Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

Contourennota &
ConsultatieDoc.

Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

Contourennota &
ConsultatieDoc.

Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

CvA
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Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

klein CvA
30-01-2018

Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA

klein CvA
30-01-2018

Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

Visie op BA
Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

Doelen BA
Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Uