurisprudentie en wetgeving. Ook moet het voor
iedereen duidelijk zijn hoe Europees recht werkt.
Als je dat kunt kan je ook in alle rechtsgebieden
werken.
Neutraal

Ik denk dat de instroom in de advocatuur nu
redelijk eenzijdig is. Ik zou zelf meer waarde
toekennen aan een extra gevolgde opleiding of
studie dan aan een toets. Pas aan het einde van
je stage weet je eigenlijk pas welke niet-leerbare
vaardigheden je hebt.
weet niet

Veel vaardigheden ontwikkel je tijdens het
werken. Zaken als kritisch kunnen denken,
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creatief kunnen denken en systematisch
wetgeving of jurisprudentie zoeken zijn
vaardigheden waar veel meer aandacht voor
moet zijn.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee oneens
Ik vind dat de NOvA moet stimuleren dat je
subsidie kunt krijgen voor de opleiding van een
stagiaire. Anders komt er binnen de
rechtsgebieden die weinig geld opbrengen
straks vergrijzing.
Helemaal mee oneens

Het wordt allemaal veel te tijdrovend. Grote
kantoren kunne de brouwerij e.d. opzetten.
Kleine kantoren kunnen dit niet. Dit gaat
gevolgen hebben voor vergrijzing binnen
bepaalde segmenten van de advocatuur en
kantoren in steden waar de bevolking weinig
geld heeft.
Ja, dat heb ik net aangegeven. Als het patronaat
meer tijd gaat kosten dan zou hiervoor subsidie
moeten kunnen worden aangevraagd, anders
verdwijnen de kleine kantoren en de kantoren
buiten de randstad.
Een subsidieregeling laten opstellen voor kleine
kantoren als de opleiding zwaarder wordt.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Ik geloof niet zo dat de opleiding alleen een
ontwikkeling aangeeft. De praktijk die je voert is
veel belangrijker voor je vorming als advocaat.
Als je alleen maar dezelfde zaken doet zal je je
minder kunnen ontwikkelen dan wanneer je een
diverse praktijk kunt voeren.
Meer ruimte binnen de beroepsgroep maken
voor kritisch denken en creatief denken. Je zou
bijvoorbeeld als deel van de opleiding kunnen
maken dat je uitspraken annoteert, bijvoorbeeld
uitspraken van de raden van discipline. Jonge
advocaten leren dan schrijven en kritisch
denken en het zou ook nog gepubliceerd
kunnen worden.
Ik zou het laten annoteren van uitspraken een
zeer goede opstap vinden naar kritisch leren
denken en inhoudelijke kennis toepassen.
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Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Neutraal
Mijn indruk is dat ethiek erg schools gegeven
wordt en dat er weinig ruimte is voor creatief
denken. Een idee zou kunnen zijn om dit wat
creatiever te maken, bijvoorbeeld door over
berichten uit advocatie te discussieeeren en
door uitspraken van de Raad van discipline te
annoteren en de annotaties te publiceren.
Helemaal mee oneens

Ik kan mij niets voorstellen bij ethiek per
spedialisatiedeel
Ik denk echt dat stagiaires veel kritische moeten
leren denken

Ik zou minder belerend zijn tegen de stagiaires
en meer ruimte laten voor eigen ontwikkeling,
zeker als het om ethiek gaat.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Helemaal mee oneens

Ik vind een specialisatie helemaal niet zo
noodzakelijk. Het is belangrijk dat je goede
generieke kennis hebt. Specialisatie krijg je in de
praktijk. Daar moet de opleiding zich buiten
houden.
Meer vertrouwen in de ontwikkeling van een
stagiaire in de praktijk.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee oneens

Dit geeft aan dat er veel geld gemoeid is met de
opleiding. Ik vraag mij af of je wel zoveel geld
aan een opleiding uit moet geven. Je kan beter
zorgen dat er genoeg ervaring in de praktijk
wordt opgedaan.
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8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Dit gaat veel geld kosten. Ik zou eerst het
voorstel wat uitdunnen en dan misschien een
derde partij bij de opleiding betrekken.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

2

Kritisch denken, creatief denken, verbanden
leggen, logisch leren nadenken. Verder mis ik
aandacht voor Europees recht. Dat is echt de
basis van het huidige recht en is een
noodzakelijk onderdeel van de opleiding. Ook
staatsrecht is erg belangrijk omdat je moet
weten of een wet of regel wel rechtskracht heeft.
Ook moet je zelf leren uit een wet af te leiden
waar bevoegdheden vandaan komen.
Europees recht en staatsrecht.

De discussie over de opleiding kost erg veel tijd
en geld en ik vraag mij af of de NOvA zich niet
met andere zaken bezig moet houden. Dan
denk ik aan de kwaliteit van de rechtspraak en
de positie van advocaten in de maatschappij.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Renée van der Zwan
advocaat/vaardigheden trainer BA/lid CvA
De Clercq Advocaten Notariaat

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Helemaal mee eens

Helemaal mee eens

Goede insteek. Ben wel benieuwd naar de
uitwerking voor de patroon. Wordt de
Verordening aangevuld met verplichtingen voor
de patroon, waar door de Raad van de Orde op
wordt toegezien?

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Heeft de NOvA nu dan ook een integrale visie
op de rol van de advocaat in de maatschappij
(bezien vanuit zowel commercieel als nietcommercieel oogpunt)? Want zonder een
dergelijke visie, lijkt het onmogelijk vast te
stellen wat een stagiaire moet leren om een
goed, zelfstandig functionerende advocaat te
kunnen worden.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Helemaal mee oneens
In een tijd waar kennis door vergaande
digitalisering binnen enkele jaren algemeen
beschikbaar zal zijn, lijkt een cognitieve toets mij
niet het middel om te checken of een potentiële
advocaat de capaciteiten heeft voor het beroep.
Daar komt bij dat het civiel effect voldoende zou
moeten zijn. Als er iets getoetst wordt, lijken mij
met name academische vaardigheden als
analytisch denkvermogen, logisch
redeneervaardigheden en schrijfvaardigheid de
belangrijkste te toetsen vaardigheden
nee, zie vorig antwoord

niet relevant, zie antwoord 3.1
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3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

ja, zie antwoord 3.1.

De Advocatenwet zal moeten worden aangepast
voor de uitvoering van dit plan, dus
planningstechnisch (met als uitgangspunt dat
wijzigingen in 2020 worden doorgevoerd)
verwacht ik daar een grote uitdaging. Artikel 2
van de Advocatenwet kent geen atttributie- of
delegatiebepalingen op basis waarvan de Orde
zelf aanvullende regels voor toelating tot het
beroep kan stellen. Een toets als eis voor
toelating tot de opleiding, heeft hetzelfde effect,
zal dus ook als een onwettelijke beperking
worden gezien.
Neutraal

Ik denk niet dat er niet-leerbare vaardigheden
bestaan, omdat iedereen altijd, zij het in
bepaalde mate, een vaardigheid kan
ontwikkelen. Mijns inziens zijn het deze
vaardigheden waaruit direct het onderscheid
volgt of iemand geschikt is voor het beroep van
advocaat of niet. Deze vaardigheden zouden in
het VWO en WO ontwikkeld moeten zijn (civiel
effect) en een toets op dit punt zou dus een
goede indicatie kunnen geven, waarbij uit die
toets een duidelijk advies kan volgen voor
aandachtsgebieden in de ontwikkeling van de
stagiaire. Er zal dan ook een herijkingsmoment
moeten worden ingevoerd.
Dit geldt niet alleen voor de toets van nietleerbare vaardigheden, maar ook voor de
kennistoets. In beide gevallen zullen er mensen
niet slagen voor de toets, ondanks dat ze hun
sollicitatieprocedure met succes hebben
doorstaan. Kantoren zullen daar een oplossing
voor moeten vinden en ik kan me voorstellen dat
iemand pas daadwerkelijk in dienst treedt als
advocaat-stagiare als hij/zij de toets heeft
bepaald (waarbij ik nog steeds aanteken geen
voorstander van een toets te zijn.
Denk bij de niet-leerbare vaardigheden (wat ik
overigens een erg slechte term vind) ook aan
morele oordeelsvorming/besluitvorming. Het
gaat dan niet om welke uitkomst er in dat soort
kwesties is, maar vooral de manier waarop tot
het besluit wordt gekomen. Als een stagiaire dat
niet kan, dan zie je vaak meer problemen in de
BA.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
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4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Helemaal mee eens
#NAME?
Eens

het moet alleen geen bureaucratisch monster
worden
nee

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Toetsen kan ook op andere manieren dan een
'tentamen'. Vaak is eruit een essay-opdracht of
iets dergelijks al heel veel over het
prestatievermogen van de stagiaire af te leiden.
Daarbij ook kijken naar toetsing/beoordeling van
vaardigheden.
Zelftoetsing (waar sta ik...?)

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Neutraal

Ik zou juist pleiten voor vergaande integratie van
kennis, vaardigheden en ethiek, waarbij een
basisniveau aan iedereen wordt geboden en de
kantoren daar bovenop hun eigen aanvullingen
aan hun stagiaires kunnen bieden indien die
wens er is.

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Oneens

Alle ontwikkelingen wijzen erop dat de advocaat
van de toekomst vooral sterk moet zijn in het
overbrengen van de juiste juridische kennis (die
met inzet van digitale middelen eenvoudig
verkregen wordt) aan de gebruiker ervan. Ik
geloof dus niet dat specialisatie in de huidige
vorm zo van belang zal blijven.

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Ik kan de vraag nu nog niet goed beantwoorden,
de impact van het voorstel is mij nog niet
duidelijk genoeg.

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

6

ik vind het goed dat deze exercitie wordt
gedaan, maar ik mis de koppeling met de
ontwikkelingen in de toekomst die nu al bekend
zijn. We gaan opleiden voor een toekomstige
generatie die anders zal werken dan nu het
geval is, dan is het niet goed om uit te gaan van
hetgeen we nu kennen...
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Naam
Functie/rol

Nicole M.P. Jäger
Adjunct secrtetaris Raad van de Orde MiddenNederland

Organisatie
Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

In de huidige BO is er al een gezamenlijke rol
voor de stagiaire, patroon en mentor. Niet nodig
deze te intensiveren. Voorkomen dient te
worden dat er (nog) meer ' administratie' bij
komt voor patroon.
Oneens

toetsen is een objectief en efficient
beoordelingsmiddel

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Samenhang prima, maar graag uitwerken en
rekening houden met handhaafbaarheid.

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?

Helemaal mee oneens
Aanvangsniveau dient door universiteiten
gewaarborgd te worden. geen taak voor NOvA.

Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting

Zeer praktijk- en kantoorafhankelijk over welke
niet leerbare vaardigheden een stagiaire dient te
beschikken.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Oneens
patroons/coach cursusos in Midden-Nederland
al verplicht goedkeuring patronaat bevoegdheid
van lokale ordes huidige situatie handhaven met
rol voor lokale ordes
Oneens

er zijn verschillen, maar niet gewenst deze in
regelgeving te verwerken

koester het systeem van het patronaat. werkt
kwaliteitsbevorderend

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Bij de huidige BO wordt al gewerkt met een POP
handhaven huidige systeem

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?

Neutraal
In huidige BO is al een focus op vaardigheden
Helemaal mee oneens
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Ruimte voor toelichting

belangrijk om juist vaardigheden in eerste drie
jaar als basis in gemengde groepen mee te
geven

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

In huidige BO ook mogelijk, maar indien een
verdere specialisatie door kantoren gewenst
mogelijk maken

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

5

tevreden over huidige BO met daarnaast
activiteiten in arrondissementen selectie aan de
poort overlaten aan kantoren
veel gehoorde klacht over huidige BO is lange
tijd tussen toets en resultaat
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mr. P.A.W. Piepers
Manager Kennis, Innovatie, Informatie en
Opleidingen
Van Doorne N.V.

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?

Eens

De LFS kantoren maken zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. De LFS kantoren
pleiten er dan ook voor om de beroepsopleiding
te beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren. De
LFS kantoren onderstrepen het belang van het
patronaat. Dit staat centraal in de opleiding van
een advocaat. Bij de LFS kantoren is het
patronaat overigens doorgaans bij verschillende
personen ondergebracht, te weten de senior
advocaat die de advocaat-stagiair in de
betreffende periode begeleidt (dit kan
gedurende de stage wisselen) alsook bij de HR
afdeling. Indien gewenst kunnen de LFS
kantoren de NOvA inzicht geven in de wijze
waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen. Het
mentorschap heeft in de visie van de LFS
kantoren geen toegevoegde waarde.
Integendeel, het conflicteert met de taken van
het patronaat. Met name de HR afdeling neemt
op de LFS kantoren doorgaans een belangrijke
positie in bij de ontwikkeling van de advocaatstagiair, behoudt het overzicht en biedt zo nodig
ook tegenwicht tegen de betreffende patroon.
Voor zover het mentoraat desondanks wenselijk
wordt geacht, willen de LFS kantoren er dan ook
voor pleiten dat het mentoraat desgewenst kan
worden ingevuld door de HR afdeling van het
kantoor.
Eens
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Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

De LFS kantoren vinden het een goed idee om
in de beroepsopleiding minder nadruk te leggen
op het halen van examens, aangezien in de
praktijk is gebleken dat dit bij stagiaires leidt tot
schools gedrag. Dat neemt niet weg dat
onderdelen van bijvoorbeeld het ethiekonderwijs
zich ook voor toetsing kunnen lenen. De LFS
kantoren plaatsen vraagtekens bij het voorstel
om de advocaatstagiaires bij aanvang een
persoonlijk ontwikkelplan te laten opstellen. Het
ontbreekt de advocaatstagiaires in die fase aan
voldoende kennis en ervaring om daar zinvol
invulling aan te geven. In de visie van de LFS
kantoren ligt de invulling van de POP besloten in
de keuze voor een bepaald kantoor en patroon
en de inrichting van de beroepsopleiding. Het
werken aan een portfolio kan zinvol zijn, mits
daar als onderdeel van de opleiding duidelijke
eisen aan worden gesteld. De advocaatstage
moet gericht zijn op de ontwikkeling tot een
volwaardig advocaat, voorkomen moet worden
dat de bouw aan een portfolio een doel op zich
wordt. Hoewel de LFS kantoren geen
onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het
gebruik van een portfolio, twijfelen zij aan de
toegevoegde waarde.
In de visie van de LFS kantoren zou de
beroepsopleiding zich moeten beperken, zowel
in omvang als in aandachtsgebieden. De LFS is
er daarom een voorstander van om het
cognitieve onderwijs in de huidige vorm (lees: de
herhaling van de universiteit) te laten vervallen.
Herhaling van cognitieve vakken die ook op de
universiteit worden onderwezen hoort geen
onderdeel uit te maken van een
beroepsopleiding. De beroepsopleiding wordt
meer effectief naarmate deze zich meer
toespitst op enerzijds ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Toevoegen van meer elementen
aan de beroepsopleiding maakt het
onoverzichtelijker voor de stagiair, en doet
afbreuk aan de tijd die de advocaat stagiair kan
besteden aan de praktijk, terwijl het vak van
advocaat primair in de praktijk wordt geleerd.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

De LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
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waarde van dit onderdeel. Het hier voorgestelde
vaardighedenonderwijs hoort in de visie van de
LFS kantoren bovendien niet thuis in de
beroepsopleiding. Deze vaardigheden kunnen
beter worden aangeleerd in de praktijk, onder
begeleiding van een patroon, dan door “droog te
zwemmen” in een opleidingslokaal. Mocht dit
onderdeel van het voorstel gehandhaafd blijven,
dan is het in ieder geval van belang dat kantoren
deze leerlijnen ook zelf mogen aanbieden – al
dan niet in collectief verband. De LFS kantoren
begrijpen dat dit ook is beoogd, maar
benadrukken dat dit onderdeel van het voorstel
in hun visie volledig zou moeten komen te
vervallen. De specialisatie die met de drie
leerlijnen wordt beoogd komt in de visie van de
LFS kantoren te vroeg. Dergelijke specialisatie
kan pas zinvol worden gemaakt wanneer men
enige jaren praktijkervaring heeft. De LFS
kantoren zouden toejuichen wanneer het volgen
van een specialisatieopleiding na minimaal vijf
jaar praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist. De keuze voor een van de drie
leerlijnen tijdens de advocaatstage sluit ten
slotte slecht aan bij de praktijk van de meeste
LFS kantoren, waar stagiaires twee keer
anderhalf jaar in een bepaalde praktijksoort
werkzaam zijn en pas na het afronden van de
advocaatstage een definitieve keuze maken
voor een specialisme.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
De LFS kantoren begrijpen uit de contouren van
BA2020 die nu ter consultatie voorliggen dat de
NOvA aan de hand van een toelatingstoets wil
vaststellen of advocaatstagiaires over de
benodigde basiskennis beschikken. De LFS
kantoren achten dit een zinvolle benadering,
aangezien een universitair diploma niet altijd
garandeert dat alle advocaatstagiaires de
benodigde basiskennis bij aanvang van de
beroepsopleiding paraat hebben. Wie de toets
opstelt, op basis van welke criteria en wanneer
de toets moet zijn behaald zijn vraagpunten die
tot de uitvoering behoren, maar wel aandacht
verdienen. Als tot een toelatingstoets wordt
gekomen, moet bovendien worden gewaarborgd
dat de toegang tot de advocatuur gewaarborgd
blijft onafhankelijk van iemands achtergrond en
financiële positie. Voor eventuele
voorbereidende cursussen moeten zo nodig
beurzen ter beschikking worden gesteld.
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3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Overigens zou in de visie van de LFS kantoren
ook op andere wijzen tegemoet kunnen worden
gekomen aan de wens om te bewerkstelligen
dat advocaatstagiaires over dezelfde
basiskennis beschikken, bijvoorbeeld door (i)
betere informatievoorziening vanuit de Orde
over de vakken die op masterniveau bekend
worden verondersteld, (ii) vrijstellingen voor de
studenten die de betreffende vakken reeds op
masterniveau hebben gevolgd, (iii) het
aanbieden van keuzevakken voor of tijdens de
beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen.
De LFS kantoren achten dat inderdaad
wenselijk, omdat specialisatie in deze fase van
de carrière te vroeg zou zijn. Dergelijke
specialisatie kan pas zinvol worden gemaakt
wanneer men enige jaren praktijkervaring heeft.
De LFS kantoren zouden het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtszoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.
De LFS kantoren achten het wenselijk dat de
juridisch-inhoudelijke basiskennis van een
advocaat-stagiair zich in ieder geval uitstrekt tot
het algemeen burgerlijk recht (waaronder
begrepen het goederen- en
verbintenissenrecht), het procesrecht (civiel- en
bestuursprocesrecht), het algemeen
bestuursrecht, het ondernemingsrecht, het
belastingrecht en het insolventierecht
(waaronder begrepen de beginsel van het
zekerhedenrecht).
De LFS kantoren achten dit niet wenselijk,
aangezien het niet eenvoudig is om deze
vaardigheden objectief te toetsen.
N.v.t.
Helemaal mee oneens

De LFS kantoren zien geen toegevoegde
waarde in een “geschiktheidstoets”. Het
afnemen van een dergelijke toets veronderstelt
dat iedere advocaat over dezelfde kwaliteiten en
eigenschappen zou moeten beschikken. Dat
doet geen recht aan de diversiteit binnen de
advocatuur en miskent dat ieder specialisme en
praktijk een andere (combinatie van) kwaliteiten
en eigenschappen vergt.
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

In de visie van de LFS kantoren is voor de
NOvA geen rol weggelegd in de wijze van
selectie van stagiaires door individuele kantoren.
N.v.t.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Eens
De LFS kantoren onderstrepen zoals al onder
1.1. vermeld het belang van het patronaat. Dit
staat centraal in de opleiding van een advocaat.
Bij de LFS kantoren is het patronaat overigens
doorgaans bij verschillende personen
ondergebracht, te weten de senior advocaat die
de advocaat-stagiair in de betreffende periode
begeleidt (dit kan gedurende de stage wisselen)
en bij de HR afdeling.
Helemaal mee oneens

Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van de LFS kantoren geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Wij achten het voor de
stagiair geen toegevoegde waarde te hebben
om naast de patroon – en op de LFS kantoren
de HR afdeling – ook nog een mentor te
hebben.
Het voorgestelde mentorschap heeft in de visie
van de LFS kantoren geen toegevoegde
waarde. Integendeel, het conflicteert met de
taken van het patronaat. Met name de HR
afdeling neemt op de LFS kantoren doorgaans
een belangrijke positie in bij de ontwikkeling van
de advocaatstagiair, behoudt het overzicht en
biedt zo nodig ook tegenwicht tegen de
betreffende patroon. Voor zover het mentoraat
desondanks wenselijk wordt geacht, willen de
LFS kantoren er dan ook voor pleiten dat het
mentoraat desgewenst kan worden ingevuld
door de HR afdeling van het kantoor.
Zoals reeds vermeld kunnen de LFS kantoren
indien gewenst de NOvA inzicht geven in de
wijze waarop intern wordt begeleid, feed back is
gestructureerd, beoordelingen en evaluaties
plaatsvinden, wat wordt gedaan aan de
opleiding van de patroon et cetera. Dit
benadrukt het grote belang dat de LFS kantoren
reeds hechten aan de patroon.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
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5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens

De LFS kantoren vinden het zoals gezegd een
goed idee om in de beroepsopleiding minder
nadruk te leggen op het halen van examens,
aangezien in de praktijk is gebleken dat dit bij
stagiaires leidt tot schools gedrag. Dat neemt
niet weg dat onderdelen van bijvoorbeeld het
ethiekonderwijs zich ook voor toetsing kunnen
lenen. De LFS kantoren willen ervoor waken dat
een te grote nadruk komt op het monitoren, en
de administratie daarvan, terwijl de focus zou
moeten liggen op de daadwerkelijke begeleiding
door de patroon. Om die reden zijn de LFS
kantoren ook geen voorstander van het
handhaven van het mentoraat.
De LFS kantoren maken zich zorgen over het
versnipperde karakter van de contouren van de
BA2020. Het is in de huidige opleiding al
onoverzichtelijk voor stagiaires hoe de
verschillende onderdelen van de opleiding zich
verhouden, dat wordt in het nieuwe voorstel
alleen maar onoverzichtelijker. De LFS kantoren
pleiten er dan ook voor om de beroepsopleiding
te beperken tot enerzijds onderwijs in ethiek en
procesvaardigheden vanuit de NOvA en
anderzijds de begeleiding in de praktijk vanuit
het patronaat. Het cognitieve onderwijs moet
sterk in omvang worden teruggebracht dan wel
helemaal verdwijnen voor zover het een
doublure van de universiteit zou opleveren. De
voorgestelde mentor zou moeten vervallen.
In de visie van de LFS kantoren hebben de
stagiaire en de patroon primair een eigen
verantwoordelijkheid in het monitoren van de
voortgang van de ontwikkeling. De bijdrage van
de NOvA zou zich in de visie van de LFS
kantoren moeten beperken tot het verzorgen
van een beroepsopleiding. Verdere monitoring
vanuit de NOvA ligt in de visie van de LFS
kantoren niet direct in de rede.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
De LFS kantoren zijn groot voorstander van de
focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
de LFS kantoren een belangrijk onderdeel van
de beroepsopleiding en dit zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs in gemengde
groepen extra toegevoegde waarde biedt. Er zijn
vele aspecten die grote(re) en kleine(re)
kantoren gemeen hebben, bijvoorbeeld als het
gaat om de geheimhoudingsplicht en het
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

verschoningsrecht, bij advisering, bij het
onderhandelen over contracten en bij juridische
procedures. Daarnaast zijn er ook aspecten die
eigen zijn aan de praktijk van de LFS kantoren,
zoals bijvoorbeeld de beursregelgeving (regels
over voorwetenschap), bepaalde aspecten van
fiscaliteit, buitenlandse sanctieregelgeving en de
(vaak strenge) deontologie waaronder
buitenlandse advocatenkantoren opereren. Voor
dergelijke onderwerpen bestaat grote aandacht
bij de LFS kantoren, maar deze lenen zich
wellicht minder voor een behandeling in
gemengde groepen. De LFS kantoren tekenen
aan dat het niveau van het
vaardighedenonderwijs tot op heden vanuit het
perspectief van veel stagiaires onder de maat
was. Het behoud van de kennis en ervaring van
de huidige docenten in het
vaardighedenonderwijs zou in de visie van de
LFS kantoren dan ook geen doel op zich moeten
zijn, anders dan in de contouren lijkt te worden
gesuggereerd. De LFS kantoren zijn graag
bereid om een bijdrage te leveren aan dit
onderwijs, maar dat is alleen haalbaar wanneer
de beroepsopleiding zich daartoe ook beperkt.
Wanneer daarnaast ook
(praktijkvaardigheden)onderwijs in specifieke
leerlijnen moet worden verzorgd, zal de
aandacht van de LFS kantoren zich
noodzakelijkerwijs daarop richten.
Eens

De LFS kantoren zijn groot voorstander van de
focus op ethiekonderwijs en het aanleren van
procesvaardigheden. Dit vormt in de visie van
de LFS kantoren het hart van de
beroepsopleiding en zijn bij uitstek de
onderwerpen waar onderwijs buiten de
kantoormuren toegevoegde waarde biedt. De
LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
waarde van dit onderdeel. Het hier
voorgestelde vaardighedenonderwijs hoort in de
visie van de LFS kantoren bovendien niet thuis
in de beroepsopleiding. Deze vaardigheden
kunnen beter worden aangeleerd in de praktijk,
onder begeleiding van een patroon, dan door
“droog te zwemmen” in een opleidingslokaal.
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6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Mocht dit onderdeel van het voorstel
gehandhaafd blijven, dan is het in ieder geval
van belang dat kantoren deze leerlijnen ook zelf
mogen aanbieden – al dan niet in collectief
verband. De LFS kantoren begrijpen dat dit ook
is beoogd, maar benadrukken dat dit onderdeel
van het voorstel in hun visie volledig zou moeten
komen te vervallen.
Te denken valt aan procesvaardigheden als
omgang met de rechter.

N.v.t.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

De LFS kantoren plaatsen vraagtekens bij het
voorstel om ondanks het schrappen van de
cognitieve herhaling van de universiteit toch drie
leerlijnen te introduceren. Het is vanuit
onderwijskundig perspectief niet onmiddellijk
duidelijk wat wordt beoogd met “toepassing van
cognitieve vaardigheden”, en het risico bestaat
dat dit toch weer verwordt tot een herhaling van
het universitaire onderwijs. De LFS kantoren zijn
dan ook niet overtuigd van de toegevoegde
waarde van dit onderdeel. De keuze voor een
van de drie leerlijnen tijdens de advocaatstage
sluit bovendien slecht aan bij de praktijk van
veel LFS kantoren, waar stagiaires twee keer
anderhalf jaar in een bepaalde praktijksoort
werkzaam zijn en pas na het afronden van de
advocaatstage een definitieve keuze maken
voor een specialisme.
De LFS kantoren zouden het toejuichen
wanneer het volgen van een
specialisatieopleiding na minimaal vijf jaar
praktijkervaring zou worden voorgeschreven
door de NOvA. Dit zou in de visie van de LFS
kantoren bijdragen aan de benodigde
specialisatie en zou rechtzoekenden ook meer
zekerheid kunnen bieden bij het vinden van de
juiste specialist.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

Eens

De LFS kantoren zijn in meerderheid voor het
handhaven van een gemengde
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beroepsopleiding, met dien verstande dat deze
opleiding zich dan ook noodzakelijkerwijs
beperkt tot onderwijs dat aansluit bij de praktijk
van de hele balie. Om die reden juichen de LFS
kantoren het toe dat het ethiek en
procesvaardighedenonderwijs in gemengde
groepen wordt aangeboden. Zoals hiervoor
aangegeven, zijn de LFS kantoren niet overtuigd
van de toegevoegde waarde van het voorstel
om ondanks het schrappen van de cognitieve
herhaling van de universiteit toch drie leerlijnen
te introduceren. Het is vanuit onderwijskundig
perspectief niet onmiddellijk duidelijk wat wordt
beoogd met “toepassing van cognitieve
vaardigheden”, en het risico bestaat dat dit toch
weer verwordt tot een herhaling van het
universitaire onderwijs. Voor zover partijen
worden geaccrediteerd, adviseren de LFS
kantoren om zowel onderwijs als examinering uit
te besteden. Wanneer dit gescheiden is, zoals in
de huidige situatie, bestaat het risico dat het
onderwijs onvoldoende aansluit bij het examen
en vice versa.
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

De LFS kantoren zouden ervoor willen pleiten
om de tijdsbelasting van de opleiding te
concentreren in het eerste jaar. In het tweede en
derde jaar profiteert de advocaat stagiair vooral
van het opdoen van vaardigheden in de praktijk
en de begeleiding van het patronaat.
Zie hierna,

De LFS kantoren zijn verheugd dat de NOvA
aanleiding ziet tot een herinrichting van de
beroepsopleiding van de advocatuur. In de visie
van de LFS kantoren is de opleiding om diverse
redenen aan een herinrichting toe waarbij
overigens de hoogste kwaliteitseisen voorop
moeten staan. In het formele document zijn de
antwoorden en de visie van de LFS op de
diverse vragen te vinden. Los daarvan wil de
LFS graag het navolgende benadrukken: Het
opleiden van stagiaires is voor de kantoren in
meerdere opzichten kostbaar: niet alleen
vanwege de kosten van de opleiding sec, maar
met name door de tijd die de opleiding van de
stagiair vergt. Deze is immers niet inzetbaar in
de praktijk. Bedacht moet hierbij worden dat de
opleiding van de stagiair zich niet beperkt tot de
beroepsopleiding: ook daarbuiten (lees: binnen
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het kantoor zelf) investeert het kantoor veel tijd
(en daarmee geld) in de opleiding van de jonge
advocaat. Nu is dit ook heel belangrijk
(uiteindelijk zijn de mensen het uiteindelijke
kapitaal van een advocatenkantoor), maar niet
uit het oog mag worden verloren dat de kosten –
direct en indirect- inmiddels heel fors zijn. Het
(zeer omvangrijke) cognitieve onderwijs binnen
de huidige beroepsopleiding overlapt voor een
belangrijk deel met het universitaire onderwijs.
Dat doet afbreuk aan het karakter van een
beroepsopleiding en kan leiden tot nodeloze
herhaling. Oorzaak van dit probleem is het feit
dat de opleidingsachtergrond van stagiaires zeer
gevarieerd is, mede als gevolg van het brede
palet aan curricula dat het stempel “civiel effect”
meekrijgt. Voor de studenten die de vakken uit
de beroepsopleiding niet op een verdiepende
wijze in de masterfase van hun studie hebben
gevolgd, is het noodzakelijk om in het onderwijs
meer basaal te beginnen. Dat laat minder ruimte
voor de verdieping en toepassing van cognitieve
kennis die in een beroepsopleiding wordt
beoogd. Voor de studenten die de vakken uit de
beroepsopleiding wèl op verdiepende wijze in de
masterfase van hun studie hebben gevolgd, leidt
deze noodgedwongen herhaling tot
motivatieproblemen. In de visie van de LFS
kantoren zijn er verschillende oplossingen om dit
probleem te adresseren. Dit kan bijvoorbeeld via
een cognitieve toelatingstoets, zoals de Orde nu
voorstelt, maar kan ook op andere manieren.
Gedacht kan worden aan (i) betere
informatievoorziening vanuit de NOvA over de
vakken die bekend worden verondersteld, (ii)
vrijstellingen voor de studenten die de
betreffende vakken reeds hebben gevolgd, (iii)
het aanbieden van keuzevakken voor of tijdens
de beroepsopleiding aan de studenten die
cognitieve kennis missen of (iv) een combinatie
van deze oplossingen. Van belang is echter dat
de beroepsopleiding weer daadwerkelijk een
beroepsopleiding wordt, en geen herhaling van
de universiteit. De omvang van het onderwijs
moet fors worden verminderd en dient te worden
gekeken of er bij de deelnemers daadwerkelijk
cognitieve hiaten moeten worden gedicht. Het
vaardighedenonderwijs dat op dit moment een
groot onderdeel uitmaakt van de opleiding is
vanuit het perspectief van veel stagiaires van
onvoldoende niveau en doet geen recht aan de
diversiteit in de praktijk. Zo vergen bijvoorbeeld
onderhandelingen over een individuele klacht
met een overheidsinstantie een andere
benadering dan een onderhandeling met
buitenlandse advocaten over een internationale
herstructurering. De beoogde ontwikkeling van
praktijkvaardigheden heeft geen effect wanneer
het vaardighedenonderwijs niet aansluit bij de
praktijk. Veel advocatenkantoren hebben
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bovendien ook een intern opleidingsprogramma,
dat specifiek toegesneden is op de betreffende
praktijk, in welk geval de beroepsopleiding op dit
vlak geen toegevoegde waarde biedt. Meer in
het algemeen ontwikkelt een advocaat-stagiaire
zijn vaardigheden doorgaans beter in de praktijk,
onder begeleiding van een patroon, dan door
“droog te zwemmen” in een opleidingslokaal.
Het argument voor het aanbieden van
‘algemeen’ vaardighedenonderwijs dat een
advocaat na verloop van tijd van kantoor kan
wisselen, miskent dat een advocaat op ieder
moment in zijn of haar loopbaan kan wisselen
en dan over wellicht geheel andere
vaardigheden moet beschikken. Dit risico kan
door het aanleren van algemene vaardigheden
in de eerste jaren niet worden ondervangen.
Het tijdsbeslag van het vaardighedenonderwijs
is bijzonder groot. Dit staat haaks op het
uitgangspunt dat advocaatstagiaires het vak in
beginsel het beste leren in de praktijk, onder
begeleiding van een patroon.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mr. Mariska van Zelst-de Wit
Juridisch visual consultant en trainer

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

De ‘ideale’ beroepsopleiding voor advocaten
heeft in het curriculum ook workshops
opgenomen waarin beginnende advocaten leren
hoe visualiseren het analyseren van een
juridisch vraagstuk kan ondersteunen en die hen
laten oefenen met vaardigheden als visueel,
creatief en conceptueel denken. Daarmee zou
de beroepsopleiding goed inspelen op een
aanhoudende externe trend: steeds meer
organisaties visualiseren informatie of passen
visueel denken toe in hun bedrijfsprocessen.
Met name in de consultancy business is men
daarin verder dan de advocatuur, waarin
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overigens wel steeds meer aandacht is voor dit
onderwerp. Door een visuele vertaalslag te
maken wordt complexe en abstracte juridische
informatie toegankelijk voor gebruikers.
Visualiseren maakt juridische informatie
makkelijker en sneller te begrijpen en te
onthouden. Daarmee draagt visualiseren bij aan
de gebruiksvriendelijkheid van die informatie. In
een voortdurend verder juridiserende
samenleving waarin het recht steeds complexer
lijkt te worden, wordt van juristen steeds vaker
gebruiksvriendelijke juridische informatie
gevraagd. Advocaten worden elke dag
uitgedaagd om juridische informatie zowel
zorgvuldig als toegankelijk te presenteren.
Advocaten moeten verschillende doelgroepen,
schriftelijke en mondeling, in een veelheid van
omgevingen bereiken en overtuigen. Dat vraagt
naast een juridisch inhoudelijke deskundigheid
om een breed spectrum aan
communicatievaardigheden. Op die manier
kunnen advocaten actief bijdragen aan een
beter begrip van en toegang tot het recht en de
rechtsstaat. Juridische teksten zijn namelijk
vaak moeilijk te begrijpen voor rechtszoekenden
en bovendien voor advocaten vaak moeilijk uit te
leggen. Dat is niet nodig. Leren visualiseren
helpt de advocaat stagiair zijn/haar kennis voor
cliënten inzichtelijk te maken, en helpt de
stagiaire in het doorgronden, gebruiken en
toepassen van juridische kennis en
vaardigheden.
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
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9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

8
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Naam
Functie/rol

de heer mr. M.J.A.M. de Wit en mevrouw drs.
A.Ch. van Es
Kroonleden van het college van toezicht van de
Nederlandse orde van advocaten

Organisatie
Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Eens

De kroonleden van het college van toezicht
constateren dat de stagiaire in de voorgestelde
regeling te maken krijgt met zijn patroon, de
portefeuillehouder van raad van de orde,
eventueel een mentor van de raad van de orde
en een mentor van de opleiding. De kroonleden
vragen zich af of dat niet wat veel is. Het is van
belang om ieders rol goed af te bakenen en
duidelijk vast te leggen wie precies wat gaat
doen.
Eens

De kroonleden kunnen zich vinden in de
voorgestelde combinatie van een
toelatingstoets, een POP en een portfolio dat
deels de formele toetsing vervangt. Bij
vervanging van een deel van de formele toetsing
door het portfolio verschuift de beoordeling
mogelijk van de opleidingsorganisatie naar de
raden van de lokale orden van advocaten. De
kroonleden vinden het van belang dat duidelijk
wordt vastgelegd wie de prestaties van de
stagiaire daadwerkelijk beoordeelt. Een
belangrijk onderdeel daarvan is de beoordeling
van de aangeleverde processtukken.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis

Eens

De kroonleden vinden het van belang dat alle
stagiaires tijdens de stage een brede basis
opdoen, zodat zij thuis raken in de advocatuur.
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die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?

Dat geldt derhalve ook voor de toelatingstoets.
Een argument hiervoor is dat een deel van de
stagiaires na het voltooien van hun stage op
grote kantoren overstapt naar kleine kantoren of
(na enkele jaren) een eigen praktijk start. Maar
ook bij het uitoefenen van een specialisme geldt
dat een brede basiskennis onontbeerlijk is. Dit
geldt te meer als afgestudeerden een steeds
meer verschillende studieachtergrond krijgen.

Neutraal

De kroonleden constateren dat niet-geschikte
advocaten een risico vormen voor de
beroepsgroep; hun praktijkvoering kan immers
tot schade leiden voor cliënten en derden. Een
vraag is hoe bij de toelating is te beoordelen wie
ongeschikt is voor het vak. Als de voorgestelde
regels worden ingevoerd, inclusief een betere
begeleiding van stagiaires, is er dan ook minder
kans dat zij na hun stage als advocaat door
kunnen gaan, terwijl zij het nooit zullen leren?
En zo nee, hoe is het probleem dan te
ondervangen? Dat is voor de kroonleden de
voornaamste vraag. Het probleem kan breder
worden bezien in het kader van het voorstel om
de gehele opleiding tijdens de stage als
selecterend te zien, zie de reactie bij vragen 4.4
en 5.1.
De orden van advocaten hebben een eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van de
toelating tot het beroep en de borging van de
kwaliteit en integriteit van (de dienstverlening
van) advocaten.

3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

Eens

De kroonleden van het college van toezicht
constateren dat de stagiaire in de voorgestelde
regeling te maken krijgt met zijn patroon, de
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4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

portefeuillehouder van raad van de orde,
eventueel een mentor van de raad van de orde
en een mentor van de opleiding. Dat roept de
vraag op of dat niet wat veel is. Het is in ieder
geval van belang om ieders rol goed af te
bakenen en duidelijk vast te leggen wie precies
wat gaat doen. Zo is van belang wat de rol is
van de mentor uit de raad van de orde. In
hoeverre is die begeleidend en vertrouwelijk
bedoeld, en/of in hoeverre is die onderdeel van
de monitoring en het toezicht op de stagiaires?
Ook stagiaires op grote kantoren moeten
voldoende proceservaring opdoen. Als de aard
van de praktijk op deze kantoren zodanig is dat
de stagiaires niet of nauwelijks aan voldoende
proceservaring kunnen komen, dan is het van
belang dat de betrokken patroons (en kantoren)
actief zorgen voor alternatieve mogelijkheden
om deze proceservaring op te doen.
De kroonleden signaleren de volgende punten: de raden van de orden hebben op dit
moment onvoldoende handvatten om een niet
goed functionerende patroon tussentijds uit die
rol te ontheffen, bijvoorbeeld door intrekking van
de goedkeuring van de patroon. Zo’n
voorziening is in ieder geval wenselijk als de
opleiding en/of kwaliteit van de dienstverlening
van de stagiaire in het gedrang komt door bijv.
onvoldoende of kwalitatief ontoereikende
begeleiding door de patroon. - het blijkt voor de
raden van de orden zeer lastig te zijn om een
stageverklaring te weigeren aan niet goed
functionerende stagiaires. Bovendien hebben
patroons vaak met hun stagiaire een gedeeld
belang om een positief stageverslag te
schrijven, ook als de stagiaire onvoldoende
functioneert of ongeschikt is voor de advocatuur.
Dat is een perverse prikkel. De kroonleden
roepen de algemene raad op om regelgeving
aan te passen of te introduceren, zodat de raden
in deze opzichten meer mogelijkheden krijgen.
Verder is niet geheel duidelijk of de raden van
de orden voldoende mogelijkheden hebben om
een patroon te weigeren, als zij die niet geschikt
achten. De kroonleden verzoeken de algemene
raad om daar grondig naar te kijken. Verder
doen de kroonleden de volgende suggestie,
waarmee wellicht de perverse prikkel voor
patroons kan worden ondervangen. Misschien is
het mogelijk een ‘knip’ aan te brengen tussen
het verstrekken van een stageverklaring,
inhoudende dat de stagiaire aan formele
stageverplichtingen heeft voldaan, en het
afgeven van een verklaring/licentie om na de
stage door te gaan als advocaat. Voordeel
daarvan is dat ook disfunctionerende stagiaires
na 3 jaar niet met lege handen hoeven te staan.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
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5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens

De kroonleden lezen dat de bedoeling is dat de
BA2020 gedurende de gehele opleiding een
selecterend karakter heeft. De mogelijkheid van
uitstromen wordt genoemd, maar het is nog niet
uitgewerkt hoe dat vorm zou krijgen. Een optie is
het introduceren van een afsluitend examen. In
het midden wordt gelaten of dat kan leiden tot
weigering van de afgifte van een stageverklaring
(zie ook reactie bij vraag 4.4). Meer tussentijdse
monitoring sluit aan bij de wens van de
kroonleden.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

Helemaal mee eens
De kroonleden steunen dit, gelet op het
maatschappelijk belang van de advocatuur en
het belang dat advocaten integer optreden en bij
morele dilemma’s een goede en afgewogen
keuze kunnen maken.

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

De kroonleden vinden het van belang dat alle
stagiaires tijdens de stage een brede basis
opdoen, zodat zij thuis raken in de advocatuur.
Een van de redenen hiervoor is dat een deel van
de stagiaires op grote kantoren na het voltooien
van de stage overstapt naar kleine kantoren of
(na enkele jaren) een eigen praktijk start.
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Voorkomen moet worden dat verenging van de
stage optreedt (zie ook reactie bij vraag 3.2).
Anderzijds onderschrijven de kroonleden dat
advocaten in het belang van een goede kwaliteit
van dienstverlening tegen het einde of na afloop
van hun stage een keuze maken voor het terrein
waarop ze willen werken. In deze tijd is het
gezien de complexiteit van regelgeving en de
snelheid van (rechts)ontwikkelingen
onontkoombaar dat advocaten zich beperken in
het aantal (uiteenlopende) rechtsgebieden
waarop zij werkzaam zijn.
Het consultatiedocument stelt voor om ook na
de stage periodiek de cognitie te blijven toetsen
op die rechtsgebieden waarop een advocaat
aangeeft specialist te zijn. “Bij wisseling van
rechtsgebied wordt de advocaat getoetst op
kennis” voordat hij op dat gebied mag optreden.
De kroonleden constateren dat dit idee in
beginsel buiten het bereik van de BA2020 valt
en ook nog niet is uitgewerkt. Zij beperken zich
op dit moment tot de opmerking dat bij een
eventuele uitwerking van dat idee aandacht
moet worden besteed aan het toezicht en de
handhaving van een regeling.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA

8

De kroonleden constateren dat in de BA2020
kennelijk is gekozen om de opleiding te
beperken tot de juridisch-inhoudelijke kant van
het vak. Er lijken geen onderdelen over
kantoorvoering, administratie e.d. te zijn. De
kroonleden vragen zich af of deze keuze is
gemaakt omdat de combinatie teveel zou zijn in
drie jaar, of omdat het nauwelijks doenlijk is om
een dergelijk onderdeel “one size fits all” te
maken. Dat roept ook de vraag op of het de
eigen verantwoordelijkheid is van advocaten om
zich deze kennis en vaardigheden eigen te
maken.
Voor de kroonleden van het college van toezicht
is het voornaamste dat de beroepsopleiding en
het patronaat bijdragen aan de kwaliteit en de
integriteit van de beroepsgroep en de
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aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?

9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

beroepsuitoefening. Daarom steunen de leden
het voorstel dat de gehele opleiding een
selecterend karakter heeft. Zoveel mogelijk moet
worden voorkomen dat er stagiaires en
advocaten zijn die door onvoldoende kwaliteit of
integriteit schade toebrengen aan cliënten en
derden.
De kroonleden signaleren dat de raden van de
orden bepaalde bevoegdheden ten aanzien van
stagiaires mandateren aan de adjunct-secretaris
van de raad. Dit betreft besluiten tot verlenging
en verkorting van de stage en tot (onthouding
van) goedkeuring van de stage en de patroon.
Gelet op de hoge eisen die aan (de kwaliteit
van) advocaten worden gesteld, zijn dit
verstrekkende en potentieel gevoelige besluiten.
Daardoor rijst de vraag of de mandatering van
deze bevoegdheden zich hiermee verenigt.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Michael Broeders
Als bestuurslid van INSOLAD

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?

Ja. Inhoudelijke kennis en het vereiste niveau
daarvan moet inhoudelijk worden getoetst.

Het insolventierecht in brede zin. Te weten
kennis en inzicht in de faillissementswet en de
vereisten voor aanvraag van en toepassing van
een insolventieprocedure (zowel faillissement,
als surseance en schuldsanering), alsmede de
rechtsgevolgen daarvan op de schuldenaar en
de rechtsverhoudingen van de schuldenaar met
derden. Fundamentele kennis van
zekerheidsrechten, over aansprakelijkheid van
onder andere bestuurders, aandeelhouders
(jegens de boedel en / of schuldeisers) en de
curator. Begrip van de rol van de curator en het
toezicht op de curator.

3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
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voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Zie vraag 3.3 Het insolventierecht in brede zin.
Te weten kennis en inzicht in de
faillissementswet en de vereisten voor aanvraag
van en toepassing van een insolventieprocedure
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(zowel faillissement, als surseance en
schuldsanering), alsmede de rechtsgevolgen
daarvan op de schuldenaar en de
rechtsverhoudingen van de schuldenaar met
derden. Fundamentele kennis van
zekerheidsrechten, over aansprakelijkheid van
onder andere bestuurders, aandeelhouders
(jegens de boedel en / of schuldeisers) en de
curator. Begrip van de rol van de curator en het
toezicht op de curator.
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

Enige opmerkingen van INSOLAD naar
aanleiding van het Consultatie Document
Beroepsopleiding Advocatuur. Insolad streeft
o.a. naar kwaliteitsverbetering van diegene die
zich in de rechtspraktijk met het insolventierecht
bezighouden. Daaronder niet in de laatste plaats
diegene die als bewindvoerder in een surseance
of curator in faillissement worden benoemd. Dit
doet Insolad o.a. door het organiseren van de
specialisatieopleiding (Grotius Insolad
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Insolventierecht), en door de verplichte
vervolgopleiding financiële economie voor
curatoren, alsmede door permanente en andere
verplichte vervolgopleidingen. Daarnaast heeft
Insolad gedragsregels opgesteld voor curatoren
en bewindvoerders en ziet Insolad toe op de
nalevering daarvan. Rol advocaat binnen het
insolventierecht In de praktijk wordt door de
Rechtbank eigenlijk steeds een advocaat tot
bewindvoerder of curator benoemd. Ook
advocaten die nog in hun stage zitten kunnen
voor benoeming in aanmerking komen. Het gaat
dan in de praktijk om advocaten die in de
tweede helft van hun stage zitten. Vgl. de
richtlijn Recofa voor benoeming in surseance en
faillissement (Bijlage I). De benoeming tot
bewindvoerder of curator vraagt om specifieke
kennis en vaardigheden. Doordat in de praktijk
steevast advocaten worden benoemd ligt het
voor de hand dat er binnen de beroepsopleiding
voldoende aandacht is voor het insolventierecht.
Justitiabele komen regelmatig met een
bewindvoerder of curator in aanraking. Voor vele
is de insolventie van de werkgever, tegenpartij
of de insolventie van de eigen onderneming een
belangwekkende gebeurtenis. Het raakt aan de
kerntaak van de Orde om erop toe te zien dat de
rechtshulpverlener met het procesmonopolie,
goed is voorbereid op een mogelijke rol bij een
insolventiesituatie. Hetzij als bewindvoerder of
curator, hetzij als rechtshulpverlener voor een
overigens betrokken partij. De rol van de
advocaat en de juridische aard van de
insolventieproblematiek – waar vaak onder
tijdsdruk beslissingen moeten worden genomen
– rechtvaardigen dat gedurende de
beroepsopleiding ten minste een basisniveau
aan kennis wordt aangereikt en afgetoetst.
Curatoren staan regelmatig in het oog van de
publieke belangstelling en vestigen ook zo de
aandacht op de advocatuur, als de primaire
leverancier van bewindvoerders en curatoren.
Tegen de achtergrond van het voorgaande
meent Insolad dat het insolventierecht in brede
zin onderdeel dient te zijn van de
beroepsopleiding en dient te worden getoetst of
de advocaat in opleiding gedurende de opleiding
het vereiste basisniveau aan kennis heeft
verworven. Verder stelt Insolad zich op het
standpunt dat onderdeel van de ook door de
Orde uitgedragen noodzaak en wens tot
(verdere) specialisatie moet zijn, dat al tijdens
de beroepsopleiding door de Orde wordt
uitgedragen dat uitoefening van het vak van
bewindvoerder of curator een gedegen basis- en
vervolgopleiding vereist. Insolad meent goed te
zijn gepositioneerd en toegerust om erop toe te
zien dat de beoefenaars van het insolventierecht
over een voldoende basisopleiding beschikken
en een gedegen vervolgopleiding krijgen. Dit is
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eigenlijk al zo. Een gedegen vervolgopleiding is
er in de praktijk in de vorm van de onder
auspiciën van Insolad verzorgde Grotius/Insolad
Insolventierecht specialisatieopleiding. Waarbij
bovendien geldt dat door Rechtbanken in
benoemingen bij complexere insolventies in de
praktijk vrijwel steeds een advocaat tot
bewindvoerder of curator wordt benoemd die
deze opleiding met succes heeft afgelegd. Wat
Insolad betreft zou door de Orde moeten worden
uitgedragen dat het aanvaarden van benoeming
gedurende stage vereist dat het CPO vak
insolventierecht met goed gevolg is afgelegd en
ook verder moeten worden vereist dat in dat
geval de patroon of mentor aantoonbare kennis
heeft van het vakgebied. Bijvoorbeeld doordat
deze de Grotius/Insolad specialisatieopleiding
met goed gevolg heeft volbracht.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Wilco van den Dool
Juridisch medewerker
Raad voor Rechtsbijstand

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting
1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

•
Pagina 12: Het opleiden van de
advocaat stopt immers niet bij het einde van de
stageperiode, integendeel. In samenhang met
de wens om door meer specialisatie tot een
verdere kwaliteitsverbetering te komen, kan
gedacht worden aan de mogelijkheid om de
specialisatie-modules (per leerlijn) die in de
BA2020 worden aangeboden, ook te verplichten
voor advocaten die, na de afronding van de
stageperiode, besluiten zich te bekwamen op
een ander rechtsgebied. Vóór wisseling van
rechtsgebied zou de advocaat extra PO punten
dienen te behalen op het betreffende
specialisatie-gebied zodat een kwalitatief
minimumniveau geborgd kan worden. Dit juicht
de Raad toe. In de praktijk komt het nu voor dat
advocaten binnen de beroepsopleiding een
bepaalde minor/ major/keuzevak hebben
gevolgd en zich na het afronden van de
beroepsopleiding dan niet kunnen inschrijven
voor een specialisatie omdat zij destijds niet de
voor inschrijving voor die specialisatie vereiste
andere minor/major/keuzevak hebben gevolgd.
De Raad heeft om dit te ondervangen op dit
moment een aantal intensieve specialisatie
opleidingen als alternatief in de
inschrijvingsvoorwaarden opgenomen. Het is
echter wenselijker als ook advocaten die de
beroepsopleiding al hebben afgerond en zich
nadien willen bekwamen op een ander
rechtsterrein de relevante vakken uit de
beroepsopleiding alsnog kunnen volgen. De
Raad hoeft in de inschrijvingsvoorwaarden dan
geen alternatieve opleidingen meer op te
nemen. •
Pagina 12: In aanvulling op
verdere specialisatie zou in de toekomst ook het
rechtsgebiedenregister meer dwingend gebruikt
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kunnen worden: in dat register, dat
raadpleegbaar is voor rechtzoekenden, zouden
(enkel) advocaten kunnen worden opgenomen
die qua opleiding aantoonbaar gespecialiseerd
zijn op een bepaald rechtsgebied of praktijk
(verkregen door bijvoorbeeld opleiding en/of
lidmaatschap van een specialisatievereniging).
De Raad begrijpt hieruit dat hiermee een
voorstel wordt gedaan om eisen te stellen voor
toelating tot een specialisatie/rechtsgebied in het
rechtsgebiedenregister van de NOvA. In de
consultatie kwaliteitsbevorderende maatregelen
van de NOvA is voorgesteld om 10
opleidingspunten per specialisatie verplicht te
stellen voor de continuering van de (in het
rechtsgebiedenregister opgenomen)
specialisatie. Er is in die laatste consultatie niet
voorgesteld om eisen te stellen voor de toelating
tot een specialisatie. Dit doet de vraag rijzen hoe
het voorstel zich verhoudt tot bovengenoemde
consultatie. Is het de bedoeling dat de vakken
die advocaten voor toelating tot een bepaald
rechtsgebied moeten hebben gevolgd, worden
aangeboden binnen de Beroepsopleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting
3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

•
Pagina 13: In deze contouren is de
toelatingstoets selecterend van aard: als de
stagiaire de toets niet haalt, wordt deze niet tot
de BA2020 toegelaten. [….] Rondom de
toelatingstoets dient, naast de concrete invulling
ervan, nog een aantal zaken uitgewerkt te
worden, zoals de precieze positionering in de tijd
(voorafgaand aan of in het begin van de
BA2020? Vóór beëdiging?), het regime rondom
de toets (is herkansing mogelijk? Hoe lang blijft
een positieve uitslag geldig?) en de relatie met
de selectie die op kantoren plaatsvindt. Het
moment van de toets is hier zeer relevant. Het is
naar het oordeel van de Raad het meest
wenselijk als een succesvol afgelegde toets een
voorwaarde wordt voor beëdiging. Kan de
situatie zich voordoen dat een advocaat beëdigd
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is en de toets nog niet heeft gedaan? Zo ja, wat
is de juridische status van deze advocaatstagiaire en welke werkzaamheden mag deze
dan verrichten? Wordt de advocaat-stagiaire
alsnog van rechtswege geschrapt van het
tableau zodra hij niet door de toelatingstoets
komt? Is bezwaar/beroep tegen de uitslag van
de toets mogelijk en heeft dit bezwaar/beroep
schorsende werking?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting
3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

•
Pagina 14: Op basis van o.a. de
(positieve) ervaringen bij de rechterlijke macht
en het openbaar ministerie zou onderzocht
kunnen worden of, naast het toetsen van een
(minimum-)niveau aan juridisch-inhoudelijke
kennis, ook de geschiktheid voor het beroep van
advocaat vooraf kan worden beoordeeld. Het
gaat daarbij met name om niet of moeilijk
leerbare kenmerken, ofwel eigenschappen die
praktisch niet of nauwelijks in een
beroepsopleiding nog (aan)geleerd kunnen
worden. De Raad vraagt zich af aan de hand
van welke concrete criteria je de geschiktheid
voor het beroep zou moeten meten. Dit
veronderstelt in elk geval een zekere mate van
differentiatie. In de omgang met kwetsbare
cliënten, verdachten van een strafbaar feit,
kinderen (bv in een echtscheidingssituatie),
psychiatrische patiënten en ondernemers zijn
uiteenlopende vaardigheden vereist. Voor wat
betreft het toetsen van de geschiktheid voor het
beroep van advocaat zou dan voornamelijk
gekeken moeten worden naar algemene
vaardigheden die voor alle advocaten gelden. •
Pagina 14: Een assessment zou niet
selecterend van aard hoeven zijn; het kan ook
verbeter- en aandachtspunten voor het vervolg
van de opleiding bieden, specifiek voor
vaardigheden die nog wél leerbaar zijn en
verder ontwikkeld kunnen worden. Dit lijkt
enigszins in tegenspraak met wat eerder is
aangegeven, namelijk dat het gaat om
kenmerken die niet of moeilijk leerbaar zijn.
Eerder wordt ook gesproken over kenmerken
(niet te ontwikkelen) en hier over vaardigheden
(wel te ontwikkelen). Het is hier wellicht goed
nader toe te lichten welke
kenmerken/vaardigheden wel/niet verder te
ontwikkelen zouden zijn.
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Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

•
Pagina 15: Het buitenpatronaat biedt
onvoldoende waarborgen voor de kwaliteit. In
het consultatiedocument wordt geconstateerd
dat het buitenpatronaat onvoldoende
waarborgen biedt voor de kwaliteit maar
vervolgens wordt er niet verder op in gegaan.
Het aantal buitenpatronaten neemt juist toe
omdat kantoren geen advocaat-stagiaires meer
in dienst nemen. Hoe kan binnen de
beroepsopleiding 2020 de kwaliteit in het geval
van een buitenpatronaat toch voldoende
gewaarborgd blijven?

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting
5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

•
Pagina 16: Naast de toelatingstoets […]
kan nog gedacht worden aan de opzet van een
afsluitend examen waar de stagiaire aan het
einde van diens stageperiode op een aantal
onderdelen uit het advocatenvak laat zien dat hij
of zij de opgedane kennis en vaardigheden in de
praktijk kan toepassen. . De Raad vraagt zich af
welke gevolgen het niet met succes afronden
van dit examen heeft. Is er een
herkansingsmogelijkheid? Wordt de stage
verlengd als een advocaat niet slaagt voor dit
examen?

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
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6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

•
Pagina 17: Tabel inhoud BA2020:
Basisvaardigheden betreffen in elk geval
analytische en (digitale) informatievaardigheden, pleiten/betogen/argumenteren,
mediation/comparitie, getuigenverhoor,
confraternele vaardigheden, omgang met
ketenpartners en de positie van de advocaat
binnen de rechtsstaat Het valt de Raad op dat
mediation relatief weinig genoemd wordt in het
consultatiedocument. Het is naar ons oordeel
goed om dit meer te benadrukken en eventueel
eerder in de opleiding (als basisvaardigheid) aan
bod te laten komen. In de huidige
beroepsopleiding wordt pas in leerjaar 2
aandacht besteed aan mediation (onderdeel van
het vak ADR en een vaardighedenvak mediation
en oplossingsgericht werken) • Pagina 17: De
stageperiode is een praktijk- en
toepassingsgerichte combinatie die start met
een basismodule per leerlijn in homogene
groepen. Deze combinatie gaat vervolgens
geleidelijk – nog steeds binnen de gekozen
leerlijn – over in de specialisatiefase waar het
onderwijs in meer homogene groepen
plaatsvindt De Raad vraagt zich af of hier niet
moet staan dat de stageperiode start met een
basismodule per leerlijn in heterogene groepen
en dat vervolgens daarna pas het onderwijs in
meer homogene groepen plaatsvindt? •
Pagina 19: Specialisatiemodules De
Raad juicht toe dat hier als voorbeelden van
specialisatiemodules ‘communicatie met BOPZ
cliënten’ , ‘Specialisatiemodule mediation
personen- en familierecht en de
‘specialisatiemodule gefinancierde
rechtsbijstand’ genoemd worden. De Raad is
bereid de nodige input te leveren voor het
opzetten van laatstgenoemde module en wordt
hiervoor graag aangehaakt.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
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7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

•
Pagina 20: Door middel van een betere
integratie tussen de stage en de
beroepsopleiding wordt specialisatie in de
BA2020 gestimuleerd, maar ook daarna
gecontinueerd in de PO fase. Gedacht kan
worden aan het periodiek blijven toetsen – na de
BA2020 - van cognitie in die rechtsgebieden
waarop de advocaat aangeeft een specialist te
zijn en van ethisch handelen. Bij wisseling van
rechtsgebied wordt de advocaat getoetst op
kennis voordat de advocaat actief mag optreden
in het betreffende rechtsgebied. De Raad
onderschrijft het belang van het stimuleren van
specialisatie in de PO fase maar vraagt zich wel
af op welke wijze en door welke instantie dan
periodiek getoetst zou moeten worden. De Raad
toetst op dit moment al of de voor een
specialisatie bij de Raad ingeschreven
advocaten hun vakbekwaamheid onderhouden
en de NOvA heeft hiertoe ook een voorstel
gedaan in de consultatie kwaliteitsbevorderende
maatregelen van de NOvA. Daarnaast wil de
NOvA de komende jaren starten met het
invoeren van kwaliteitstoetsen. Hoe verhoudt
deze opmerking zich tot deze voorgenomen
maatregelen van de NOvA? De Raad wijst
daarnaast op het belang van het toetsen van
vaardigheden (naast kennis) in de PO fase.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

•
Pagina 7: In de Infographic
Uitgangspunten voor de BA2020 staat bij
‘doelen van een beroepsopleiding’ onder 19. het
volgende aangegeven: ’Een beroepsopleiding
sluit aan op eisen van derden (zoals de Raad
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voor Rechtsbijstand)’ Dit doel keert in het
consultatiedocument nergens terug. Er is bij het
invoeren van de huidige Beroepsopleiding in
2013 nauw contact geweest met de
Nederlandse Orde van Advocaten (hierna:
NOvA) om de toelatingseisen van de Raad voor
Rechtsbijstand (hierna: de Raad) voor de
verschillende specialisaties in de
inschrijvingsvoorwaarden zoveel mogelijk te
laten aansluiten op de vakken in de
Beroepsopleiding. De Raad heeft dit zeer op
prijs gesteld. Bij toekomstige wijzigingen van de
Beroepsopleiding zal de samenhang tussen het
curriculum en de eisen in de
inschrijvingsvoorwaarden ook weer in het oog
moeten worden gehouden. Het gaat verder bij
veel specialisaties om een kwetsbare doelgroep
waarbij het van belang is dat advocaatstagiaires naast relevante juridische kennis ook
beschikken over voldoende communicatieve,
ethische- en beroepsvaardigheden. Veel
kantoren hebben er belang bij om hun advocaatstagiaires zo snel mogelijk aan de slag te
kunnen laten gaan, ook op die rechtsterreinen
waarop de Raad specialisatie eisen hanteert.
Het kan dan wenselijk zijn om de relevante
vakken (voor zover mogelijk en uiteraard voor
zover dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en
deskundigheid) zo vroeg mogelijk in de
Beroepsopleiding aan te bieden.
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Naam
Functie/rol
Organisatie

mevr. mr. C.E. Dingemans
voorzitter
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Gegeven de – in onze visie – terechte
constatering dat de opleidingsactiviteiten en
praktijk-leren binnen een kantoor complementair
aan de beroepsopleiding zijn, lijkt ons het
voorstel om de activiteiten gedurende de
stageperiode in samenhang te volgen en te
besturen zinvol. Beide zijn lastig te ontkoppelen
en zouden dus ook gezamenlijk moeten worden
beoordeeld. Het ligt in dat verband tevens voor
de hand de stagiaire, de patroon en de mentor
hierin een verantwoordelijkheid te geven.

Het voorgaande zou inderdaad door middel van
een portfolio kunnen worden vorm gegeven. Het
is dan wel cruciaal dat bij de toetsing van onder
andere dit portfolio - mede gelet op de
constatering dat specialisatie in de advocatuur
verder toeneemt – de juiste specialisten worden
betrokken. Ook zal het portfolio vanzelfsprekend
moeten worden geschoond van vertrouwelijke
gegevens, waar er bijvoorbeeld processtukken
en contracten aan het portfolio kunnen worden
toegevoegd. Om mogelijke fraude zoveel
mogelijk te voorkomen, is het ook in dit verband
nuttig om niet uitsluitend de stagiaire, maar ook
anderen (patroon en mentor) verantwoordelijk te
laten zijn voor het op goede wijze tot stand
brengen van het portfolio.
Relevante aandachtspunten zijn in het
bovenstaande al verwerkt.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Het streven naar meer aansluiting tussen de
stageperiode en de daaropvolgende
permanente opleiding lijkt ons nuttig. Datzelfde
geldt voor de mogelijkheid in de toekomst
gespecialiseerde advocaten in een register op te
nemen. Ten aanzien van dat register, en de
eisen die in dat verband aan de advocaten
kunnen worden gesteld, zou aansluiting kunnen
worden gezocht met de
specialisatieverenigingen binnen de advocatuur.
Uiteraard kunnen gespecialiseerde opleiders
daarin ook een belangrijke rol spelen. Ter
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informatie: voor VAAN geldt dat al gedurende
enige jaren aansluiting is gezocht met dergelijke
gespecialiseerde opleiders om ook vanuit het
perspectief van VAAN te borgen dat de
opleiding van voldoende inhoud en niveau is.
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?

Strikt genomen zouden de zogenoemde Dublin
descriptoren (waaraan alle universiteiten moeten
voldoen) moeten kunnen volstaan als waarborg
dat uitsluitend inhoudelijk goede kandidaten
voor de beroepsopleiding in aanmerking komen.
De vraag is dan ook of een toelatingstoets
noodzakelijk is: de geconstateerde
verscheidenheid van de uitstroom van de
universiteit doet immers geen afbreuk aan die
descriptoren. De vraag is tevens wat het exacte
probleem is dat door middel van de
toelatingstoets moet worden opgelost. Wordt op
dit moment te veel herhaald in de opleiding
(welke herhaling noodzakelijk is vanwege
gebrekkige kennis op dit vlak)? Wat wordt dan te
veel herhaald? Is hierdoor voldoende diepgang
op dit moment moeilijk te bereiken? Op welk
vlak dan? Zijn er thans aantoonbare zorgen
omtrent het niveau van de participanten aan de
beroepsopleiding? Dat de huidige
beroepsopleiding voor verbetering vatbaar is lijkt
een (deels impliciet) uitgangspunt, maar de
exacte knelpunten zijn ons niet geheel duidelijk.
Daardoor is het lastiger zinvol antwoord te
geven op de vragen over de toelatingstoets. Als
er op dit moment serieuze twijfels bestaan over
het niveau van de participanten van de
beroepsopleiding, dan moet hier wat aan
worden gedaan. Indien en voor zover de NOvA
meent dat dit het gevolg is van onvoldoende
niveau van de verschillende opleidingen met
civiel effect, zal dit onderwerp met de
desbetreffende universiteiten moeten worden
besproken. In de tussentijd kan een
toelatingstoets zinvol zijn om te voorkomen dat
de kwaliteit van de beroepsopleiding in het
gedrang komt. Voorwaarde voor het instellen
van zo'n toets is dan wel dat duidelijk is hoe de
toets eruit gaat zien, dat de mogelijkheid voor
een training wordt geboden, en dat duidelijk is
hoe herkansing werkt.
Het antwoord op deze vragen is mede
afhankelijk van het antwoord op de vraag welk
'probleem' de toelatingstoets dient op te lossen.
Als er reeds 'problemen' zijn gesignaleerd, dan
moet de inhoud van de toets op het oplossen
van die problemen zijn gericht. In algemene zin
het volgende. De cognitieve toelatingstoets moet
in die zin voldoende breed zijn, dat elke
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3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?

advocaat moet begrijpen wat de juridische
context is waarin hij of zij opereert, ongeacht het
specialisatiegebied. Een specialisatiegebied
bevindt zich immers niet in een vacuüm. Dat
betekent dat in elk geval de ‘grote juridische
onderwerpen’ op hoofdlijnen bekend behoren te
zijn bij de deelnemers van de beroepsopleiding,
zoals procesrecht, civiel recht,
vennootschapsrecht, strafrecht en
bestuursrecht. De verhoudingen tussen deze
rechtsgebieden moet dat ook zijn, en een
basiskennis van Europees recht lijkt gewenst.
zie 3.2

Uit het consultatiedocument wordt als gezegd
niet precies duidelijk wat het exacte doel van de
toelatingstoets is, behalve dat deze selecterend
van aard is. Het lijkt voor de hand liggend dat er
een selectie wordt aangebracht om uitsluitend
personen te laten deelnemen die op voorhand
voldoende geschikt lijken te zijn om het vak
advocaat uit te oefenen. Als dat het doel is, dan
ligt het ook voor de hand niet slechts juridische
kwaliteiten te testen, maar tevens andere
essentiële vaardigheden/kwaliteiten waarover
een advocaat zou behoren te beschikken. En
daar zouden schriftelijke communicatie en
analytische capaciteiten een voorbeeld van
kunnen zijn. Gelijktijdig moet de NOvA ervoor
waken dat er ook een balans moet zijn tussen
de taken van de NOvA en - bijvoorbeeld - die
van de kantoren waar de potentiële kandidaten
gaan werken. Het ligt voor de hand dat ook daar
op enige manier wordt getoetst aan de
kwaliteiten van hun toekomstige
medewerker/medewerkster, waaronder toetsing
aan communicatieve vaardigheden en
analytische capaciteiten. We verwachten in dit
verband bovendien dat kantoren het behalen
van de toelatingstoets als voorwaarde zullen
gaan stellen voor het aangaan/continueren van
de arbeidsovereenkomst, zodat erg veel van die
toets kan gaan afhangen. Bovendien moet ons
inziens niet uit het oog worden verloren dat
startende advocaten met name het eerste jaar
van hun stage nog een grote ontwikkeling
kunnen – en in de meeste gevallen zullen –
doormaken. De lat moet dan ook niet te hoog
worden gelegd. Uiteraard dienen er
basiskwaliteiten aanwezig te zijn, maar niet
moet vergeten worden dat sprake is van jonge
mensen die in korte tijd nog veel gaan leren
binnen hun kantoor en de opleiding. Wat dat
betreft is naast enige basiskwaliteiten een
behoorlijke dosis motivatie ook van groot belang
om een goede advocaat te worden. De motivatie
van de kandidaat zou ons inziens daarom ook
een rol moeten spelen bij een eventuele
toelatingstoets.
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

VAAN acht het van belang dat dit onderwerp in
goed overleg met de overige stakeholders wordt
behandeld. Als inderdaad wordt gekozen voor
een toelatingstoets, zullen de universiteiten
daaruit mogelijk afleiden dat de NOvA
onvoldoende vertrouwen heeft in de
universiteiten met een master die civiel effect
heeft, althans dat in elk geval een standpunt
wordt ingenomen dat het behalen van een
dergelijke master niet zonder meer voldoende is
om toegelaten te worden tot de advocatuur. Het
is om die reden nuttig om exact in kaart te
brengen waar de masters mogelijk te kort
schieten. In een dergelijk geval zal in overleg
getreden kunnen (moeten) worden met die
universiteiten om te bezien of niet reeds op de
universiteit aan een herstel van die tekortkoming
kan worden gewerkt. Een soortgelijke
afstemming zou ook moeten gebeuren met
advocatenkantoren, om de hierboven genoemde
(antwoord op vraag 3.4) balans te bereiken.

Het bovenstaande (antwoord op vragen 3.1 tot
en met 3.5) geldt mutatis mutandis ten aanzien
van een assessment. Welk probleem wordt
hiermee nu precies opgelost? Omdat het
antwoord op deze vraag voor ons niet helder is,
blijft het onderwerp tot op zekere hoogte in het
luchtledige. Daarbij komt dat de toelichting op
het assessment hier en daar wat wankel oogt.
Zo bestond gegeven vraag 3.4 de mogelijkheid
om onderwerpen als communicatie of
analytische capaciteiten toe te voegen aan de
toelatingstoets. Dezelfde onderwerpen worden
ook beschreven bij de assessment
(abstract/logisch denkvermogen en analytisch
vermogen, etc.). Wat zijn de argumenten om
dergelijke zaken ofwel onder het ene, dan wel
onder het andere te brengen? Ook wordt gesteld
dat het assessment ‘met name’ ziet op niet of
moeilijk leerbare kenmerken, terwijl de uitkomst
van de assessment als verbeter- of
aandachtpunt kan worden benut. Dat oogt
weinig consistent (hoe kun je niet leerbare
vaardigheden verbeteren? En bestaat zoiets als
niet leerbare vaardigheden?), dan wel in elk
geval weinig efficiënt. (Opgemerkt wordt dat er
zeker onderwerpen zijn genoemd met
betrekking tot assessment die wel aan te leren
zijn). Het voorgaande laat onverlet dat het
bestuur van VAAN het nuttig acht om de
mogelijkheid van een assessment aan te
bieden. Kandidaten kunnen dan toetsen of de
advocatuur daadwerkelijk iets voor hen is,
waarbij zoals hiervoor opgemerkt ons inziens
ook aandacht zou moeten worden besteed aan
de motivatie van de kandidaat. Wel lijken er
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3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

nogal wat praktische problemen te spelen ten
aanzien van dit onderwerp: het assessment lijkt
gezien de toelichting niet eenvoudig te
ontwikkelen. De vertrouwelijkheid die normaal
gesproken verbonden is aan een assessment
zal lastig te waarborgen zijn (hoewel uiteraard
ook kan worden gesteld dat als geen rapportage
wordt verstrekt, de toegang tot de opleiding
wordt versperd). Hoe dan ook lijkt het ons
belangrijk dat als voor een instrument als een
assessment wordt gekozen vooraf wel goed
duidelijk moet zijn waarop precies wordt
beoordeeld. Verplichtstelling van een
assessment als onderdeel van de toets en
daarmee als selecterend middel wordt door het
bestuur van VAAN op basis van de huidige
argumentatie evenwel niet ondersteund.
zie 3.6

zie 3.6

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u

4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

Als de constatering is dat de invulling van het
patronaat ‘vaak onvoldoende’ is, zoals vermeld
in het consultatiedocument, dan is dat een
onderwerp dat aandacht behoeft. De patroon is
immers een belangrijke schakel in de keten van
kwaliteitsborging. Het is niet logisch dat
uitsluitend wordt gestreefd naar verbetering van
de stagiaire door middel van opleiding, als een
mogelijk tekortschietende patroon hierbij niet
wordt betrokken. Als aanvullende eisen voor de
patroon het onvoldoende invullen van het
patronaat kunnen verbeteren, dan moeten die
eisen naar onze mening worden gesteld. Lastig
punt lijkt echter dat de geconstateerde gebreken
zitten in de componenten tijd, niveau en relatie
BA. Met name tijd lijkt een moeilijk te verbeteren
onderwerp. Niveau en mogelijk ook relatie met
BA (hoewel niet geheel duidelijk is wat hieronder
exact wordt verstaan) zouden wellicht met een
verplichte patroonscursus kunnen worden
verbeterd. Ons is bekend dat verschillende
kantoren patroons al intern opleiden door middel
van (onder andere) cursussen. Voorkomen moet
worden dat dubbel werk wordt verricht.

De suggestie om de afstemming te verbeteren is
een goede, en past goed bij de verschillende
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4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

voorstellen in het consultatiedocument. Daarbij
moet wel in het oog worden gehouden dat
wanneer de begeleiding door de patroon goed
loopt, de nadere afstemming tussen de mentor
en de patroon weinig tijd in beslag zou hoeven
nemen. Wij zien vooral een grotere rol
weggelegd voor de mentor, wanneer wordt
geconstateerd dat de begeleiding van de stagiair
door de patroon verbetering behoeft.
Er is ongetwijfeld een verschil tussen de
invulling van het patronaat in grotere en kleinere
kantoren. Zo zal binnen een groter kantoor met
meer mensen worden gewerkt door de stagiaire
en zullen daardoor de verschillende
opleidingstaken eerder verspreid kunnen
worden over een grotere groep. Dat zal
logischerwijs bij een kleiner kantoor anders zijn.
In een groot kantoor kan bovendien de opleiding
meer worden geïnstitutionaliseerd dan in een
kleiner kantoor. Dit zal ook een verschil maken.
Het lijkt ons goed om met die verschillen
rekening te houden, om te voorkomen dat veel
zaken die reeds op een (groot) kantoor worden
geregeld nog eens worden geregeld vanuit de
orde.
Hiervoor hebben wij geen specifieke
aandachtspunten.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?

Helemaal mee oneens

Bij een focus op het samenspel tussen opleiding
en de praktijk ligt het voor de hand om wat
betreft de toetsing niet uitsluitend naar de
formele (opleiding) toets te kijken. Het oogt
daarmee logisch vaker en meer tussentijds de
ontwikkeling te monitoren en eventueel bij te
sturen. Dat lijkt ook efficiënter dan dat pas te
doen nadat de tekortkoming is geconstateerd in
de formele toets. Wel zouden wij waken voor te
veel (tijd rovende) formaliteiten. Vooral van
belang is dat de patroon en de stagiair
regelmatig spreken over de ontwikkeling van de
stagiair.
De middelen om de begeleiding te verbeteren
lijken, in het verlengde van het voorgaande,
vooral te moeten worden gezocht bij de
praktijkopleiding. Daar moet eveneens
voldoende worden getoetst en bijgestuurd. In
verband met het verschil tussen grotere en
kleinere kantoren, waarbij de grote kantoren
vaak interne opleidingen hebben, kunnen wij
ons voorstellen dat de NOvA samenwerkingen
tussen kleinere kantoren faciliteert, zodat
wellicht in samenwerkingsverband ook vanuit de
kleinere kantoren meer opleidingsfaciliteiten
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5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

geboden kunnen worden. Zo kunnen stagiaires
van kleinere kantoren zich dan wellicht ook
makkelijker aan elkaar optrekken, hetgeen in
grote kantoren eenvoudiger lijkt te gebeuren.
zie 5.2

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting
6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Dat vinden wij een goede zaak.

De constateringen van NOvA die ten grondslag
liggen aan de hier aan de orde zijnde indeling
(heterogene groepen hebben meer waarde voor
de balie in verband met ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden, terwijl homogene
groepen de efficiëntie van onderwijs
bevorderen) lijken juist. Om die reden kunnen
wij ons vinden in de voorgestelde indeling. De
beste benadering voor het thema ethiek zou wat
ons betreft zijn dat dit thema in feite door de
gehele opleiding verweven is en niet teveel als
een op zichzelf staand onderwerp wordt
gepositioneerd (dat ook nog enige aandacht
behoeft). Ons wordt nog niet geheel duidelijk of
een dergelijke integrale benadering reeds wordt
voorgesteld.
Aan de proces- en andere basisvaardigheden
zou kunnen worden toegevoegd omgang met de
cliënt en het aanreiken van handvatten om te
kunnen voldoen aan lifelong learning. Immers,
als de stagiaires zich eigen maken dat zij
zichzelf moeten blijven ontwikkelen, en daar
handvatten voor krijgen, dan zal dat ook in de
toekomst kunnen leiden tot hogere kwaliteit van
advocaten.
De vraag die bij ons leeft is op welke wijze de
homogene groepen worden samengesteld.
Kunnen stagiaires zich daar eenvoudigweg voor
inschrijven? Als dat zo is, hoe wordt dan
gewaarborgd dat de groep daadwerkelijk in
voldoende mate homogeen is?

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
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Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Het ligt, zeker gezien de gekozen opzet van de
opleiding, voor de hand dat gaandeweg meer
ruimte is voor specialisatie. Dat is logisch en lijkt
ook nuttig. Gelijktijdig kunnen we ons voorstellen
dat juist in een stageperiode, de stagiaire aan
meer dan één specialisatiegebied blootgesteld
wil worden. Zo is een verplichte sectiewissel bij
sommige grote kantoren naar ons weten nog
steeds in gebruik. Dit is naar onze mening
nuttig, omdat je pas gaandeweg als stagiaire
komt te weten welk rechtsgebied het beste bij je
past. Deze flexibiliteit zal wat ons betreft nog
steeds mogelijk moeten zijn in de nieuwe opzet.
zie 7.1

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Wij hebben tegen het verzorgen door derden
van een geïntegreerd deel van de
beroepsopleiding, onder de geschetste
voorwaarden, geen bezwaar. Zolang de NOvA
maar een ‘stevig accreditatieregime’ voert is er
naar onze mening geen probleem. Bij de
accreditatie van gespecialiseerde opleidingen
geven wij in overweging in gesprek te gaan met
de specialisatieverenigingen binnen de
advocatuur.
zie 8.1

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

Het consultatiedocument lijkt een goed
onderbouwd document, met duidelijke
contouren. Het is altijd lastig om een
beoordeling in een cijfer te geven op een
dergelijk document – hoe toets je dit? – en
vandaar dat we het maar in enkele woorden
bevatten: het is goed en gedegen. Wel mist hier
en daar in onze visie soms de ‘waarom’ vraag.
Waarom voldoet het huidige systeem nu exact
niet, en waar gaat het precies mis? Is daar
onderzoek naar gedaan en wat zijn de
belangrijkste uitkomsten? Ons inziens is
antwoord op de ‘waarom’ vraag van belang om
tot een gewenste verbetering te komen. De toets
die de NOvA bij de vormgeving van de
beroepsopleiding voor advocaten steeds moet
aanleggen, en in onze visie ook aanlegt, is om
te streven naar een zo groot mogelijke garantie
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9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

voor goede advocaten. Dat begint bij de
opleiding, maar stopt daar – zoals terecht ook in
dit document aangegeven – niet. Het
ontwikkelen van een integrale visie op de
kwaliteit van de advocaten zou wat ons betreft
aanbevelingswaardig zijn. Dat gezegd hebbende
is de opleiding uiteraard een zeer belangrijk en
goed gekozen startpunt. Tot slot merken wij op
dat de kwaliteit van de opleiding uiteindelijk in
grote mate wordt bepaald door de didactische
en inhoudelijke kwaliteit van de docenten. Het
aantrekken van goede docenten en het borgen
van de kwaliteit van de docenten verdient ons
inziens dan ook belangrijke aandacht. In het
consultatiedocument lijkt de nadruk meer op het
systeem te worden gelegd. Ons inziens zou
meer aandacht moeten worden besteed aan de
docenten.
zie 9.2

zie 9.2
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Anoniem
Anoniem
NVvR

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting
1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

Neutraal

Een veelgehoorde klacht van rechters in
opleiding is dat het opbouwen en bijhouden van
een portfolio (soms onevenredig) veel tijd
vraagt.

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?
Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?
Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

Neutraal
Op zich kan een toelatingstoets een nuttig
instrument zijn, maar doorgaans kennen
dergelijke toetsen een grote verscheidenheid.
Die verscheidenheid geldt wat betreft hun
inrichting (wat toets je en wanneer), zwaarte (het
moeilijkste toelatingsexamen is het Chinese)
toepassingsbereik (alle togaberoepen of een
beperkt aantal) als hun inbedding in de opleiding
(toelatingstoets verzekert toegang tot het
togaberoep, toelatingstoets verzekert toegang
tot de opleiding, er is wel of geen eindtoets, etc).

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
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3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?

3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

Vanwege het feit dat verdere uitwerking nog
ontbreekt, leven bij de NVvR enkele vragen ter
zake van de toets. De voorbereiding op de
toelatingstoets valt buiten het domein en
verantwoordelijkheid van BA2020. De
toelatingstoets moet nog volledig worden
ingevuld, de positionering in de tijd (voorafgaand
aan of in het begin van de BA2020? Vóór
beëdiging?) is niet uitgewerkt, het regime
rondom de toets (is herkansing mogelijk? Hoe
lang blijft een positieve uitslag geldig?) en de
relatie met de selectie die op kantoren
plaatsvindt, zijn nog niet serieus verkend. De
ambitie om op termijn uit te groeien tot een
toegangstoets voor alle togaberoepen, maakt
dat wat de NVvR betreft niet alleen een stevige
visie nodig is, maar ook een heldere en
overtuigende uiteenzetting over de noodzaak,
de concrete invulling, de verantwoordelijkheid
voor de voorbereiding en zicht op de tijd,
inspanningen en het geld dat met de organisatie
er van is gemoeid. Daarbij valt te leren van de
ervaringen in het buitenland. Ter zake van de
ontwikkeling van een zogenaamde togatoets
staat de NVvR graag open voor overleg.
Eens

Het kan nuttig zijn om het ontbreken van
dergelijke niet-leerbare vaardigheden in een
vroeg stadium te onderkennen. Aan de andere
kant is het in het consultatiedocument
genoemde risico dat hiermee diversiteit binnen
de advocatuur wordt verminderd cq kan
verdwijnen onzes inziens reëel.

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting
4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?
4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

Neutraal

De NVvR is van mening dat de in het
consultatiedocument genoemde
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aandachtspunten ter zake van de verhouding
stagiaire en patroon zeker aandacht verdienen.
Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

Eens

Het tussentijds monitoren van de ontwikkeling
van de stagiaire kan meer houvast bieden voor
zowel stagiaire als patroon als het gaat om de
noodzaak van bijsturing en extra aandacht voor
leerpunten.

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting
6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?

Helemaal mee eens
De NVvR is van mening dat aandacht voor
ethiek voor elke beroepsgroep in de opleiding
van belang is, maar zeker als het gaat om
rechtspraak (in den brede). Het vormt de
professional.

Het is volgens de NVvR goed en terecht dat in
de opleiding specifiek aandacht wordt gegeven
aan digitalisering. Aandacht voor de
dossiervorming en communicatie met de
Rechtspraak is volgens de NVvR ook
waardevol. Communicatie en samenwerking met
ketenpartners is voor advocaten naar de mening
van de NVvR wezenlijk. In dat verband biedt de
ontwikkeling van uitdrukkingsvaardigheden
(zowel mondeling als schriftelijk), aandacht voor
omgangsvormen en inzicht in en begrip voor de
rolverdeling de beroepsopleiding belangrijke
kansen. De NVvR zou er daarom voor pleiten
deze onderwerpen passende aandacht te geven
en in dat verband tevens een lans willen breken
om stages binnen de Rechtspraak en
professionele ontmoetingen (met het OM,
Rechtspraak, overheidsjuristen,
wetgevingsjuristen) tot vaste onderdelen te
maken van de opleiding.
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6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Op zich lijkt de inrichting van de opleiding en de
aanzet tot specialisatie die er in wordt gegeven
een logische en een bij de maatschappelijke en
professionele ontwikkelingen aansluitende
keuze. Toch plaatst de NVvR een enkele
kanttekening. De klassieke opdeling in drie
leerlijnen (straf, civiel en bestuur) miskent dat
het bestuursrecht zich in enkele opzichten
drastisch onderscheid van de andere twee
leerlijnen. Het bestuursrecht is namelijk
aanzienlijk breder en ontwikkelt zich veel
dynamischer. Het is daarom niet verwonderlijk
dat juist het bestuursrecht grote
subspecialisaties kent, zoals het
vreemdelingenrecht, het omgevingsrecht, het
sociaal recht en het belastingrecht. Vraag is of
en in hoeverre de leerlijn bestuursrecht die
subspecialisaties voldoende uit de verf kan laten
komen. Inrichting van de leerlijnen langs de
voorgestelde lijn draagt het risico van
verkokering in zich en dat raakt sommige
deelgebieden in het bijzonder, namelijk die
deelgebieden die over de grenzen van de
klassieke rechtsgebieden wordt uitgeoefend. Te
denken valt aan aanbesteding, mededinging,
economische ordening, toezicht en handhaving,
vervoer, fusies, etc. Dat klemt te meer als wordt
bedacht dat de indeling van leerstukken in ons
recht grensoverschrijdend volledig kan afwijken,
terwijl een belangrijk deel van de juist genoemde
onderwerpen een grensoverschrijdend karakter
heeft. Leerlijnoverlappende onderwerpen, zoals
het EU recht en mensenrechten, maar ook
communicatie vaardigheden, lijken binnen het
geschetste kader niet een duidelijke,
vanzelfsprekende plaats te krijgen.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting
7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting
8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?
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Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?

7

Het consultatiedocument biedt inzicht in een
mooie outline van de nieuwe beroepsopleiding.
Veel moet echter nog worden uitgewerkt om een
goed zicht te hebben op de uiteindelijke
opleiding.

9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?
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Naam
Functie/rol
Organisatie

Robin Funnekotter
Hoofd Opleidingen
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Bouwsteen 1: Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de
overige opleidingsactiviteiten.
1.1) Wat vindt u van het voorstel om de
activiteiten gedurende de stageperiode in
samenhang te volgen en te besturen, met een
duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire,
de patroon en de mentor?
Ruimte voor toelichting

1.2) Wat vindt u van het voorstel om een deel
van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Ruimte voor toelichting

1.3) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA meegeven?

Neutraal

De ontwikkeling van de stagiaire is erg
belangrijk. Primair heeft de stagiaire de regie in
zijn/haar eigen ontwikkeling. Daarnaast ligt er bij
de kantoren respectievelijk de patroons een taak
om toe te zien op de ontwikkeling van de
stagiaire, zeker waar het gaat om de
praktijkvaardigheden. Het is belangrijk om
onnodige overlap tussen het leren in de praktijk
en tijdens de beroepsopleiding te voorkomen.
Oneens

De vraagstelling is niet geheel duidelijk. Als met
deze vraag wordt bedoeld dat de entreetoets
gedeeltelijk wordt vervangen door een portfolio,
dan is dat geen goed voorstel. Een entreetoets
is het meest objectieve instrument om de kennis
van een stagiaire te meten.
Dat de (tijds-)belasting voor de stagiaire en de
kantoren in relatie tot het beoogde doel en effect
van de beroepsopleiding goed moeten worden
bewaakt en dat er ruimte zou moeten bestaan
voor een zekere vorm van maatwerk (al naar
gelang de praktijk van de betreffende stagiaire
en het kantoor waar hij/zij werkzaam is).
Daarnaast zou het goed zijn om m.b.t. het
curriculum voldoende rekening te houden met
innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen
in de advocatuur.

Bouwsteen 2: Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en
aansluiting op de permanente opleiding (PO).
2.1) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding?

Onnodige overlap met de opleiding en
begeleiding van de stagiaire door het kantoor
zelf moet worden vermeden. Als een stagiaire
zich specialiseert in een bepaald rechtsgebied,
dan is het aan het kantoor om de desbetreffende
stagiaire, ook in het kader van de
praktijkvaardigheden, op te leiden en te
begeleiden in dat rechtsgebied (datzelfde geldt
als de stagiaire wisselt van
rechtsgebied/specialisme).

Bouwsteen 3: De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk
ook op niet-leerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
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3.1) Wat vindt u van het voorstel voor een
cognitieve toelatingstoets?
Ruimte voor toelichting

3.2) Moet voor de afbakening van de cognitieve
toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridische-inhoudelijke basiskennis
die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3) Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis
zou naar uw mening in elk geval in de
toelatingstoets moeten worden opgenomen?
3.4) Zou de toelatingstoets op meer elementen
moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijke)
communicatie of analytische capaciteiten?
3.5) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6) Wat vindt u van het voorstel om ook de nietleerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van
advocaat, vooraf te toetsen?
Ruimte voor toelichting

3.7) Hoe verhoudt het toetsen van de nietleerbare vaardigheden zich tot de praktijk van
sommige kantoren om zelf stagiaires op deze
wijze te selecteren?
3.8) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Eens
Het invoeren van een entreetoets is een goed
voorstel, mits dit meebrengt dat de stagiaire
deze toets heeft afgerond voor indiensttreding
en met het behalen van deze toets het gehele
huidige cognitieve deel van de beroepsopleiding
komt te vervallen. Overigens zijn wij benieuwd
naar de verdere praktische uitwerking van een
dergelijke entreetoets (bijv. t.a.v. de kosten,
voorbereiding op de toets etc.).
Ja.

Civiel (proces)recht, bestuurs(proces)recht,
straf(proces)recht, ondernemingsrecht en
Europees recht.
Nee.

Geen andere gezichtspunten dan hiervoor
omschreven.
Helemaal mee oneens

Het is aan de kantoren zelf om de stagiaires al
dan niet te toetsen op niet-leerbare
vaardigheden, maar dit dient niet door de Nova
te gebeuren.
Zie hiervoor het antwoord onder 3.6.

Geen andere aandachtspunten dan hiervoor
omschreven.

Bouwsteen 4: De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP
en het portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1) Wat vindt u van het voorstel om de eisen
aan het patronaat te verhogen?
Aan welke eisen denkt u
4.2) Wat vindt u van het voorstel om de
afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon
en mentor(en), te intensiveren, zodat aan de
stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Ruimte voor toelichting

4.3) Zijn er in uw beleving verschillen in de
invulling van het patronaat tussen grote en
kleine(re) kantoren waarmee de NOvA rekening
moet houden?

Oneens

Oneens

Er dient rekening te worden gehouden met een
al dan niet onnodig grote tijdsbelasting van de
stagiaire, de patroon en de mentor in relatie tot
de behoefte van de desbetreffende stagiaire.
Er zijn in algemene zin verschillen te benoemen.
Zo hebben de grote kantoren meer ruimte om de
begeleiding en opleiding van de stagiaires vorm
te geven (er kan bijvoorbeeld sprake zijn van
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4.4) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA
meegeven ten aanzien van het patronaat?

meerdere advocaten die de stagiaire
begeleiden). Bij kleinere kantoren is die ruimte
minder aanwezig.
Geen andere dan hiervoor omschreven.

Bouwsteen 5: Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van
kennis en vaardigheden continu gemonitord.
5.1) Wat vindt u van het voorstel om meer
tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing,
in plaats van (enkel) formele toetsen?
Ruimte voor toelichting

5.2) Welke middelen ziet u nog meer om de
stagiaire binnen de BA2020 optimaal te
begeleiden?
5.3) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Het tussentijds monitoren, d.w.z. na het
succesvol afronden van de entreetoets en
anders dan het doorlopen van de onderdelen die
zien op beroepsvaardigheden, verdient niet de
voorkeur.

Een eventueel afsluitend examen verdient
absoluut geen voorkeur. Het is wel goed om
eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Bouwsteen 6: De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en
andere basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief
(juridisch-inhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
6.1) Wat vindt u van de vergrote aandacht voor
ethiek in de BA2020?
Ruimte voor toelichting

6.2) Wat vindt u van de voorgestelde indeling
tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in
gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet
specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
Ruimte voor toelichting

6.3) Welke (mogelijk andere of aanvullende)
vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken
van de ‘proces- & andere basisvaardigheden’
voor advocaten in opleiding?
6.4) Welke andere aandachtspunten wilt u de
NOvA bij dit onderwerp meegeven?

Oneens
Het is goed om aandacht te besteden aan het
onderwerp 'ethiek', maar er is geen aanleiding
om ten opzichte van de huidige situatie deze
aandacht te vergroten.
Oneens

De vraagstelling is niet geheel duidelijk. In
beginsel is het goed om bij het generieke deel
geen indeling te maken van de groepen. Op
deze wijze leren de stagiaires over en weer van
elkaar en van de verschillen per praktijkgebied
en kantoor. De specialisatie is - zoals hiervoor
reeds omschreven - aan de kantoren zelf en een
dergelijke specialisatiemodule (bovenop een
generiek basisvaardigheden deel) verdient dan
ook geen voorkeur.
Eventueel: Legal projectmanagement,
accountmanagement/relatiemanagement.

Geen andere dan hiervoor omschreven.

Bouwsteen 7: De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie.
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7.1) Wat vindt u van het voorstel voor sterkere
stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op
verdere specialisatie na de stage?
Ruimte voor toelichting

7.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Oneens

Het is aan de kantoren (en stagiaires) zelf om
zorg te dragen voor specialisatie en de
opleiding, ontwikkeling en begeleiding daarin.
Het voorstel om advocaten/stagiaires na
wisseling van een rechtsgebied te toetsen op
dat rechtsgebied alvorens zij daarin werkzaam
kunnen zijn, is geen goed voorstel. Het is aan de
advocaat (en het kantoor) zelf om te zorgen voor
het op peil houden van zijn kennis in het
betreffende rechtsgebied.

Bouwsteen 8: De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA2020. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het
onderwijs aanbieden.
8.1) Wat vindt u van het voorstel om een
geïntegreerd deel van de beroepsopleiding,
onder een streng accreditatieregime, door
derden te laten verzorgen?
Ruimte voor toelichting

8.2) Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij
dit onderwerp meegeven?

Neutraal

Na het afleggen van een entreetoets resteert
slechts nog het ethiek en basisvaardigheden
deel van de beroepsopleiding. Dit kan door de
NOvA worden verzorgd in generieke groepen.
Geen andere dan hiervoor omschreven.

Tot slot:
9.1) Kunt u een cijfer geven dat uw waardering
uitdrukt voor de contouren van de
beroepsopleiding voor advocaten in 2020?
9.2) Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op
basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de
NOvA aandacht aan deze onderwerpen zou
moeten besteden in BA2020?
9.3) Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook
buiten de genoemde bouwstenen, de
belangrijkste aandachtsvelden waar de NOvA
aandacht aan zou moeten besteden aangaande
de BA2020?
9.4) Heeft u nog andere opmerkingen of
suggesties naar aanleiding van het
consultatiedocument?

7

Een cijfer is lastig te geven. Veel zaken dienen
nog nader te worden uitgewerkt. Verder missen
er geen onderwerpen.
Naast de hiervoor omschreven contouren van
de BA2020 is het belangrijk dat de NOvA bij de
BA2020 niet alleen inspeelt op de status quo op
dat moment, maar tevens rekening houdt met
toekomstige ontwikkelingen in de advocatuur.
Geen andere dan hiervoor omschreven.
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Notitie n.a.v. Consultatiedocument BA2020
Opmerkingen vanuit RvdO en ordebureau Noord-Nederland
Datum: 30 augustus 2017
Vooraf: als problemen worden ervaren de bestaande spanning tussen de positie van
werknemer/stagiaire enerzijds en werkgever/patroon anderzijds met alle consequenties van dien
alsmede de kwaliteit van de patroon.
Zie ook art. 3.2. lid 1 sub c Voda: de RvdO moet beoordelen maar is daarbij ook afhankelijk van de
(informatie van) de patroon.

Bouwsteen 1
Wij beschouwen de BA in samenhang met het praktijk-leren en de overige
opleidingsactiviteiten.
Ad 1.1 - Eens. Van belang dat er een duidelijke omschrijving is van ieders verantwoordelijkheid.
Ad 1.2 - Oneens. Wat wordt dan overgebracht naar de portfolio? Er moet een formele toetsing blijven.
Bouwsteen 2
Wij bezien de BA vanuit een integrale visie op de stageperiode en aansluiting op de PO.
-Bouwsteen 3
De BA selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis én 2) mogelijk ook op niet-leerbare
vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
Het wordt van belang geacht om er voor te zorgen dat juist in samenwerking met de
faculteiten/universiteiten (vooraf dus) gekomen wordt tot een goed (basis-)kennisniveau en
wereldkundig maken welke faculteiten wel (en niet?) beschikken over een geschikt curriculum voor de
advocatuur. De BA moet daarvoor het (aanvangs-)niveau bepalen. Als men dan tijdens de
beroepsopleiding blijkt daarover niet te beschikken, dan dient het niveau/inhoud van de opleiding
daarop niet te worden aangepast, lees: verlaagd (geen ‘degression tot the mean’). Als men de
betreffende lesstof niet kan bijbenen: eigen verantwoordelijkheid van stagiaire om bij te spijkeren.
M.b.t. een mogelijke toelatingstoets: wanneer/in welk stadium zou die toets moeten worden
afgenomen? Wat zijn de consequenties als de toets dan niet wordt behaald en de a.s. stagiaire reeds
is aangenomen door een kantoor? Dit geeft daarnaast mogelijk ook problemen in verband met
herkansing.
Je moet dus eerder beginnen en de kennisniveau-eisen bij de faculteiten neerleggen.
Geen toelatingstoets en evenmin een toets/assessment i.v.m. niet-leerbare vaardigheden. Een
eventuele assessment wordt overgelaten aan de kantoren zelf en is hun verantwoordelijkheid om dit in
het kader van personeels-/aannamebeleid als voorwaarde te stellen (bovendien: wat doe je in dit
kader met de stagiaire-ondernemer?).
Bouwsteen 4
De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP en het
portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
Ad 4.1 - Verhoging van de eisen aan het patronaat wordt toegejuicht, maar het is zeer moeilijk om
deze te realiseren/controleren/handhaven. Daarvoor zijn ‘handvatten’ noodzakelijk. Zie ook art. 3.6 lid
1 sub g Voda: van het mogelijk ‘niet geschikt’-zijn moet eerst gebleken zijn (dempen van de put nadat
het kalf verdrinken is?) en kan niet op voorhand gebruikt worden.
Ad 4.2 - Eens. Een duidelijk omschreven (opleidings-)plan met betrokkenheid van patroon en mentor
geeft ook helderheid omtrent ieders positie en verantwoordelijkheid.
Ad 4.3 - Nee
Ad 4.4 - Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de kwaliteit van de patroon voor de
RvdO moeilijk toetsbaar is.
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Bouwsteen 5
Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaires bij het toepassen van kennis
en vaardigheden continu gemonitord.
Ad 5.1 - Wat te doen met de resultaten van het ‘monitoren’? Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties
als het monitoringsresultaat negatief is?
Ad 5.2 - Geen
Bouwsteen 6
De basis van de BA bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en andere basisvaardigheden.
Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief (juridisch-inhoudelijke)
kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.
Ad 6.1 - Helemaal mee eens
Ad 6.2 - Eens
Ad 6.3 - Omgaan met teleurstellingen, vergroten van zelfinzicht, commercieel denken
voor/meedenken met de cliënt (ondernemerschap)
Bouwsteen 7
De BA biedt een toepassings-en praktijkgerichte verdieping van cognitie, toewerkend naar een
eerste specialisatie.
Ad 7.1 – Eens, mits dit toewerken naar een eerste specialisatie (inderdaad) pas in het tweede deel
van de stageperiode plaatsvindt.
Bouwsteen 8
De NOvA draagt zorg voor het zelf, of door een derde laten, aanbieden van de volledige
BA20220. Kantoren en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van
het onderwijs aanbieden.
Ad 8.1 - Neutraal

9. Tot slot
Ad 9.1 - Cijfer 7
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Amsterdamse raad van de orde
De Amsterdamse raad van de orde heeft tijdens de afgelopen vergadering gesproken over de
contouren van de mogelijke nieuwe beroepsopleiding per 2020.
Hoewel er bij sommige leden wel bedenkingen zijn bij het eisen van een toelatingsexamen, acht de
raad een toelatingsexamen met betrekking tot de inhoudelijk, juridische kennis vóór de aanvang van
de beroepsopleiding, een goed middel om het niveau van de beroepsopleiding te verhogen. Een
assessment hoort niet bij de beroepsopleiding, kantoren kunnen daar zelf voor kiezen.
De bedenkingen betreffen het risico dat een dergelijk examen niet bereikbaar is voor iedereen
vanwege de daaraan verbonden kosten. Bij de uitwerking dient hiermee rekening te worden
gehouden. Er mag niet onbedoeld een blokkade worden opgeworpen.
De raad is het niet eens met het verder verkleinen van het aantal vakken dat door alle stagiaires
gezamenlijk wordt gevolgd.
De huidige opzet dient gehandhaafd te blijven. Alleen gezamenlijk gedragsrecht en ethiek, is te
weinig.
De raad juicht het toe dat patroons , dan wel de senior-medewerkers die bij sommige kantoren de
daadwerkelijke begeleiding aan stagiaires geven, meer betrokken worden bij de opleiding. Een cursus
verplichten, is echter niet de methode.
Het gevolgd hebben van een cursus is namelijk geen garantie dat de stagiaire goed begeleid wordt.
Beter is dat de patroon verplicht deelneemt aan onderdelen van de opleiding of daar een bijdrage aan
moet leveren.
Overigens zijn de geluiden van de stagiaires over de huidige beroepsopleiding positief, zodat vooral
ook behouden moet blijven wat goed gaat.
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Aan: de algemene raad
Van: de leerstoel Advocatuur
Betreft: consultatie BA2020

Graag geven wij gehoor aan de uitnodiging te reageren op het Consultatiedocument BA2020, dat de
algemene raad in juli 2017 heeft gepubliceerd. Wij zullen in onze reactie de indeling in bouwstenen
van het consultatiedocument volgen en waar wij dat relevant vinden de gestelde vragen van een
advies van de leerstoel Advocatuur voorzien. Allereerst maken wij enkele algemene opmerkingen over
de uitgangspunten en de doelen die in het document zijn genoemd.
Uitgangspunten en doelen
Het lijkt ons niet direct in overeenstemming met de gekozen “greenfields”-methode om bij voorbaat uit
te sluiten dat de Advocatenwet zou moeten worden aangepast in verband met de invoering van
BA2020. Voorop staat dat de orde verantwoordelijk is voor het opleiden van advocaten naar
vakbekwame, zelfstandig werkende beroepsgenoten. Vervolgens moet worden bepaald hoe die
verantwoordelijkheid het beste waar te maken is. Al daartoe een wetswijziging nodig zou zijn, dan valt
niet in te zien waarom daar niet naar gestreefd zou kunnen worden. Bij de bespreking van de
gedachte van een toelatingstoets zullen wij nog op dit punt terugkomen.
De constatering dat de advocaat een bijzondere positie in de rechtstaat vervult is natuurlijk niet nieuw
en reeds in de bestaande beroepsopleiding wordt om die reden ruime aandacht besteed aan
gedragsrecht en beroepsethiek. Terecht wordt het belang van ‘veel aandacht’ voor (beroeps)ethiek in
het document onderstreept. Niettemin is enigszins onduidelijk in hoeverre volgens de algemene raad
van intensievere of meer aandacht dan thans sprake dient te zijn in de nieuwe opleiding. Wij achten
het overigens van belang dat in alle fasen van de beroepsopleiding aandacht wordt gegeven aan
vraagstukken van professionele ethiek en datzelfde geldt voor de opleidingen en activiteiten die
advocaten in het kader van het onderhouden van hun vakbekwaamheid volgen en uitvoeren.
De bijzondere rol van de advocaat krijgt niet alleen profiel door de professionele ethiek, maar ook
doordat samen met de rechterlijke macht (staande en zittende magistratuur) invulling wordt gegeven
aan de rechtstaat. Het lijkt ons aan te bevelen om stagiaires beter kennis te laten maken met het werk
en de opvattingen van rechters en officieren van justitie, bijvoorbeeld door hen enkele dagen met deze
functionarissen mee te laten lopen of op een andere wijze een kijkje achter de schermen van
vervolging en rechtspraak te laten nemen.
In het document missen wij aandacht voor diversiteit in de balie. Het lijkt ons van belang na te denken
over de vraag hoe de opleiding daaraan in positieve zin kan bijdragen, bijvoorbeeld door bij de
samenstelling van de groep docenten en sprekers (rolmodellen) op diversiteit te letten.
Bouwstenen
Bouwsteen 1 betreft de samenhang tussen de beroepsopleiding enerzijds en het leren in de praktijk
en de overige opleidingsactiviteiten anderzijds.
Samenhang tussen de beroepsopleiding en het leren in de praktijk en de overige opleidingsactiviteiten
is uiteraard van groot belang. Als de stagiaire kennis en vaardigheden niet kan toepassen in de
praktijk is de opleiding niet efficiënt. Omgekeerd is het van belang dat de stagiaire over kwesties die
de stagiaire in de praktijk tegenkomt in de opleiding kan reflecteren. Het belang van die wisselwerking
geldt niet alleen voor kennis van het materiële recht en voor vaardigheden, maar ook voor
beroepsethische onderwerpen die in de praktijk aan de orde komen. Wij waarschuwen er wel voor dat
het voor de organisatie van de BA een uitdaging zal zijn om die samenhang te realiseren en dat geldt
omgekeerd ook voor de organisatie van het werk op het kantoor van de stagiaire. Een portfolio kan in
ieder geval zichtbaar maken wanneer de aansluiting tussen BA en overige activiteiten achterblijft bij de
verwachtingen.
Uit het consultatiedocument wordt nog onvoldoende duidelijk hoe een portfolio in de plaats kan komen
van een toets. De gedachte is interessant, maar er kunnen zich problemen voordoen indien de
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stagiaire in de praktijk werkzaamheden verricht die onvoldoende aansluiten bij het ontwikkelingsplan.
Ook vragen wij ons af wat aan de orde is in het geval een stagiaire vastloopt in de samenwerking
binnen een bepaald kantoor of een bepaalde sectie. Het ligt voor de hand aan te nemen dat dan in
veel gevallen een aanpassing van het ontwikkelingsplan plaatsvindt, maar wat betekent een switch
voor de voortgang van de opleiding? Kan een portfolio na een tussentijds aanmerkelijk gewijzigd
ontwikkelingsplan worden getoetst zonder dat de stagiaire vertraging oploopt?
Bouwsteen 2 betreft het formuleren van een samenhangende visie op de stage en de daarop
volgende permanente opleiding.
Het consultatiedocument stelt bij de beschrijving van het kader voor de beroepsopleiding dat de NOvA
een samenhangende visie formuleert op de beroepsopleiding en de daarop volgende fase van
permanente educatie. De acht bouwstenen lijken echter (nagenoeg) volledig betrekking te hebben op
de beroepsopleiding gedurende de stageperiode. Met name de vraag hoe nadien specialisatie wordt
bevorderd en afgedwongen, wordt slechts terloops behandeld. Wij realiseren ons dat een separaat
consultatietraject is afgelegd rond het thema kwaliteitsversterkende maatregelen en bevelen de
algemene raad aan om de maatregelen die hij op dat terrein wil voorstellen voor zover relevant te
relateren aan de uitgangspunten voor de BA2020. Terecht kiest de algemene raad voor een BA die
specialisatie ondersteunt èn afdwingt. Het zou merkwaardig zijn als het PE-systeem dat vervolgens
niet (meer) zou doen en het mogelijk blijft, zoals nu het geval is, dat een advocaat met een
eenmanskantoor zich op websites afficheert als specialist op 23 rechtsgebieden.
Voorts bevelen wij de algemene raad aan kwaliteitsversterkende maatregelen niet alleen te zoeken in
het stellen van punteneisen, maar ook de oudere advocaten te prikkelen bezig te blijven met reflectie
over beroepsethische vragen. Specialisatieverenigingen en de instellingen die specialisatieopleidingen
verzorgen zou kunnen worden uitgenodigd om beroepsethische vraagstukken die voor het bepaalde
specialisme relevant kunnen zijn actiever onder de aandacht te brengen in hun programma’s en waar
mogelijk te integreren in hun cursussen.
Ook wijzen wij op technologische ontwikkelingen die van advocaten nieuwe analytische vaardigheden
vergen, alsmede een heroriëntatie op hun rol als deskundige juridisch adviseur en op de uitrusting van
de informatie- en communicatiesystemen binnen hun kantoor.
Bouwsteen 3 betreft de cognitieve toelatingstoets of “togatoets”
Met de algemene raad denken wij dat een toelatingstoets behulpzaam kan zijn bij het stroomlijnen van
de beroepsopleiding, omdat een gelijk aanvangsniveau beter wordt gewaarborgd. Overigens mogen
er geen wonderen van dit instrument worden verwacht, in iedere groep verschilt nu eenmaal het
tempo waarin lesstof wordt begrepen en opgenomen. Bovendien zal de introductie van zo’n toets het
nodige eisen van de NOvA, en dat is veel: het definiëren van de vereisten, de ontwikkeling van de
toets, het afnemen ervan, het vormgeven van herkansingsmogelijkheden, dispensatievoorwaarden en
een beroepsmogelijkheid. Verder zullen stagiaires en hun kantoren de niet onbegrijpelijke vraag
kunnen stellen waarom zij een toets moeten afleggen in een richting waarin zij zich niet in de BA2020
zullen instromen.
Het al dan niet invoeren van een cognitieve toelatingstoets hangt wat ons betreft nauw samen met de
vraag naar de toekomst van het Convenant civiel effect. Het zou voor de diversiteit van het aanbod
aan universitaire opleidingen en de keuzevrijheid van studenten bevorderlijk zijn indien dit Convenant
zou aflopen. Daarom ondersteunen wij de gedachte van een toelatingstoets, ondanks de beschreven
bezwaren. De in het huidige Convenant gedefinieerde vakken en punteneisen zouden wat ons betreft
de basis kunnen vormen bij het inrichten van de toets. Los van de vraag of het Convenant wordt
opgezegd, lijkt het ons verstandig dat de algemene raad bij de vaststelling van de BA2020 aan
verschillende rechtenfaculteiten advies vraagt om de inhoud van de toelatingstoets te kunnen
bepalen. Voorts zou de algemene raad met de faculteiten kunnen overleggen of de toelatingstoets in
bepaalde masters zou kunnen worden geïntegreerd, zodat studenten die dat willen “getoetst en wel”
hun masterdiploma kunnen behalen.
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Voorts raden wij de algemene raad aan de kosten van het afnemen van de toetst eerst goed in beeld
te brengen voordat definitief over invoering ervan wordt besloten. Het gaat dan niet slechts om de
examengelden, maar ook om de investeringen die de stagiaire of diens kantoor redelijkerwijs moet
doen om goed beslagen ten ijs te komen. Daarbij past zorg voor de positie van kleinere kantoren voor
wie de kosten een belemmering zouden kunnen zijn.
Wij raden ten slotte aan eerst ten minste een jaar te experimenteren met een toelatingstoets, voordat
deze als selecterend instrument wordt ingevoerd. Hoe dan ook zien wij niet in hoe een selecterende
cognitieve toelatingstoets kan worden ingevoerd zonder dat de Advocatenwet wordt gewijzigd.
Het in het kader van de BA2020 toetsen van intelligentie, vaardigheden en karaktereigenschappen
ontraden wij. Wij vinden het primair een taak voor kantoren om stagiaires te werven die in hun team
en bij hun praktijk passen en te bepalen aan welke eisen zij moeten voldoen. Juist waar er sprake is
van een grote diversiteit aan kantoren en praktijken (welke diversiteit ons in principe gewenst
voorkomt), lijkt het ons niet alleen niet doenlijk, maar ook niet goed om te bepalen of iemand
“geschikt” is voor de advocatuur in het algemeen. Het afnemen van een degelijk assessment werkt
bovendien kostenverhogend.
Bouwsteen 4 heeft betrekking op de eisen aan het patronaat.
De gedachten om te komen tot versterking van het patronaat zijn nog niet erg uitgewerkt en een
goede probleemanalyse ontbreekt. De invulling van het patronaat is nu te vaak onvoldoende (tijd,
niveau, relatie BA), aldus het document. Dit lijken vooral praktische problemen, waaraan niet
gemakkelijk met extra regels en eisen of een intensievere cursus voor patroons het hoofd kan worden
geboden. Het bepalen van een veelheid aan overlegmomenten tussen patroon, stagiaire en diverse
mentoren is sneller bedacht dan adequaat en doeltreffend uitgevoerd. Los daarvan zal de stagiaire in
veel gevallen ook op goede gronden niet voortdurend begeleiding van de patroon ontvangen, maar
bijvoorbeeld (ook) van een opleider binnen het kantoor, van een kamergenoot of sectieleider. Wel
menen wij dat voor stagiaires duidelijk moet zijn dat zij bij problemen eventueel een beroep kunnen
doen op een vertrouwenspersoon en wat een vertrouwenspersoon kan betekenen.
Bouwsteen 5 is gericht op het monitoren van de ontwikkeling van de stagiaire tijdens de opleiding.
In het consultatiedocument wordt nogal stellig geponeerd dat de BA2020 “een selecterend karakter”
heeft. Wij aarzelen over dit uitgangspunt. Uiteraard zullen er altijd stagiaires zijn die, om welke reden
ook, uiteindelijk de toetsen niet halen of om andere reden de geschiktheid blijken te missen voor de
advocatuur. Maar door te stellen dat de BA2020 een selecterend karakter heeft wordt de indruk
gewekt dat de beroepsopleiding (mede) als doel heeft de toegang tot beroepsgroep te verengen. Dat
kan naar onze mening niet het geval zijn.
Zeker indien een selecterende toelatingstoets zou worden ingevoerd, zou gedurende de opleiding het
accent naar onze mening eerder iets minder op de toetsen kunnen liggen. Daarmee kan de
geconstateerde grote “toetsgerichtheid” van stagiaires enigszins afnemen. Het portfolio kan een
interessant instrument zijn om stagiaires te laten tonen wat zij in hun mars hebben en dat geldt ook
voor instrumenten als het afleggen van een proeve van bekwaamheid en deelname aan een moot
court. Door het portfolio meer accent in de opleiding te geven, komt ook de verantwoordelijkheid van
de patroon (of het kantoor) duidelijker in beeld. Diens commitment met het “werkend leren” is immers
nodig om van het portfolio werkelijk een ontwikkelinstrument te maken aan de hand waarvan ook de
voortgang wordt getoetst. Wel zien wij daarbij als bezwaar hetgeen ook al in de workshops naar voren
kwam, namelijk dat de patroon een ongewenste veelheid aan rollen kan krijgen: begeleider,
werkverschaffer (som ook werkgever) en beoordelaar en (te) verschillende belangen heeft te dienen.
Goede afspraken met de mentor of docent van de opleiding en een duidelijke rolafbakening is dan ook
nodig, waarbij de mentor vanuit de raad van de orde in conflictsituaties een zware adviesstem kan
worden gegeven.
Bouwsteen 6 betreft de inhoud van de opleiding
Onderscheid wordt gemaakt tussen een blok beroepsethiek en proces- en andere basisvaardigheden
en een toepassingsgericht cognitief blok praktijk- en specialistische vaardigheden. Het belang van

636

10/10/2017

beroepsethiekonderwijs is inderdaad niet snel te overschatten, maar daarmee is niet meteen gezegd
dat beroepsethiek ook een omvangrijker deel van de opleiding zou moeten uitmaken. Wel is het goed
om te bezien of een meer interdisciplinaire benadering van beroepsethiek nodig is, waarin de
deelnemers zich er (beter) van bewust worden welke sociaalpsychologische processen in
verschillende contexten op hun handelen en nalaten van invloed kunnen zijn.
Deelnemers kunnen ook door andere activiteiten dan de opleiding een scherper oog krijgen voor wat
wel en niet betamelijk is een wat de rol van de advocaat in de rechtstaat eist. Wij noemden al het kijkje
in de keuken van rechters en OM. Ook zou overlegd kunnen worden met de tuchtrechtelijke colleges
of stagiaires niet meer, zoals nu, zonder context één willekeurige behandeling bijwonen, maar
bijvoorbeeld een halve of hele zittingsdag, waarbij verzekerd is dat werkelijk interessante zaken aan
de orde komen, de deelnemers vooraf enige context wordt aangereikt over die zaken en achteraf
ruimte is voor vragen over hetgeen zij uit de behandeling hebben kunnen opmaken.
Wij zien geen scherpe scheidslijn tussen aandacht voor beroepsethiek in combinatie met
basisvaardigheden enerzijds en de praktijk- en specialistische vaardigheden anderzijds. Ook in de
fase waarin de deelnemers al wat meer ervaring hebben opgedaan, meer kennis hebben verworven
en zich verder specialiseren zullen zo nu en dan mogelijkheden kunnen worden benut om stagiaires
uit te dagen na te denken over de vraag wat een goed advocaat betaamt en wat de kernwaarden in
een gegeven situatie betekenen. Context matters: wat beroepsethisch juist is, kan mede reliëf krijgen
door de rol van de advocaat te overdenken tijdens het blok praktijk- en specialistische vaardigheden.
Het zwaardere accent op specialisatie en de introductie van raakvlakvakken juichen wij toe. Nemen wij
aan dat het aantal vakken daardoor zal toenemen, dan vragen wij aandacht voor het belang van
geografische bereikbaarheid van de diverse vakken.
Op p. 17 onderaan staat vermeld dat in de basismodule met “homogene groepen” wordt gewerkt. Wij
nemen aan dat dit een verschrijving betreft en dat het om heterogene groepen gaat. Dat achten wij
ook van belang: juist de gedachtewisseling met advocaten van heel andere kantoren leidt tot goed
inzicht in de vele beroepsethische valkuilen en dilemma’s en tot begrip voor de bijzonderheden van de
diverse kantoren.
Bouwsteen 7
Het sluit wat ons betreft aan bij de gekozen uitgangspunten om binnen de BA2020 al te starten met
het bevorderen van specialisatie. Daarbij is het wel van belang om te trachten een goede aansluiting
te realiseren tussen de BA en het beleid van specialisatieopleidingen en specialisatieverenigingen.
Het lijkt ons bijvoorbeeld ongewenst dat een stagiaire zich in een bepaald rechtsgebied specialiseert
en pas enkele jaren na afronding van de BA wordt toegelaten tot een specialisatieopleiding of –
vereniging. Met een aspirant-lidmaatschap kan de advocaat na voltooiing van de stage worden
aangemoedigd door te gaan met de ontwikkeling van de vakbekwaamheid op dat terrein en kan ook
voor de rechtzoekende duidelijk gemaakt worden dat de advocaat tot zekere hoogte bekwaam is in
het betreffende rechtsgebied.
Voorgesteld wordt in het document om de advocaat bij wisseling van rechtsgebied – ook na de
afronding van de beroepsopleiding - te laten toetsen op kennis voordat de advocaat “actief” mag
optreden op het betreffende nieuwe rechtsgebied. Dit is een interessante gedachte, die niet alleen
relevantie heeft voor de alumni van de BA2020, maar voor alle advocaten. Hiermee haalt de orde zich
echter wel een zeer aanzienlijke uitvoerings- en toezichtuitdaging op de hals en beperkt zij aanzienlijk
de vrije advocaatkeuze.
Overigens geldt ten aanzien van specialisatie in de fase van de stage ook hetgeen wij al opmerkten
over het portfolio. Welke risico’s ontmoet de stagiaire die vastloopt op het kantoor of binnen de sectie
waar hij of zij werkzaam is?
Bouwsteen 8 betreft de mogelijkheid om het tweede blok door derden te laten verzorgen onder een
streng accreditatieregime.
Wij menen dat de orde het tweede blok hoe dan ook per leerlijn kan uitbesteden, vergelijkbaar met de
wijze waarop dat thans gebeurt met de cognitieve vakken in de beroepsopleiding. Dat dan mogelijk
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diverse opleidingsinstellingen leerlijnen aanbieden hoeft geen probleem te zijn zolang de
toegankelijkheid voor alle stagiaires van de verschillende leerlijnen en (keuze-)vakken gewaarborgd is.
Voor een koerswijziging ten opzichte van het huidige model geeft het document geen grond.
Amsterdam, september 2017
Leerstoel Advocatuur,
Iris van Domselaar en Diana de Wolff

638

10/10/2017

Reactie vFAS – Consultatie BA2020
De algemene Raad van de NOvA is in het najaar van 2016 gestart met een verkenning naar de
opzet van een beroepsopleiding voor de advocatuur in 2020 (de BA2020). Hieruit is een document
ontstaan waarin de contouren van de nieuwe beroepsopleiding staan omschreven. Dit document
wordt in openbare consultatie voorgelegd. In antwoord op het consultatieverzoek wordt namens
de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, hierna de vFAS, onderstaand
het navolgende opgemerkt. Gemakshalve worden in deze reactie de vragen per opbouwsteen
herhaald en beantwoord.
1. De beroepsopleiding in samenhang met het praktijk-leren en de overige opleidingsactiviteiten.
Consultatievragen
1.1 Wat vindt u van het voorstel om de activiteiten gedurende de stageperiode in samenhang te
volgen en te besturen, met een duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire, de patroon en de
mentor?
1.2 Wat vindt u van het voorstel om een deel van de formele toetsing te vervangen door het gebruik
en beoordeling van een portfolio?
1.3 Welke andere aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven?
Antwoorden
De vFAS onderschrijft het voorstel van de algemene raad om de activiteiten gedurende de
stageperiode in samenhang te volgen en daarbij een belangrijke rol toe te kennen aan de
samenwerking tussen de stagiaire, de patroon en de mentor. De vFAS is van mening dat een
goede begeleiding in theorie en praktijk van groot belang is voor de aankomend advocaat. Zowel
de juridische als de feitelijke werkelijkheid noodzaakt daartoe. De wet en regelgeving is door de
jaren heen dusdanig complex geworden, dat een goede begeleiding in de praktijk in de eerste
jaren van de advocatenloopbaan van groot belang is. Het verplicht stellen van het aantal
contactmomenten tussen mentor, patroon en stagiaire dan wel een basisstructuur bieden
waarbinnen deze contacten zich zouden moeten gaan afspelen, zou meer zekerheid kunnen
bieden voor deze afstemming . Dit zou er toe kunnen bijdragen dat de beroepsopleiding meer op
het individuele traject van de stagiaire kan worden toegespitst. Voorts vindt de vFAS het een
goed voorstel om een deel van de formele toetsing te vervangen door het gebruik van een
portfolio. De voorwaarden hiervoor zullen nader moeten worden uitgewerkt. In ieder geval zal er
voor moeten worden zorggedragen dat fraude wordt voorkomen. Het is belangrijk om de
porfolio per specialisatie en wellicht zelfs per type kantoor in te richten. In de
familierechtpraktijk, die voor een deel bestaat uit mediations, zal het moeilijker zijn voor een
stagiaire om een processtuk aan te leveren dan een stagiaire in een procespraktijk. Ditzelfde
geldt voor een stagiaire die op een groot kantoor zich met name bezig houdt met het schrijven
van adviezen.
2. De beroepsopleiding en aansluiting op de permanente opleiding.
Consultatievragen
2.1 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven voor het formuleren van een samenhangende
visie op de stage en de daarop volgende permanente opleiding?
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Antwoorden
De vFAS acht het van groot belang dat de beroepsopleiding meer wordt afgestemd op de
praktijk en de gewenste specialisatie. Dit kan door de in dit document genoemde mogelijkheid,
een verdieping van de cognitie door middel van het toewerken naar een eerste specialisatie, toe
te passen en verder uit te werken. Wanneer in de BA al wordt toegewerkt naar een specialisatie
stroomt er een homogene groep uit die dezelfde basis heeft gehad en die in het kader van de
verdere specialisatie makkelijk kan doorstromen. Wanneer de gespecialiseerde verenigingen
bovendien meer betrokken worden bij het onderwijs in de BA zal er een betere aansluiting
komen tussen BA en PO. In de PO kan sneller de diepte in worden gegaan.
De vFAS pleit ervoor om de docenten die betrokken zijn bij de opleidingen in de
specialisatieverenigingen betrokken te laten zijn in de BA. Voor wat betreft het familierecht zou
in de specialisatiemodule niet alleen aandacht moeten worden besteed aan kennis op het
gebied van het familierecht, maar ook op de gewenste attitude van de vFAS advocaat-mediator,
zodat een kandidaat advocaat weet waar hij of zij aan begint als gekozen wordt voor het familieen erfrecht met mediation als grondhouding.
Wanneer uiteindelijk in de toekomst wordt gekozen voor een ander specialisme, lijkt het de
vFAS logisch dat de specialisatiemodule van de BA eerst wordt gevolgd zodat voor PO duidelijk is
op welk niveau de instroom plaatsvindt .
3.

BA selecteert aan de voorkant op cognitieve kennis en op niet-leerbare vaardigheden.

Consultatievragen
3.1 Wat vindt u van het voorstel voor een cognitieve toelatingstoets?
3.2 Moet voor de afbakening van de cognitieve toelatingstoets worden uitgegaan van de brede kern
van de juridische-inhoudelijke basiskennis die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
3.3 Welke juridisch-inhoudelijke basiskennis zou naar uw mening in elk geval in de toelatingstoets
moeten worden opgenomen?
3.4 Zou de toelatingstoets op meer elementen moeten zien dan enkel juridische-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijvoorbeeld (schriftelijk) communicatie of analytische capaciteiten?
3.5 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp verder nog meegeven?
3.6 Wat vindt u van het voorstel om ook de niet-leerbare vaardigheden, die medebepalend zijn voor
de geschiktheid voor het beroep van advocaat, vooraf te toetsen?
3.7 Hoe verhoudt het toetsen van de niet-leerbare vaardigheden zich tot de praktijk van sommige
kantoren om zelf stagiaires op deze wijze te selecteren?
3.8 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Antwoorden
De vFAS vindt het een goede zaak dat, wanneer is gebleken dat het eindniveau in kennis na het
verlaten van de universiteit onvoldoende is voor de start van de BA, een cognitieve
toelatingstoets wordt ingevoerd. In een dergelijke toets mag worden uitgegaan van een
basiskennis van de verschillende rechtsgebieden zoals: procesrecht, civielrecht, strafrecht en
bestuursrecht. Basiskennis van de hiervoor genoemde onderdelen zijn van belang voor de
verdere specialisatie van de advocaat stagiaire. Verder is de vFAS van mening dat de
toelatingstoets zich zou moeten beperken tot juridisch-inhoudelijke basiskennis. De vFAS vindt
het een verantwoordelijkheid van de kantoren waar de stagiaire wordt aangenomen om te
toetsen op communicatieve dan wel analytische capaciteiten van de stagiaire. Wel vindt de vFAS
het van belang dat in de toets op enigerlei wijze enige ethiek wordt verwerkt. Met name door de
bijzondere positie die de advocaat in de rechtsstaat inneemt en de toenemende druk die vanuit
de maatschappij op de advocatuur rust is het belangrijk dat de aankomend advocaat zich al
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vroeg realiseert op welke wijze hij/zij in en buiten rechte optreedt.
4.

De stageperiode heeft sturing vanuit POP en portfolio onder regie van versterkt patronaat.

Consultatievragen
4.1 Wat vindt u van het voorstel om de eisen aan het patronaat te verhogen? Aan welke eisen denkt
u?
4.2 Wat vindt u van het voorstel om de afstemming rondom de stagiaire, tussen de patroon en
mentor(en), te intensiveren, zodat aan de stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
4.3 Zijn er in uw beleving verschillen in de invulling van het patronaat tussen grote en kleine(re)
kantoren waarmee de NOvA rekening moet houden?
4.4 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven ten aanzien van het patronaat?
Antwoorden
De vFAS is een groot voorstander om aan het patronaat strikte voorwaarden te stellen. Als basis
zou moeten gelden dat de patronen verplicht een cursus volgen die meer omvat dan de huidige
cursus en welke verplicht door de patroon moet worden gevolgd. Welke vereisten aan een
dergelijke cursus zouden moeten worden gesteld, zou nader moeten worden uitgewerkt.
Bovendien zou voor de patroon een vereiste moeten zijn dat hij/zij gespecialiseerd is op het
gebied waarop de stagiaire zich wenst te specialiseren. Voorts pleit de vFAS ervoor om nadere
voorwaarden te stellen aan de begeleiding van de patroon aan de stagiaire. In de huidige
praktijk is er geen plan van aanpak, geen leidraad waarbinnen de begeleiding plaatsvindt. De
vFAS vindt het belangrijk dat er een leidraad komt zodat zowel voor stagiaire als patroon en
waarin meer duidelijk wordt hoe zo’n opleidingstraject er uit zal gaan zien. Hoe zo’n leidraad
eruit zal moeten zien zal nog nader moeten worden uitgewerkt en mogelijk ook toegespitst
moeten worden op de te volgen specialisatie. Het voorstel om tevens een mentor toe te voegen
is een goede mogelijkheid om de samenhang tussen theorie en praktijk te intensiveren. Op deze
wijze kan een betere opleiding voor de stagiaire worden bewerkstelligd. Op een groot kantoor
zal over het algemeen een patroon minder intensief betrokken zijn bij zijn stagiaire, omdat de
opleiding van een stagiaire vaak binnen een team plaatsvindt. Dit heeft tot gevolg dat de
verantwoordelijkheid voor een stagiaire bij meerdere personen ligt. De vFAS vindt het beter dat
er één persoon is die verantwoordelijk is voor de stagiaire, zulks om te voorkomen dat de
stagiaire tussen wal en schip valt.
5.

Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van kennis en
vaardigheden continu gemonitord.

Consultatievragen
5.1 Wat vindt u van het voorstel om meer tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te monitoren
als basis voor begeleiding en sturing, in plaats van (enkel) formele toetsen?
5.2 Welke middelen ziet u nog meer om de stagiaire binnen de BA2020 optimaal te begeleiden?
5.3 Welke uitgangspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Antwoorden
De vFAS vindt het een goed voorstel om niet alleen op kennis te toetsen maar meer begeleiding
en sturing aan te bieden. Een dergelijke uitbreiding door middel van cognitieve toetsen,
portfolio, samenwerking tussen mentoren, patroon en stagiaire zorgt ervoor dat er een meer
individuele benadering komt en een betere aansluiting tussen theorie en praktijk. Naast alle
mogelijkheden die genoemd zijn heeft de vFAS geen nadere toevoegingen. De genoemde
mogelijkheden zullen, zoals reeds aangegeven, nog wel de nadere uitwerking behoeven.
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6.

Ethiek, basis- en specialisatievaardigheden.

Consultatievragen
6.1 Wat vindt u van de vergrote aandacht voor ethiek in de BA2020?
6.2 Wat vindt u van de voorgestelde indeling tussen een generiek deel met ethiek en basisvaardigheden voor
advocaten, in gemengde groepen, en een per leerlijn opgezet specifiek specialisatie-deel, in meer homogene
groepen?
6.3 Welke (mogelijk andere of aanvullende) vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken van de ‘proces- &
andere basisvaardigheden’ voor advocaten in opleiding (de linker-kolom van de bovenstaande tabel)?
6.4 Welke andere aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Antwoorden
De vFAS vindt het voorstel om meer aandacht te besteden aan de ethiek in de basisopleiding
een goede zaak. De voorgestelde indeling generiek/specifiek is zeer zinvol. In de specifieke
leerlijnen zal aansluiting moeten worden gezocht bij de desbetreffende specialisaties en hun
verenigingen. Ten aanzien van de specialisatie familierecht wil de vFAS de NOvA wijzen op de
aanvullende gedragscode die op de ALV van de vFAS op 8 juni jl. in stemming is gebracht en is
aangenomen. In deze zogenaamde aanvullende gedragscode zijn de navolgende extra
kernwaarden opgenomen. Vanuit deze kernwaarden zijn weer aanvullende normen
geformuleerd die voor elk lid dat zich bezig houdt met familierecht gelden. Het betreffen de
navolgende kernwaarden:
- Transparantie
- Oplossingsgerichtheid
- Constructief
- Respectvol
- Zorgvuldigheid
- Betrokkenheid
- Inlevingsvermogen
- Deskundigheid
Het zou een zeer goede zaak zijn indien de NOvA zich eveneens zal uitspreken voor deze
gedragscode en deze zou opnemen in het specifieke specialisatiedeel voor het familierecht.
7.

Specialisatie.

Consultatievragen
7.1 Wat vindt u van het voorstel voor sterkere stimulering van specialisatie in (het tweede deel van)
de stageperiode, ter voorbereiding op verdere specialisatie na de stage?
7.2 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Antwoorden
De vFAS is een groot voorstander van een verplichte specialisatie in het tweede deel van de
stageperiode. De vFAS zou graag zien dat de NOvA in haar BA verder gaat dan een sterke
stimulering van specialisatie. De vFAS is van mening dat een sterke stimulering niet voldoende
is. De vFAS is van mening dat specialisatie tegenwoordig een vereiste is om op het terrein van
personen- en familierecht en erfrecht (verder familierecht) de advocatuur op een deugdelijke
manier te kunnen bedrijven. Zoals eerder aangegeven noodzaakt de juridische en feitelijke
werkelijkheid daartoe. De wet en regelgeving is door de jaren heen complex geworden.
Bovendien geldt dat de aan de familierechtadvocaat gestelde vereisten, als het gaat om de
mogelijkheden tot de-escalatie, onder andere vanwege de belangen en de rechtspositie van
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betrokken kinderen, hoog zijn. De vFAS is dan ook van mening dat het niet verantwoord is
wanneer een niet gespecialiseerde familierechtadvocaat de belangen behartigt van cliënten met
familierechtelijke problematiek. Dit zal op andere specialistische terreinen niet anders zijn.
8.

Invulling en organisatie BA door derden.

Consultatievragen
8.1 Wat vindt u van het voorstel om een geïntegreerd deel van de beroepsopleiding, onder een
streng accreditatieregime, door derden te laten verzorgen?
8.2 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
Antwoorden
De vFAS vindt het een goed idee om de specialistische kennis door derden c.q.
specialisatieverenigingen te laten verzorgen. Op deze manier zal het vervolgtraject in de vorm
van PO bij de desbetreffende specialisatieverenigingen goed aansluiten op de BA. Op deze
manier ontstaat een homogene instroom voor de PO. Dit heeft als voordeel dat in de PO
verregaande specialisatie kan worden gerealiseerd.
9.

Ter afsluiting.

Consultatievragen
9.1 Kunt u een cijfer geven dat uw waardering uitdrukt voor de contouren van de beroepsopleiding
voor advocaten in 2020?
9.2 Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de NOvA
aandacht aan deze onderwerpen zou moeten besteden in de BA2020?
9.3 Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook buiten de genoemde bouwstenen, de belangrijkste
aandachtsvelden waar de NOvA aandacht aan zou moeten besteden aangaande de BA2020?
9.4 Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties naar aanleiding van het consultatiedocument?
Antwoorden
De vFAS onderschrijft de uitgangspunten en contouren van de beroepsopleiding voor advocaten
in 2020, zoals neergelegd in het consultatiedocument BA2020 volledig, maar merkt op dat de
verschillende onderwerpen nader moeten worden uitgewerkt. Er worden geen onderwerpen
gemist.
Als belangrijkste aandachtspunt wil de vFAS de noodzaak tot specialisatie benoemen hetwelk
als uitgangspunt en contour in het consultatiedocument is opgenomen. Daarnaast acht de vFAS
het van belang veel aandacht te schenken aan de ethische kant van het beroep. De status en het
imago van de advocaat staat immers onder druk. Volgens de vFAS zou specialisatie dwingender
mogen worden voorgeschreven in de beroepsopleiding. Uiteraard zijn we van harte bereid om
deze terugkoppeling nog mondeling nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de vFAS,
Kirsty Selcraig
Linda Küppers-van Duivendbooden
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Consultatievragen BA2020 – reactie van rvdo Oost-Brabant
Bouwsteen 1:
Wij beschouwen de beroepsopleiding in samenhang met het praktijk leren en de overige
opleidingsactiviteiten
1.1 Wat vindt u van het voorstel om de activiteiten gedurende de stageperiode in samenhang te
volgen en te besturen, met een duidelijke en gezamenlijke rol voor de stagiaire, de patroon en de
mentor?
Helemaal mee eens
1.2 Wat vindt u van het voorstel om een deel van de formele toetsing te vervangen door het
gebruik en beoordeling van een portfolio?
Helemaal mee oneens.
Er ligt een te groot accent (te grote waardetoekenning) op POP en Portfolio. Deze middelen zijn geen
garantie voor de versterking van de opleiding. Men dient er waakzaam voor te zijn dat er te veel
bureaucratische formulieren dienen te worden ingevuld. Portfolio en POP moet bezien worden als
waardevol hulpmiddel. Deze middelen moeten naast elkaar gebruikt worden.
POP hebben (grotere) kantoren normaliter sowieso zelf.

1.3 Welke andere aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven?
De patroon moet een grotere rol krijgen bij het invullen van POP en Portfolio; dit vergroot ook de
betrokkenheid van de patroon.
Bouwsteen 2:
Wij bezien de beroepsopleiding vanuit een integrale visie op de stageperiode en aansluiting op de
permanente opleiding (PO).
2.1 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven voor het formuleren van een
samenhangende visie op de stage en de daarop volgende permanente opleiding:
Het centrum van alles behoort de BA te zijn; daaromheen de POP; binnen de POP kan meteen
aandacht worden besteed aan de aansluiting voor ná de BA. De (BA)-opleiding stopt, maar het
opleiden niet. Ten tijde van de stage moet er aandacht zijn voor de aansluiting ná de BA.

644

10/10/2017

Bouwsteen 3:
De beroepsopleiding selecteert aan de voorkant op 1) cognitieve kennis en 2) mogelijk ook op nietleerbare vaardigheden die mede bepalend zijn voor de geschiktheid voor het beroep.
3. 1 Wat vindt u van het voorstel voor een cognitieve toelatingstoets?
Helemaal mee eens!
3.2 Moet voor de afbakening van de cognitieve toelatingstoets worden uitgegaan van de brede
kern van de juridisch-inhoudelijke basiskennis die voor elke startende advocaat als minimaal
startpunt zou moeten gelden?
Ja!
Een assessment is de eigen verantwoordelijkheid / keuze van het betreffende kantoor.
3.3 Welke juridisch inhoudelijke basiskennis zou naar uw mening in elk geval in de toelatingstoets
moeten worden opgenomen?
Een hoog masterniveau, om zodoende het niveau van de BA te verhogen.
3.4 Zou de toelatingstoets op meer elementen moeten zien dan enkel juridisch-inhoudelijke
basiskennis, zoals bijv. (schriftelijke) communicatie of analytische capaciteiten?
Ja, schriftelijke communicatie.
3.5 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp verder nog meegeven?
Tevens toetsen op sociale vaardigheden.
3.6 Wat vindt u van het voorstel om ook de niet-leerbare vaardigheden, die medebepalend zijn
voor de geschiktheid voor het beroep van advocaat, vooraf te toetsen?
Helemaal mee eens, zie 3.5.
3.7 Hoe verhoudt het toetsen van de niet-leerbare vaardigheden zich tot de praktijk van sommige
kantoren om zelf stagiaires op deze wijze te selecteren?
Geen probleem; dit kan gerust. Het zijn twee verschillende dingen, het toetsen en het aannemen van
stagiaires door kantoren.
3.8 Aandachtspunten mee te geven aan NOvA?
Geen.
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Bouwsteen 4:
De stageperiode heeft een gecoördineerde en samenhangende sturing vanuit het POP en het
portfolio, onder regie van een versterkt patronaat.
4.1 Wat vindt u van het voorstel om de eisen aan het patronaat te verhogen?
Helemaal mee eens.
Verplichte patroonscursus voor de advocaten die nog nooit een patroonscursus hebben gevolgd, ook
al heeft men in het verleden al advocaat-stagiaires begeleid.
Meer zittingen en gesprekken van stagiaire bijwonen (over en weer).
4.2 Wat vindt u van het voorstel om de afstemming rondom de stagiaire, tussen patroon en
mentor(en) te intensiveren, zodat aan de stagiaire meer maatwerk geleverd kan worden?
Helemaal mee eens.
4.3 Zijn er in uw beleving verschillen in de invulling van het patronaat tussen grote en kleine(re)
kantoren waarmee de NOvA rekening moet houden?
De indruk zou kunnen ontstaan dat de grote kantoren een bredere opleidings-/begeleidingsstructuur
hebben, volgens de constatering van het consultatiedocument. Maar de praktijk hoeft niet zo te zijn.
Bij de grotere kantoren wordt de begeleiding/opleiding vaak veelal overgelaten aan de feitelijk
begeleider. De patroon heeft een formelere functie.
Bij de kleinere kantoren begeleidt de patroon veelal zelf, waardoor de samenwerking stagiaire/
patroon intensiever is.

4.4 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA meegeven ten aanzien van het patronaat?
Niet eens ermee dat enerzijds het begeleiden en anderzijds het (mede)beoordelen niet langer allebei
in handen van een en dezelfde patroon kan worden gelegd (zie blz. 15 consultatiedocument).
Er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden om potentiële patroons af te kunnen wijzen. Dit kan ook
nog worden aangescherpt door de lokale beleidsregels m.b.t. stage en patronaat aan te scherpen.
Een buitenpatronaat betekent niet per definitie dat dit patronaat onvoldoende waarborgen biedt
voor de kwaliteit. De kwaliteit staat of valt met de invulling van het patronaat/de begeleiding.

646

10/10/2017

Bouwsteen 5:
Tijdens de stageperiode wordt de vooruitgang van de stagiaire bij het toepassen van kennis en
vaardigheden continu gemonitord.
5.1 Wat vindt u van het voorstel om meer tussentijds de ontwikkeling van de stagiaire te
monitoren als basis voor begeleiding en sturing, in plaats van (enkel) formele toetsen?
Helemaal mee eens.
Moot courts ook prima!
5.2 Welke middelen ziet u nog meer om de stagiaire binnen de BA2020 optimaal te begeleiden?
--5.3 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
--Bouwsteen 6:
De basis van de beroepsopleiding bestaat uit een stevig deel ethiek en proces- en andere
basisvaardigheden. Daarnaast gaat het om het (geïntegreerd) toepassen van cognitief (juridischinhoudelijke) kennis en praktijk- en specialistische vaardigheden, binnen een leerlijn.

6.1 Wat vindt u van de vergrote aandacht voor ethiek in de BA2020?
Helemaal mee eens.
6.2 Wat vindt u van de voorgestelde indeling tussen een generiek deel met ethiek en
basisvaardigheden voor advocaten, in gemengde groepen en een per leerlijn opgezet specifiek
specialisatiedeel, in meer homogene groepen?
Helemaal mee oneens.
6.3 Welke (mogelijk andere of aanvullende) vaardigheden moeten volgens u deel uitmaken van de
“proces- en andere basisvaardigheden” voor advocaten in opleiding?




Praktijkmodule onderhandelen bij kantoor X.
‘Specialisatiemodule financiële en WWFT kennis.

6.4 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
--
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Bouwsteen 7:
De beroepsopleiding biedt een toepassings- en praktijkgerichte verdieping van cognitie,
toewerkend naar een eerste specialisatie
7.1 Wat vindt u van het voorstel voor sterkere stimulering van specialisatie in (het tweede deel
van) de stageperiode, ter voorbereiding op verdere specialisatie na de stage?
Helemaal mee eens.
7.2 Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
--Bouwsteen 8:
De NOvA zorgt voor het zelf, of door een derde laten aanbieden van de volledige BA2020. Kantoren
en andere aanbieders kunnen onder een accreditatieregime een deel van het onderwijs aanbieden.
8.1 Wat vindt u van het voorstel om een geïntegreerd deel van de beroepsopleiding, onder een
streng accreditatieregime, door derden te laten verzorgen?
Helemaal mee oneens.
8.2. Welke aandachtspunten wilt u de NOvA bij dit onderwerp meegeven?
---

Tot slot:
9.1 Kunt u een cijfer geven dat uw waardering uitdrukt voor de contouren van de beroepsopleiding
voor advocaten in 2020?
Een 6.

9.2 Zijn er onderwerpen die u mist? Zo ja, op basis waarvan vindt u het noodzakelijk dat de NOvA
aandacht aan deze onderwerpen zou moeten besteden in BA2020?
De specifieke aandacht voor de stagiaire-ondernemer wordt gemist.
Gemist wordt ook de aandacht voor de mogelijkheden van de aanscherping van de lokale
(orde)regels, daar waar de begeleiding door de patroon en/of feitelijke begeleiders tekort schiet.
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9.3 Wat zijn volgens u in het algemeen, dus ook buiten de genoemde bouwstenen, de belangrijkste
aandachtsvelden waar de NOvA aandacht aan zou moeten besteden aangaande de BA2020?
 Aandacht voor het voorkomen van herhaling van bekend veronderstelde universiteitsstof.
 Aandacht voor hoogte kosten BA.
 BA is nu al behoorlijk compleet.

9.4 Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties naar aanleiding van het consultatiedocument?
Geen.
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Reactie op consultatiedocument BA2020
De uitgangspunten en contouren van de beroepsopleiding voor advocaten in 2020

Datum: 11 september 2017
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Inleiding
De Stichting Jonge Balie Nederland (‘SJBN’) is sinds 1976 de belangenbehartiger voor de jonge
advocaten in Nederland. De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie
verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten (‘NOvA’), de Uitvoeringsorganisatie (CPO en
Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten. Daarnaast
organiseert de SJBN op landelijk niveau activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaatmedewerkers en jonge advocaat-ondernemers.
De SJBN is al langere tijd betrokken bij het project BA2020 van de NOvA. Zo zijn diverse
bestuursleden tijdens het ontwerpproces geïnterviewd en is er inbreng geweest tijdens één van de
workshops over de contouren van de BA2020. Daarnaast is het bestuur door diverse media gevraagd
om namens de jonge advocaten te reageren op de plannen. Nu de officiële consultatieronde is
gestart, willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om een meer uitgebreide reactie te
geven. Deze reactie is tot stand gekomen in samenwerking met alle besturen van de lokale Jonge
Balie-verenigingen. Zij hebben vragenlijsten ingevuld die de basis vormden voor deze reactie. Daarna
is de reactie besproken in de vergadering van het College van Afgevaardigden van de SJBN, waarin
bestuursleden van de lokale Jonge Balie-verenigingen zitting hebben. Hiermee geven wij een
gefundeerde mening van de jonge advocaten over de BA2020 en wensen de NOvA veel succes met
de nadere uitwerking.
Voor vragen over deze reactie kan contact opgenomen worden met de portefeuillehouder
Opleidingen, Margreet Eveleens, via opleidingen@sjbn.nl of 030 -259 55 46.
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1. Samenhang gedurende de gehele stageperiode
Een belangrijk uitgangspunt voor de BA2020 is dat er meer samenhang komt tussen de verschillende
onderdelen van de advocaat-stage. Met name tussen het leren in de beroepsopleiding en het leren in
de praktijk wordt een duidelijke koppeling beoogd. Wij onderschrijven het uitgangspunt van
samenhang omdat we vinden dat deze elementen van de stage elkaar kunnen en moeten versterken.
In de huidige beroepsopleiding staan de interne en externe opleidingsactiviteiten vrijwel los van
elkaar en is het de verantwoordelijkheid van de advocaat-stagiaire om de kennis die wordt opgedaan
in de beroepsopleiding toe te passen in de praktijk. Vervolgens beoordeelt de patroon of de feitelijke
begeleider op het advocatenkantoor of de advocaat-stagiaire voldoende functioneert om het
dienstverband na de stage voort te zetten. Er wordt echter niet formeel getoetst of de advocaatstagiaire alle elementen van de advocaat-stage beheerst.
Het gebruik van een portfolio lijkt ons een goed idee om de samenhang te verbeteren. Wel willen we
opmerken dat dit niet geheel nieuw is: ook in de huidige beroepsopleiding moeten de advocaatstagiaires via iLog een portfolio bijhouden. Maar omdat dit geen verplicht karakter heeft en er ook
relatief weinig bekendheid aan wordt gegeven door de docenten, wordt er momenteel weinig
gebruik van gemaakt. Om het idee van een portfolio in de BA2020 te laten slagen, is daarom een
heldere communicatie en beoordeling vereist. Bovendien is het raadzaam om iLog
gebruiksvriendelijker te maken.
Ten aanzien van het voorstel om een deel van de formele toetsing te vervangen door het gebruik en
beoordeling van een portfolio zien we vooral een voordeel als het dit daadwerkelijk leidt tot
voortschrijdend inzicht van de advocaat-stagiaire. Alleen dan wordt het doel van het gebruik van een
portfolio bereikt. Dit vereist bijvoorbeeld dat de beoordeling niet alleen aan het einde van de
advocaat-stage plaatsvindt maar ook tussentijds, zodat advocaat-stagiaires op meerdere momenten
worden gemotiveerd om te reflecteren op hun handelen en een ontwikkelkans hebben. Dit betekent
wel een aanzienlijke tijdsinvestering voor mentoren, die doorgaans meerdere groepen hebben.
Wellicht is het daarom nodig om de verhouding tussen het aantal mentoren en het aantal advocaatstagiaires te veranderen.
Het is ook mogelijk om een aparte lesdag te wijden aan het gezamenlijk of in kleinere groepjes
bespreken van de individuele voortgang. Het portfolio van elke advocaat-stagiaire is daarbij het
startpunt voor discussie en reflectie. We denken dat deze aanpak ervoor kan zorgen dat de advocaatstagaires, door elkaar feedback en tips te geven, een meer bewuste ontwikkeling zullen doormaken.
Wel bestaat het risico dat advocaat-stagiaires enigszins terughoudend zullen zijn bij het invullen van
het portfolio als zij weten dat de inhoud met de opleidingsgroep wordt gedeeld. Deze twee zijden
zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Voorts merken wij op dat het plan om meer samenhang te bereiken een nadere uitwerking behoeft
voordat kritisch kan worden gekeken of het haalbaar en werkbaar is. In dit uitwerkingsproces dienen
de patroons en mentoren betrokken te worden, omdat deze partijen een belangrijke rol spelen in de
uitvoering. Met name dient er worden gekeken of de huidige stageverslagen worden vervangen door
het portfolio en of het eindgesprek een toetsend karakter zal krijgen. Ten behoeve van de keuzes die
er op deze gebieden gemaakt dienen te worden, geven we mee dat het voor de advocaat-stagiaire
duidelijk moet zijn welke eisen er door alle partijen aan de opleiding worden gesteld en bij welke
partij(en) de verantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling ligt. Het hanteren van één afvinklijst en
één eindgesprek heeft daarbij de voorkeur.
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2. Relatie met de Permanente Opleiding (PO)
In een ideale situatie loopt de beroepsopleiding vloeiend over in de permanente opleiding. Op die
wijze blijven advocaten zich gedurende hun gehele werkende leven ontwikkelen. Ons inziens is het
belangrijk om de beroepsopleiding als basisopleiding te zien waar later tijdens de permanente
opleiding op wordt voortgebouwd. Indien er in de beroepsopleiding teveel aandacht is voor
specialisatie bestaat het risico dat advocaat-stagiaires (te) beperkt worden opgeleid en minder goed
inzetbaar zijn bij andere advocatenkantoren en/of op andere secties binnen kantoren.
Om deze reden zijn wij ook geen voorstander van het al in een vroeg stadium dwingend gebruiken
van een rechtsgebiedenregister. Advocaat-stagiaires hebben tijdens de beroepsopleiding vaak nog
geen vastomlijnd beeld van hun gewenste specialisatie of werken nog afwisselend op verschillende
secties. Wel staan wij achter het voorstel om gespecialiseerde aanbieders zoals Grotius te betrekken
bij de specialisatiemodules (in de huidige opleiding: keuzevakken). We verwachten dat de
specialisatiemodules (als aanvulling op de basisopleiding) daardoor meer diepgang zullen krijgen.
Bovendien zal de stap voor advocaat-stagiaires worden verkleind om na hun beroepsopleiding een
specialisatieopleiding te volgen, omdat ze al kennis hebben gemaakt met de aanbieder.

3. Toelatingstoets
3.1. Cognitieve toelatingstoets
Binnen de Jonge Balie wordt overwegend positief gereageerd op het voorstel om een cognitieve
toelatingstoets in te voeren voorafgaand aan de beroepsopleiding. Een dergelijke toets sluit aan op
de wens van de NOvA om de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de advocatuur verder te
bevorderen. Een toelatingstoets zorgt ervoor dat er geen (of in ieder geval minder) herhaling hoeft
plaats te vinden van de lesstof die tijdens de rechtenstudie is behandeld. Bovendien kan er tijdens de
beroepsopleiding direct met diepgang worden gedoceerd omdat alle advocaat-stagiaires een
getoetst basisniveau hebben.
We denken echter niet dat een cognitieve toelatingstoets een mechanisme is om het gemiddelde
niveau van advocaat-stagiaires omhoog te tillen. Het is slechts een selectiemechanisme dat ervoor
zorgt dat het niveau van startende advocaat-stagiaires meer gelijk is. Het gemiddelde niveau van
advocaat-stagiaires wordt gevormd op de universiteiten en zal door invoer van een cognitieve
toelatingstoets naar verwachting niet wezenlijk veranderen.
Als de NOvA daarom van mening is dat er een verschil bestaat tussen het eindniveau van de
universitaire rechtenstudie en het gewenste startniveau van de beroepsopleiding advocaten dan ligt
hierin met name een taak voor universiteiten. Studenten mogen van universiteiten verwachten dat
zij na het behalen van een masterdiploma met civiel effect in beginsel geschikt zijn voor een
togaberoep. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, mag de verantwoordelijkheid voor het opvullen
van dit kennisgat niet bij afgestudeerde rechtenstudenten neergelegd worden. Zij hebben vaak geen
financiële middelen om tussen het afstuderen en het maken van de cognitieve toelatingstoets een
bijscholingscursus te doen of zich enkele maanden zonder salaris aan zelfstudie te wijden.
Voorts merken wij op dat een cognitieve toelatingstoets een momentopname is en dat advocaatstagiaires zich tijdens de beroepsopleiding verder (ook juridisch-inhoudelijk) ontwikkelen. Het is
daarom belangrijk dat een cognitieve toelatingstoets niet een te hoge drempel voor de toegang tot
de advocatuur opwerpt. Idealiter wordt de minimale kennis die een afgestudeerde jurist moet
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hebben getoetst, als basis voor de op te bouwen kennis in de jaren erna. Op deze wijze worden
rechtenstudenten niet onnodig afgeschrikt om te solliciteren binnen de advocatuur en blijft de
constante instroom van nieuwe advocaat-stagiaires gewaarborgd.
Wat betreft de inhoud van de cognitieve toelatingstoets raden wij verder aan om deze toe te spitsen
op de leerlijn die de advocaat-stagiaire zal kiezen. Deze leerlijn correspondeert immers (doorgaans)
met het rechtsgebied waarin de advocaat-stagiaire is afgestudeerd en waarin hij of zij ook werkzaam
zal gaan zijn. Het kan ons inziens niet van een pas afgestudeerde jurist worden gevergd dat ook
kennis ten aanzien van de overige leerlijnen moet worden opgehaald om de toets te kunnen halen.
Dit zou zich ook niet verhouden met de focus van de BA2020 op verdieping in plaats van verbreding.
Verder raden wij aan om in de cognitieve toelatingstoets (voor alle leerlijnen) bijzondere aandacht te
geven aan procesrecht. Op dat gebied kan het basisniveau van de advocaat-stagiaires behoorlijk
verschillen.
Het plan voor het invoeren van een cognitieve toelatingstoets dient uiteraard verder uitgewerkt te
worden. Voor deze uitwerking benadrukken we dat afgestudeerde juristen meerdere kansen zouden
moeten krijgen om de toelatingstoets te halen. Het kan immers gebeuren dat iemand tijdens de
toets vanwege de spanning een black-out krijgt. Maar aan de andere kant is het ook niet wenselijk als
er een oneindig aantal toetskansen wordt gegeven. Dit zorgt voor een belasting van het
organisatorisch systeem en voor een minder betrouwbare uitslag (de kandidaat heeft veel kunnen
oefenen). We kunnen ons daarom voorstellen dat de cognitieve toelatingstoets ieder half jaar wordt
aangeboden en dat iedere kandidaat drie kansen krijgt. Indien de derde toets niet wordt behaald,
kan er een wachttijd van enige jaren in acht worden genomen.
Het meest logische moment om de cognitieve toelatingstoets af te nemen vinden wij tijdens de
sollicitatieprocedure bij een kantoor. Het kan tot een pijnlijke situatie leiden als een advocaatstagiaire al een arbeidscontract heeft getekend of zelfs al is beëdigd en vervolgens niet met de
beroepsopleiding kan starten, omdat de toets niet wordt behaald. Wel is het belangrijk dat een
kantoor zich bereid heeft verklaard om de (toekomstige) advocaat-stagiaire aan te nemen voordat de
toets wordt gemaakt. Anders kan het namelijk gebeuren dat alle sollicitanten in de advocatuur
‘alvast’ de toets halen terwijl zij geen kantoor kunnen vinden om in dienst te treden. Dit levert voor
alle partijen een onnodige belasting op. De kwestie kan gemakkelijk worden opgelost door het
vereiste te stellen dat toetskandidaten alleen kunnen worden aangemeld door advocatenkantoren.
Het ligt tevens voor de hand dat deze kantoren de kosten voor het maken van de toelatingstoets
dragen.
Verder is het belangrijk om de tijd die het kost om de cognitieve toelatingstoets na te kijken zo kort
mogelijk te houden. De nakijktijd van toetsen in de huidige beroepsopleiding bedraagt 10 weken.
Deze duur is te lang voor wat betreft de cognitieve toelatingstoets, omdat de (toekomstige)
advocaat-stagiaire en diens kantoor in die periode in onzekerheid verkeren. De advocaat-stagiaire zal
in die periode vaak nog niet aan de slag kunnen gaan bij het betreffende advocatenkantoor, zodat de
nakijktijd ook financiële consequenties heeft. Wellicht kan de cognitieve toelatingstoets alleen
gesloten vragen bevatten, zodat de uitslag per omgaande bekend is.
3.2. Assessment
In het consultatiedocument wordt voorts de vraag gesteld of de toelatingstoets op meer elementen
zou moeten zien dan enkel op de juridisch-inhoudelijke basiskennis, bijvoorbeeld op niet-leerbare
vaardigheden. Wij zijn geen voorstander van de uitbreiding van de toelatingstoets met een
assessment. Dit geldt voor zover het assessment een selecterend karakter heeft. We zijn namelijk
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van mening dat de advocatuur een gemêleerde beroepsgroep is en dat ‘de ideale advocaat’ moeilijk
middels een assessment kan worden geselecteerd. Voor ieder advocatenkantoor en rechtsgebied
geldt een ander profiel voor een kandidaat, dat ook is gericht op de toekomstige praktijk van een
advocaat-stagiaire. Daarom kan de selectie op vaardigheden of persoonlijkheid beter aan de
kantoren zelf voorbehouden blijven. Bovendien vragen wij ons af wat een niet-leerbare vaardigheid
precies is. Tijdens de workshop is aangegeven dat het analytisch vermogen hieronder zou vallen.
Echter, naar onze mening is analyseren ook een vaardigheid die kan worden ontwikkeld.
Wij zouden meer positief tegenover een assessment staan indien het geen selecterende functie
heeft, maar de advocaat-stagiaire een uitgangspunt geeft voor de rest van de beroepsopleiding. Er
wordt dan bij wijze van spreken een nulmeting uitgevoerd, zodat de advocaat-stagiaire weet welke
vaardigheden hij of zij nog verder moet ontwikkelen. Op die wijze kan een assessment zeker
bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsopleiding. In de huidige beroepsopleiding zien wij dat de
niet-cognitieve vaardigheden soms worden onderschat. Het is daarom goed dat de BA2020 een meer
praktische insteek heeft en focust op het toepassen van kennis en vaardigheden.

4. Versterkt patronaat
4.1. Eisen aan patronaat
Het voorstel om de rol van het patronaat binnen de opleiding van advocaat-stagiaires te versterken
lijkt ons goed. De patroon speelt een belangrijke rol binnen het dagelijks werkende leven van een
advocaat-stagiaire en zal doorgaans in een vroeg stadium van de stage eventueel disfunctioneren
signaleren. Er kan dan op tijd worden bijgestuurd. Wel moet ervoor worden gewaakt dat het beeld
van het patronaat niet te idealistisch wordt geschetst. Een patroon is hoofdzakelijk een juridische
professional met een eigen praktijk en doet het patronaat ‘erbij’. De tijdsinvestering per maand zal
voor de meeste patroons dan ook beperkt zijn. We schatten dat patroons momenteel tussen de 4 en
15 uur per maand aan begeleiding besteden, waarbij het natuurlijk uitmaakt hoeveel (proces)stukken
de patroon dient te controleren.
Verder dient in het oog te worden gehouden dat een advocaat vaak geen professionele coach is. De
rechtenstudie is erg inhoudelijk van aard en ook in de meeste rechtspraktijken ligt de nadruk op het
ontwikkelen van juridische kwaliteiten. Om het doel te bereiken dat in het consultatiedocument
wordt genoemd (“Van de patroon wordt, naast het inhoudelijk begeleiden in de praktijk binnen het
kantoor en op het rechtsgebied, een betrokken en coachende rol verwacht als professioneel
opleider”) is een training van de patroon vereist. De patroonscursus zou daarom kunnen worden
geïntensiveerd zodat patroons leren hoe zij moeten coachen. Dit zou de kwaliteit van het patronaat
zeker ten goede komen.
Tevens zou het ons goed lijken als advocatenkantoren meer selectie toepassen bij het vaststellen
welke advocaten in aanmerking komen voor het patronaat. Er kan dan gekeken worden of de
advocaat voldoende gemotiveerd is om patroon te worden en of hij of zij de juiste
(karakter)eigenschappen bezit. Binnen de Jonge Balie zijn de volgende eigenschappen van een goede
patroon genoemd:
- betrokken;
- meedenkend;
- luisterend;
- geduldig;
- streng;
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beschikt over actuele kennis op het rechtsgebied waar de advocaat-stagiaire werkzaam is;
communicatief vaardig;
durft de advocaat-stagiaire los te laten om ervaring op te doen;
empathisch vermogen;
coachende kwaliteiten (waaronder feedback geven).

Andere eisen die aan het patronaat gesteld zouden kunnen worden zijn dat de patroon werkzaam
moet zijn binnen dezelfde praktijk als de advocaat-stagiaire en dat er vaker dan nu een verslag dient
te worden ingediend door de patroon. Dit verslag kan bijvoorbeeld onderdeel worden van het
portfolio van de advocaat-stagiaire. Op die manier ontstaat er een periodiek evaluatiemoment
tussen een patroon en een advocaat-stagiaire, naast het formele beoordelinggesprek op kantoor.
Verder is het belangrijk dat de patroon meer (tussentijdse) informatie krijgt over de inhoud van de
beroepsopleiding zodat er meer betrokkenheid ontstaat. De patroon heeft dan beter zicht op
hetgeen de advocaat-stagiaire tijdens de lesdagen leert en kan nagaan of het geleerde in de praktijk
wordt gebracht.
4.2. Begeleiding door verschillende partijen
Een betere afstemming tussen de mentoren en de patroon rondom de advocaat-stagiaire vinden wij
essentieel. Nu wordt de advocaat-stagiaire begeleid door een patroon, een mentor van de
beroepsopleiding, een mentor van de lokale orde en wellicht nog door een senior medewerker die de
feitelijke begeleiding op zich heeft genomen. De verdeling in verantwoordelijkheid tussen deze
partijen is onduidelijk. Om verdere afstemming te bereiken, raden wij aan om de aanwezigheid van
de patroon bij de eindgesprekken met de mentor van de beroepsopleiding verplicht te stellen.
Verder bestaat er de behoefte om de rol van de mentor van de beroepsopleiding te vergroten, door
vanaf het begin van de opleiding individuele gesprekken te voeren. De patroon hoeft ons inziens
alleen bij de eindgesprekken aanwezig te zijn, maar kan bijvoorbeeld wel inzicht krijgen in de
gespreksverslagen.
Daarnaast is van belang dat er op advocatenkantoren waar de formele en feitelijke begeleiding niet
in één hand zijn, een goede afstemming bestaat. De NOvA zou dit bijvoorbeeld kunnen bevorderen
door de stageverslagen ook door de feitelijke begeleider(s) te laten paraferen (bij voorkeur op
digitale wijze). De begeleiders zullen dan overleg moeten voeren over de voortgang van de advocaatstagiaire. Door deze afstemming wordt het nadeel van het hebben van meerdere begeleiders
(verwatering) geminimaliseerd, terwijl het voordeel (het leren van verschillende mensen zodat de
advocaat-stagiaire een eigen stijl kan ontwikkelen) blijft bestaan. Hierbij dient gewaarborgd te
worden dat de advocaat-stagiaire één intern aanspreekpunt heeft voor opleidingsgerelateerde
zaken.
4.3. Invulling van patronaat
In het consultatiedocument wordt verder gevraagd of er verschillen bestaan in de invulling van het
patronaat tussen grotere en kleinere kantoren. We zien dat een advocaat-stagiaire bij kleinere
kantoren doorgaans korte lijnen heeft met de patroon en intensief samenwerkt. Bij grotere kantoren
is de begeleiding vaker verdeeld over meerdere mensen. De patroon heeft daar meestal een
ceremoniële functie en weinig direct contact met de advocaat-stagiaire. In dat geval heeft het de
voorkeur dat degene met wie de advocaat-stagiaire het meest samenwerkt als patroon wordt
aangesteld. Over het algemeen is de begeleiding van patroons meer procesmatig dan vakinhoudelijk
van aard. Er wordt doorgaans vanuit gegaan dat de juridische kennis door de beroepsopleiding op
7
662

10/10/2017

peil wordt gebracht zodat patroons zich kunnen beperken tot het geven van algemene instructies. In
de ideale situatie komen beide elementen in gelijke mate terug in de invulling van het patronaat.

5. Monitoren voortgang
Onder punt 1 is reeds aan de orde gekomen dat wij achter het voorstel staan om aan de hand van
een portfolio de voortgang van een advocaat-stagiaire te beoordelen en om dit (deels) in de plaats te
laten komen van de formele toetsen. Dit systeem zal met name slagen wanneer het invullen van het
portfolio verplicht wordt gesteld op verschillende momenten in de beroepsopleiding en er steeds
een beoordeling van het ingevulde plaatsvindt. Het heeft de voorkeur om na ieder invulmoment
(bijvoorbeeld ieder jaar) een gesprek met de mentor van de beroepsopleiding te hebben. De patroon
kan hierbij ook worden betrokken, al is het alleen maar door het gespreksverslag te lezen. Verder zou
een assessment als uitgangspunt voor de beroepsopleiding een goed instrument zijn om de
individuele ontwikkeling te bevorderen (zie ook 3.2.).

6. Ethiek en vaardigheden
6.1. Ethiek
Ethiek is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. Advocaat-stagiaires moeten weten dat
zij een bijzondere rol vervullen in de maatschappij en dat zij daar ook naar moeten handelen. In de
huidige beroepsopleiding wordt hier al veel aandacht aan geschonken, zodat het niet direct nodig
lijkt om in de BA2020 nog meer lesdagen ‘ethiek’ in te plannen. Wel blijkt dat de onderdelen
intervisie en het bespreken van casussen als waardevol worden ervaren en dat daar (per lesdag)
meer tijd aan mag worden besteed. Verder is het zo dat veel advocaat-stagiaires zich pas goed in het
onderwerp ethiek gaan verdiepen als de eindtoets aanstaande is. Wellicht kan de eindtoets (als deze
in de BA2020 gehandhaafd blijft) daarom beter op een eerder moment dan in jaar 3 plaatsvinden.
6.2. Vaardigheden
Wij vinden het in de basis een goed idee om de basisvaardigheden in heterogene groepen te doceren
en de specialistische vaardigheden in meer homogene groepen. Het uitgangspunt voor beide
categorieën dient echter wel te zijn dat de groepen worden ingedeeld binnen de gekozen leerlijn.
Ook de invulling van de basisvaardigheden is immers sterk afhankelijk van het rechtsgebied waarin
een advocaat-stagiaire werkt, zodat het minder werkbaar is als de advocaat-stagiaires van de drie
leerlijnen worden gemengd. Verder benadrukken wij dat advocaat-stagiaires het erg waarderen om
zo lang mogelijk met een vaste groep op te trekken. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de
uitwerking van de overgang van heterogene groepen naar homogene groepen.
In het consultatiedocument staan voorbeelden van procesvaardigheden en andere
basisvaardigheden vermeld. Deze voorbeelden zouden volgens ons inderdaad deel moeten uitmaken
van de beroepsopleiding. In aanvulling op deze lijst dragen wij de volgende opties aan:
- omgaan met weerstand van cliënten;
- reageren op emoties gesprekspartner;
- intakegesprekken;
- timemanagement;
- acquireren.
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7. Specialisatie
Een belangrijk uitgangspunt van de BA2020 is de blik op specialisatie. Door al vrij snel in de
beroepsopleiding modules te kunnen kiezen die aansluiten bij de praktijk van de advocaat-stagiaire,
wordt direct relevante kennis opgedaan. Onder punt 2 is al besproken dat de beroepsopleiding in de
kern een basisopleiding is en moet blijven. En voor sommige advocaat-stagiaires is de gekozen
leerlijn al voldoende specialisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor advocaat-stagiaires die een algemene
praktijk hebben of nog over hun gewenste specialisme twijfelen. Bovendien is het voor advocaatstagiaires die al wel een duidelijke richting hebben de vraag of alle mogelijke specialisaties kunnen
worden aangeboden. Het heeft daarom de voorkeur om specialiseren tijdens de beroepsopleiding
een optie te laten zijn. Dit betekent dat er tegelijk met de specialisatiemodules vakken moeten
worden aangeboden die algemeen van aard zijn.
Daarnaast willen we benadrukken dat de beroepsopleiding in onze optiek voornamelijk een
vaardighedenopleiding moet zijn. De advocaat-stagiaires hebben reeds een juridisch-inhoudelijke
studie behaald en dienen nu klaargestoomd te worden voor de praktijk. Vooral als er in de BA2020
een cognitieve toelatingstoets geldt, kan de nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van
vaardigheden. Dit aspect vinden we belangrijker dan de gerichtheid op het vakinhoudelijk
specialiseren.
Ten aanzien van de uitwerking van de specialisatiemodules merken we nog op dat deze landelijk
beschikbaar dienen te zijn, zodat ook advocaat-stagiaires buiten de Randstad zich bijvoorbeeld
kunnen verdiepen in financieel recht of zeerecht. Wel zou het prettig zijn om qua aanvangstijd van
deze modules rekening te houden met de extra reistijd van advocaat-stagiaires ten opzichte van de
reguliere modules die in elk arrondissement worden aangeboden.

8. Accreditatieregime
Ten aanzien van het accreditatieregime binnen de BA2020 verschillen de meningen binnen de Jonge
Balie. Aan de ene kant wordt erkend dat het accreditatieregime kan bijdragen aan een kwalitatief
hoogwaardige beroepsopleiding, maar ook worden veel kanttekeningen geplaatst. Zo bestaat de
angst dat het accreditatieregime tot differentiatie zal leiden in plaats van tot samenhang. Dit terwijl
uit onderzoek is gebleken dat de jonge advocaat hecht aan gemêleerde opleidingsgroepen. Ook is
nog onduidelijk op welke wijze de NOvA de derden zal controleren en welke eisen er aan accreditatie
zullen worden gesteld. Het is van groot belang dat er strikte kwaliteitseisen worden geformuleerd en
gehandhaafd. Verder merken we op dat modules die door geaccrediteerde aanbieders worden
aangeboden altijd een aanvulling zouden moeten zijn op de standaard beroepsopleiding. Het is ons
inziens niet de bedoeling dat het belangrijkste gedeelte van de beroepsopleiding wordt verzorgd
door derden.

9. Tot slot
Over het algemeen zijn wij positief over de contouren van de BA2020. Er wordt aandacht besteed
aan belangrijke minpunten van de huidige beroepsopleiding. We denken dat er op deze wijze een
kwalitatief goede opleiding voor jonge advocaten kan worden opgezet. Wel behoeft het plan nog
veel uitwerking voordat kritisch kan worden bekeken of de genoemde doelen haalbaar zijn. Graag
willen in we in dat stadium nogmaals feedback geven. Tot slot geven we de NOvA mee dat de
aansluiting van de beroepsopleiding bij de praktijk voornamelijk in het oog moeten worden
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gehouden. De advocaat-stage is erop gericht om een goede, zelfstandige advocaat te worden en de
beroepsopleiding is daarvoor een waardevol en onmisbaar middel.
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Aan:

De Nederlandse orde van advocaten; de algemene raad; mr. Lucas Korsten

Van:

Het dagelijks bestuur van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

Datum:

15 september 2017

Betreft:

Reactie in het kader van de consultatie Beroepsopleiding Advocaten 2020

Bemerkingen bij het consultatiedocument BA 2020
Graag voldoet de examencommissie van de (huidige) Beroepsopleiding Advocaten aan het verzoek van Lucas Korsten, beleidsadviseur van de Nederlandse orde van Advocaten, om te reageren op de uitkomsten
van de consultatierondes voor de vormgeving van de Beroepsopleiding Advocaten 2020.

De examencommissie is van oordeel dat een herijking van onderwijs nooit los gezien kan worden van (integrale) herijking van de bijbehorende examinering. De wijze waarop een opleiding haar examinering inricht
bepaalt immers voor een groot deel de wijze waarop het aangeboden onderwijs vorm krijgt en door de studenten/stagiaires geconsumeerd wordt. De examencommissie dringt erop aan de inzichten die ontleend
kunnen worden aan de ervaring met examinering in het kader van de huidige opleiding niet uit het oog te
verliezen. De examencommissie benadrukt opnieuw dat zij er zeer aan hecht om betrokken te zijn bij de
heroriëntatie.
Voorafgaand aan deze consultatieronde heeft de examencommissie op 21 maart 2017, op basis van de eerste BA2020-schetsen, een notitie met een achttal bouwstenen aangedragen. (Zie bijlage.) De examencommissie handhaaft haar eerdere denkbeelden zoals verwoord in deze Bouwstenennotitie. De nu voorliggende 'bemerkingen', opgesteld op basis van de tussentijdse uitkomsten van BA2020 en het consultatiedocument, kunnen als aanvulling op de eerdere notitie worden gezien.

Selectieprocedure bevordert hoogstens beter studiegedrag
In het consultatiedocument BA 2020 wordt voorgesteld om toelating tot de beroepsopleiding af te laten
hangen van de resultaten op een cognitieve toelatingstoets. Van deze toelatingstoets wordt een kwaliteitsimpuls verwacht de opweegt tegen de mogelijke nadelen van de toets. Het document meldt daarnaast
‘Rondom de toelatingstoets dient … nog een aantal zaken uitgewerkt te worden’. De examencommissie
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deelt dit laatste inzicht. Nu de toelatingstoets vooralsnog niet meer is dan een ‘idee’ (met inderdaad zeer
veel haken en ogen), beperkt de examencommissie zich, tot een enkele opmerking.

Niet alleen de concrete invulling en de organisatorische aspecten van de voorgenomen toelatingstoets
maar ook het doel (het concreet beoogde effect) van het selectieproces verdient nadere uitwerking en nader onderzoek. Met de cognitieve toelatingstoets wordt beoogd om re-teaching van vooropleidingskennis
te voorkomen om daarmee de duur van de beroepsopleiding te verkorten en de studie te verdiepen. Daarnaast lijkt de verwachting te bestaan dat een selectieproces “betere advocaten” op zal leveren. Bij deze
verwachtingen kunnen naar het oordeel van de examencommissie vraagtekens geplaatst worden.
Eerder heeft de examencommissie de Nova al gewezen op de studie van Cohen-Schotanus. Professor Cohen-Schotanus is tot de conclusie gekomen dat veel van de effecten die men verwacht van toelatingsselectie middels een kennistoets bij nadere beschouwing niet gevonden worden. 1 De examencommissie voegt
eraan toe dat literatuuronderzoek van Ten Cate naar de effecten van het selectieproces bij de opleiding geneeskunde heeft uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn dat selectie aan de poort betere artsen oplevert.2 Genoemde studie stelt dat een selectieprocedure hoogstens tot beter studiegedrag leidt. Overigens
vraagt de examencommissie zich af of de verbetering van het studiegedrag niet eveneens (en mogelijk eenvoudiger) bereikt kan worden met de invoering van een systeem van cognitieve voortgangstoetsing zoals zij
in voornoemde bouwstenennotitie voorstelde.
In het consultatiedocument wordt terzijde genoemd dat er nog een relatie gelegd moet worden met de selectie die op kantoren plaatsvindt. De examencommissie signaleert dat er door de eventuele invoering van
een toelatingstoets in combinatie de selectieprocedure van de kantoren in feite een meervoudig selectiesysteem zal ontstaan. De examencommissie merkt, wellicht ten overvloede, op dat afstemming en samenhang tussen deze beide selectie-instrumenten cruciaal is.

Cognitieve toelatingstoets: kennisbasis en formuleren doorlopende leerlijn noodzakelijk
In haar bouwstenennotitie adviseert de examencommissie om de kennis die tijdens de beroepsopleiding
moet worden verworven vast te leggen in een kennisbasis. Nu er door de Nova wordt gesproken over het
invoeren van een cognitieve toelatingstoets is het opstellen van een kennisbasis nog urgenter geworden.
Met behulp van de kennisbasis zal een doorlopende leerlijn moeten worden opgesteld waarmee aan de
1

Professor dr. J. Cohen-Schotanus, Presentatie: Decentrale selectie bij geneeskunde, de loting voorbij? Amsterdam 11-11-2015.

2

https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/bestanden/130916-loting-Cate-Olle-ten.pdf
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vooropleidingen en aan de aspirant-stagiaires duidelijk gemaakt wordt aan welke instroomeisen moet worden voldaan.

Ruimte voor de kantoren: oprichting College voor de Beroepsopleiding Advocaten
In het voorstel voor de BA 2020 wordt voor de invulling van de praktijk- en specialistische vaardigheden en
van de keuzevakken per leerlijn afstemming voorgesteld op de wensen van kantoren en specialisatieverenigingen. De examencommissie staat positief tegenover dit streven. Tegelijkertijd merkt zij op dat de erkenning van de kantooreigen identiteit en specialismen vraagt om regels voor de erkenning en borging van
deze leerlijnen, van de opleiders, de opleidingsplek en de specialisten. Met het oog hierop lijkt de instelling
van een toezichthouder, een College voor de Opleiding Advocaten waarin advocaten, wetenschappers en
andere deskundigen, voorgedragen door beroeps- en specialisatieorganisaties zitting hebben, raadzaam.
Dit college stelt regels vast voor de verschillende opleidingsarrangementen en borgt deze. Ook het behandelen van geschillen over besluiten die zijn genomen door de opleider, de opleidingsplek of het opleidingsinstituut kunnen worden toevertrouwd aan een dergelijk college. (Terzijde: Het is de examencommissie opgevallen dat er in het consultatiedocument geen melding wordt gemaakt van stagiairs over wie, voor wat
betreft de ontwikkeling van de vakbekwaamheid, twijfel bestaat. Het nieuw op te richten college voor de
beroepsopleiding zou zich, naast bovengenoemde taken, bezig kunnen houden met het beslissen over het
aanbieden van geïntensiveerde begeleidingstrajecten.)

Bijlage:
Bouwstenen voor de Beroepsopleiding Advocaten 2.0, notitie examencommissie Beroepsopleiding Advocaten d.d. 21 maart 2017

3
668

10/10/2017

Adviesnotitie examencommissie BA: Bouwstenen voor de Beroepsopleiding Advocaten 2.0

Aan:

De Nederlandse orde van advocaten; de algemene raad; mr. Lucas Korsten

Van:

Het dagelijks bestuur van de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten 1

Datum:

21 maart 2017

Betreft:

Adviesnotitie in het kader van 'Beroepsopleiding Advocaten 2020'

Bouwstenen voor de Beroepsopleiding Advocaten 2.0
Aanleiding
De Nederlandse orde van advocaten (Nova) heeft het plan om de huidige Beroepsopleiding Advocaten te
herijken. Daartoe laat zij een verkenning uitvoeren naar de wensen van haar leden. Het resultaat van deze
verkenning moet in 2020 tot een aangepast opleidingsprogramma leiden. De examencommissie is bezorgd
over de eerste bevindingen die de Nova eind januari 2017 in een oriënterend gesprek aan de examencommissie heeft gepresenteerd. De examencommissie ziet een kloof ontstaan tussen wens en haalbaarheid. Zij
vreest daarnaast voor kapitaalvernietiging.
De examencommissie beschikt inmiddels over veel informatie uit de sinds maart 2014 afgenomen toetsen.
Zij wil deze informatie inbrengen om de huidige opleiding en de toetsen tegen het licht te houden: Wat is
het kenmerk van de huidige opleiding en de bijbehorende toetsing? Werkt de huidige opleiding en zijn er
zaken die, met behoud van de reeds bereikte kwaliteit, aangepast kunnen worden? Deze vragen heeft de
examencommissie zichzelf vanuit haar eigen verantwoordelijkheid in 2016 al gesteld. Op zoek naar een antwoord op deze vragen heeft de examencommissie samen met de Groningse hoogleraar Janke Cohen-Schotanus, hoofd van het Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch Onderwijs van de faculteit medische wetenschappen/UMCG, naar de inhoud en de structuur van de opleiding en de daarbij gehanteerde toetssystematiek gekeken. De gezamenlijke conclusie was dat de stagiairs door de cursusopbouw en de daaropvolgende
toetsing sterk in de richting van het leren voor de toets werden voorgesorteerd terwijl het voor een actuele

Deze notitie is opgesteld door het dagelijks bestuur van de examencommissie. In verband met de noodzaak op korte termijn een
reactie in het kader van de herijking aan te leveren is deze notitie nog niet besproken met de overige leden van de examencommissie. De notitie zal tijdens de plenaire voorjaarsvergadering ter instemming aan de leden worden voorgelegd.
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post-academische beroepsopleiding eigenlijk andersom zou moeten zijn. Een actuele opleiding stelt juist de
feedbackfunctie centraal; zij legt de nadruk op de vraag welke kennis een stagiair reeds beheerst en welke
nog niet.
Cohen-Schotanus adviseerde de examencommissie om zich te oriënteren op het internationale model voor
de postacademische opleidingen en nascholingsprogramma’s voor medisch specialisten. Dit Canmeds model
vormt ook in Nederland het uitgangspunt voor de medische postacademische opleidingen. Voor CohenSchotanus is het vanzelfsprekend dat er bij een aanpassing van een opleidingsprogramma stapsgewijs wordt
gewerkt. De allereerste stap in dit proces is een kritische beschouwing van enerzijds het competentieprofiel,
en anderzijds de rol die peers/patroons bij het beoordelen van de competenties zouden moeten spelen.
Vervolgstappen examencommissie
Met de aanbevelingen van Cohen-Schotanus is het dagelijks bestuur van de examencommissie vervolgens
gestart met het ontwikkelen van aanbevelingen voor een nieuwe editie van de beroepsopleiding. Daartoe is
allereerst, vanuit het gezichtspunt en de expertise van de examencommissie, gekeken naar verschillende
kwaliteitsaspecten. De examencommissie is tevreden over de algemene kwaliteit van de huidige beroepsopleiding. De kwaliteit van de toetsvragen, de samenstelling van de toetsen, de zorgvuldige wijze waarop de
toetsen worden beoordeeld en de scheiding van bevoegdheden bij het vaststellen van de uitslagen door de
examencommissie voldoen aan de criteria die in Nederland gelden. De examencommissie deelt de mening
van Cohen-Schotanus dat de beroepsopleiding sterk toets- en kennisgericht is en dat men zich kan afvragen
of het Competentieprofiel Advocatuur voldoende aansluit bij de huidige en toekomstige beroepspraktijk. Gedurende het oriëntatieproces van de examencommissie heeft zij ook kennisgenomen van het overzicht van
wensen m.b.t. de beroepsopleiding 2.0. De examencommissie constateert op basis van dit overzicht een
kloof tussen wens en haalbaarheid. De examencommissie dringt erop aan dat snel duidelijk gemaakt wordt
wat de uitgangspunten van de Nova zijn met betrekking tot de opleidingstijd en de bekostiging van de beroepsopleiding. Beschikbare opleidingstijd, bekostiging van de herijking en de gewenste opleidingskosten
zullen in hoge mate bepalend zijn voor het succes van het nieuwe opleidingsprogramma. Uitgaande van de
gegevens waarover de examencommissie nu beschikt heeft zij gezocht naar een haalbare combinatie van
inhoudelijke en structurele oplossingen. Zij reikt deze hierbij in de vorm van bouwstenen aan.
Bouwsteen 1. Herijk het Competentieprofiel Advocatuur
In aansluiting op hetgeen in de opleidingswereld gebruikelijk is begint een aanpassing van een opleidingsprogramma met een kritische analyse van het competentieprofiel. Sluit het profiel nog aan bij de actuele en te
verwachten ontwikkelingen van het beroep, hoe wordt zichtbaar gemaakt of cursisten tijdens en aan het
eind van de opleiding over de kennis en vaardigheden beschikken die het mogelijk maken om te functione-
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ren als competente beroepsbeoefenaar? Wat het huidige Competentieprofiel Advocatuur betreft is de examencommissie van mening dat een herijking van het Competentieprofiel Advocatuur, gezien de in- en externe ontwikkelingen, noodzakelijk is. De huidige passief omschreven vaardigheden worden bij de herijking
vervangen door kennis en vaardigheden die door de cursisten tijdens de opleiding moeten worden getoond.
Bij de herijking moet bijzondere aandacht worden besteed aan het kernbegrip onderzoekend vermogen.
Hierbij zal de stagiair aan moeten tonen over een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding te
beschikken. De stagiair dient zich tijdens de opleiding aantoonbaar o.a. aan peers/patroons kunnen verantwoorden voor het handelen vanuit (verschillende) digitale en schriftelijke kennisbronnen. Ook moet de stagiair hierover zichtbaar kunnen reflecteren.
Bouwsteen 2. Vat de nu ontwikkelde leerlijnen samen in een kennisbasis
Gelijktijdig met de herijking van het Competentieprofiel Advocatuur moeten, naar de mening van de examencommissie, de nu ontwikkelde leerlijnen samengevoegd worden in een kennisbasis. Het beschrijven van
een afgewogen en haalbaar pakket aan vakkennis geeft, volgens de examencommissie, richting aan het
brede pakket van wensen dat uit de inventarisatie naar voren is gekomen. Een kennisbasis beschrijft over
welke duurzame, gedegen en wendbare kennis een vakbekwame advocaat moet beschikken en welke onderwerpen door de stagiair binnen de gegeven opleidingstijd diepgaand bestudeerd en aantoonbaar onderzocht
dienen te zijn.
Deze kennisbasis zou ten minste moeten bestaan uit:
Kerndomeinen die iedere advocaat zou moeten beheersen.
De kennisbasis dient, naar het oordeel van de examencommissie, te worden uitgebreid met een beschrijving
van:
Specialisatiedomeinen die samenhangen met de specifieke context waarin de advocaat werkzaam
zal zijn en die specifieke kennis vereisen.
De kennis die beschreven is in de kerndomeinen wordt getoetst met voortgangstoetsen. De kennis die in de
specialisatiedomeinen is beschreven wordt getoetst met het uitvoeren van toegepast onderzoek. Het werken met specialisatiedomeinen geeft ruimte om binnen de beroepsopleiding een gevarieerd programma aan
te bieden dat door verschillende uitvoerders kan worden uitgevoerd maar wel voldoet aan vooraf omschreven eindtermen.
Bouwsteen 3. Ontwikkel duurzame en wendbare kennis met behulp van voortgangstoetsen
In het kader van de huidige beroepsopleiding zijn grote aantallen meerkeuzevragen ontwikkeld. Wanneer
deze inmiddels geijkte vragen na 2020 niet meer worden gebruikt is sprake van kapitaalvernietiging. De exa-
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mencommissie is van oordeel dat een dergelijke kapitaalvernietiging kan worden voorkomen door het omschrijven van de kerndomeinen in de kennisbasis en de reeds ontwikkelde vragen aan de kerndomeinen te
koppelen. De examencommissie is daarnaast van mening dat er in het opleidingsprogramma 2.0. gestreefd
moet worden naar een continu leerproces dat leidt tot duurzame en wendbare kennis. De stagiair ontwikkelt
deze kennis mede, maar niet uitsluitend, door het aangeboden theoretisch onderwijs. Naar de mening van
de examencommissie moeten de dagelijkse praktijk van de stagiair en het werkplek leren ook een rol spelen.
De examencommissie stelt voor om met behulp van de reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen meerkeuzevragen een vragenbank samen te stellen waarmee gedurende de opleiding regelmatig verplichte voortgangstoetsen (VGT) worden aangeboden. De voortgangstoets (VGT) is een digitale kennistoets over de kerndomeinen die beschreven staan in de kennisbasis. Kenmerkend voor de VGT is dat hij curriculum onafhankelijk is. Het doel van de VGT is om de stagiair inzicht te geven in de vraag welke kennis hij al beheerst en welke
nog niet. De feedbackfunctie staat centraal en de nadruk ligt op de diagnostische (formatieve) toepassing.
Met de VGT gaat de stagiair na op welk niveau zijn theoretische kennis zich bevindt en in hoeverre hij de
kennisbasis die nodig is om het beroep op postacademisch niveau uit te oefenen, beheerst. Met een VGT:
Krijgt de stagiair inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn beheersing van theoretische kennis?
Weet de stagiair welke kennisinhouden hij nog moet bestuderen?
Kan de stagiair een planning maken om zijn beheersing van theoretische kennis te verbeteren?
De score op de VGT zal meetellen in de eindbeoordeling (weging). Een digitale VGT maakt het mogelijk dat
de student direct zijn score en feedback krijgt. De VGT bestaat uit een vragenbank met een grote hoeveelheid meerkeuzevragen over alle kennisgebieden die van belang zijn voor de algemene beroepsbekwaamheid. De toets wordt meerdere keren tijdens de opleiding aangeboden. Iedere volgende keer moet de stagiair een hoger percentage vragen goed beantwoorden. De VGT stimuleert zo een door de examencommissie gewenst doorlopend leer- en feedbackproces.
Bouwsteen 4. Laat toegepast onderzoek uitvoeren als afsluiting van de specialisatiedomeinen
In de bouwstenen 6 en 7 van deze notitie gaat de examencommissie nader in op werkplekleren en de verfijning van de rol van het digitale portfolio. De examencommissie heeft daarnaast in bouwsteen 1 geadviseerd
om in het Competentieprofiel Advocatuur bijzondere aandacht te besteden aan het kernbegrip onderzoekend vermogen. Het uitvoeren van toegepast onderzoek wordt door de examencommissie als passende
toetsvorm gezien waarmee de stagiair kan aantonen dat hij in staat is om specialistische theoretische kennis
uit een specialisatiedomein of specialisatiedomeinen in een praktijkgericht onderzoek kan omzetten.
Bouwsteen 5. Voer gedeeltelijke compensatie in
Uit de inventarisatie die door Nova aan het dagelijks bestuur is gepresenteerd blijkt dat er bij de geïnterviewden behoefte bestaat aan een snellere doorstroming en een beter opleidingssucces. Empirisch onderzoek
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heeft aangetoond dat compensatorische regelingen, waarbij cursisten goede resultaten bij het ene onderdeel kunnen gebruiken als compensatie bij een onvoldoende voor een ander onderdeel, het opleidingsrendement verbeteren. De examencommissie stelt geen volledige compensatie voor, maar een gedeeltelijke
compensatie. Hierbij zou bijv. in het eerste opleidingsjaar één onvoldoende op de voortgangstoets kunnen
worden gecompenseerd.
Bouwsteen 6. Voer werkplekleren en (mede) beoordeling door patroons in
De examencommissie is van oordeel dat een kritische beschouwing van het huidige competentieprofiel zal
leiden tot competenties die de stagiairs zichtbaar moeten maken en nauw verbonden zijn met de actuele
beroepsuitoefening. De examencommissie adviseert om in de in nieuwe editie van de beroepsopleiding aan
te sluiten bij de aantoonbaar werkende opleidingsmethodiek die werkplekleren wordt genoemd 2. Deze methodiek wordt o.a. toegepast bij de medische opleidingen aan de universiteit van Maastricht en de masteropleiding van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De examencommissie is van mening dat in het kader
van beroepsopleiding 2.0. o.a. gedragsassessments zouden moeten worden ingevoerd. Bij deze toetsvorm
wordt het gedrag van stagiairs tijdens het uitvoeren van kenmerkende, kritische beroepstaken geobserveerd
en beoordeeld op basis van vooraf gespecificeerde criteria. De gedragsassessments moeten gebaseerd zijn
op authentieke beroepssituaties of simulaties, waarbij de stagiairs in kritische beroepssituaties worden gebracht. Naar de mening van de examencommissie moeten patroons bij de beoordeling van de gedragsassessments een actieve rol als assessor spelen. Er zou een pool van de patroon/assessoren opgericht kunnen
worden. Voor de patroon/assessoren dient een opleidingsplan te worden ontwikkeld.
Bouwsteen 7. Verfijn het werken met het digitaal portfolio
In de huidige beroepsopleiding wordt gewerkt met een digitaal portfolio. De examencommissie beveelt de
verdere verfijning aan van het werken met het digitaal portfolio. Voor gebruik van het digitaal portfolio van
de beroepsopleiding 2.0. dient naar de mening van de examencommissie een systeem met verschillende beoordelingsmomenten en beoordelingsinstrumenten te worden beschreven. De beoordelingsinstrumenten
dienen zowel formatief als summatief te zijn. Een persoonlijk ontwikkelingsdossier dient onderdeel te zijn
van het digitale portfolio. In dit persoonlijke ontwikkelingsdossier wordt de feedback opgenomen die de stagiair helpt inzicht te krijgen in zijn/haar professionele ontwikkeling.
Bouwsteen 8. Spiegel het opleidingsprogramma
Het introduceren van werkplekleren en het uitvoeren van toegepast onderzoek binnen de specialisatiedomeinen betekent dat er meer tijd, dan tot nu toe, aan de competentieontwikkeling van stagiairs dient te
worden besteed terwijl er tegelijkertijd geen sprake kan zijn van een verlenging van de opleidingstijd. De

2Embo,

M., Integrating workplace learning, assessment and supervision in health care, Maastricht 2015
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examencommissie is daarom voorstander van het “spiegelen” van het opleidingsprogramma. Daartoe worden de stagiairs gedurende de opleidingsjaren in twee groepen verdeeld. De ene groep begint in een gespiegeld opleidingsprogramma met het specialisatiedeel terwijl de andere groep met het vaardighedendeel begint. In het tweede gedeelte van het opleidingsjaar wordt van rol gewisseld: de “specialisatiegroep” volgt
dan het vaardighedendeel. Voor de stagiairs die eerst het vaardighedendeel hebben gevolgd volgt in het
tweede gedeelte van het opleidingsjaar het specialisatiedeel. Om te bevorderen dat stagiairs zo veel mogelijke meningen en attitudes van peers leren kennen wordt de samenstelling van de groepen per opleidingsjaar ook gewijzigd. Met het spiegelen van het opleidingsprogramma wordt door verkleining van de groepsgrootte een vergroting van het onderwijseffect bereikt. Een tweede bijkomend voordeel van een gespiegeld
opleidingsprogramma en het curriculum onafhankelijke systeem van digitale voortgangstoetsing is dat er
door het verdelen van de beide groepen stagiaires de voortgangstoetsen afzonderlijk aan beide groepen
zouden kunnen worden aangeboden. Er hoeven daardoor minder grote digitale toetsruimtes worden gehuurd.
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Biltstraat 101
3572 AL Utrecht
Tel.: 030-234 33 05
Fax: 030-234 39 65

Geachte leden van de Algemene Raad van de NOvA,
De Vereniging van Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft met belangstelling
kennisgenomen van het Consultatiedocument Beroepsopleiding voor de
Advocatuur 2020-juli 2017.
Het bestuur van de VSAN heeft vanuit haar rol als belangenbehartiger van
advocaten, die voor het grootste deel van hun praktijk werkzaam zijn op het
terrein van de gefinancierde rechtsbijstand (sociale advocatuur), nog enkele
vragen en opmerkingen.
De monitor rechtsbijstand 2016 laat zien dat het aantal advocaten actief in het
stelsel afgenomen is. Daarnaast blijkt uit de monitor eveneens dat de leeftijd van
de advocaten, die deelnemen aan het stelsel, steeds hoger is komen te liggen. Er is
sprake van vergrijzing en er stromen inmiddels meer advocaten uit dan in. Dit is
ook niet gek gezien de bezuinigingen op het rechtsbijstandsstelsel. Maar ook de
overgang van de “oude” beroepsopleiding naar de beroepsopleiding die in 2013
gestart is, heeft hier ons inziens een bijdrage aan geleverd. Onder de huidige
beroepsopleiding zijn veel advocatenkantoren, die hoofdzakelijk werkzaam zijn in
de toevoegpraktijk, gestopt met het in dienst nemen van advocaatstagiaires,
omdat de kosten en de tijdsinvestering niet meer tegen de baten opwegen.
Vrijwel de enige manier om te starten in de sociale advocatuur, is door te starten
als stagiaire-ondernemer en voor eigen rekening en risico een praktijk op te
bouwen, waarbij de kosten van de beroepsopleiding door de advocaatstagiaire
zelf gedragen worden. Een andere mogelijkheid die bij uitzondering voorkomt, is
om de beroepsopleiding elders in dienst van een groot of middelgroot kantoor te
starten en daarna over te stappen naar de sociale advocatuur. Dit lijkt ons echter
niet een te adviseren traject.
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Omdat het starten als stagiaire-ondernemer een startkapitaal vergt, dan wel een
bankkrediet, is dit meestal niet weggelegd voor de jonge, pas afgestudeerde
juristen die hier geen toegang toe hebben. Immers de eerste jaren zijn voor de
meesten verlieslijdend, mede door de hoge kosten van en de grote tijdsinvestering
in de beroepsopleiding de eerst twee jaar. In de sociale advocatuur zien wij
mogelijk mede hierdoor relatief vaker zij-instromers toetreden, die, na een
aanvankelijk ander carrièrepad, gemotiveerd de overstap naar de sociale
advocatuur willen maken en over wat financiële slagkracht beschikken.
In de sociale advocatuur zijn advocaten meestal breder gespecialiseerd, niet
alleen, maar ook wel vanuit economisch oogpunt en risicospreiding. Het komt ook
geregeld voor dat advocaten ofwel door afname van het aantal zaken op een
rechtsgebied, ofwel door het nog niet toegelaten kunnen worden op een gewenst
specialisatieterrein, wisselen van specialisaties.
De focus op meer specialisatie en het verzwaren van de overstap naar een andere
specialisatie, mede door de kosten die wederom daarmee gemoeid zullen zijn,
zullen vermoedelijk nog minder bij gaan dragen aan een keuze voor de sociale
advocatuur.
De voorgenomen toelatingstoets kan mogelijk eveneens instroom-belemmerend
werken. Immers, als de kennis van het recht in alle richtingen up to date dient te
zijn, dan vergt dat voor zij-instromers relatief meer bijscholing, waar wederom
extra aanvangsinvesteringen mee gemoeid zullen zijn. Dit lijkt des te wonderlijker,
nu de idee is om vervolgens meteen vanaf aanvang van de beroepsopleiding te
specialiseren.
Wij begrijpen als vereniging heel goed de noodzaak die de Orde ervaart tot
aanbrengen van waarborgen voor kwaliteit. Wij onderschrijven die ook, laat dat
helder zijn. Maar, het vak, met name de juridische kennis en de proceservaring,
leer je ons inziens hoofdzakelijk in de praktijk. Ethiek is iets anders, dat leer je nou
weer niet door opleiding, maar is veeleer een kwestie van karakter. Voor een
assessment waar je van tevoren van weet wat de output moet zijn, kun je echter
ook door te oefenen slagen.
Wij pleiten gezien het vorengaande veeleer voor versnelde invoering van peer
review als instrument voor kwaliteitsbevordering en ter bevordering van ethisch
handelen. Daarnaast hebben wij in het kader van de tendens naar steeds
verdergaande specialisatie ten behoeve van onze doelgroep eerder ook al eens
gepleit voor het inrichten van een aparte specialisatie “sociale advocatuur”.
Misschien is het goed deze gedachten eerst nader uit te werken?
Samenvattend, voor de doelgroep van de sociale advocatuur betekenen de
toelatingstoets, de focus op specialisatie in de beroepsopleiding en de zwaardere
eisen aan het wisselen van specialisatie na de beroepsopleiding mogelijk de
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doodsteek voor de instroom in de sociale advocatuur. Zeker gezien het effect van
de reeds doorgevoerde en nog steeds boven het hoofd hangende bezuinigingen.
Graag willen wij daarom uw aandacht hiervoor vragen en u verzoeken hiermee
terdege rekening te houden bij de verdere vormgeving van de beroepsopleiding.
Wij zijn ten alle tijde bereid tot een nadere toelichting en meedenken.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSAN,

K. van Lotringen
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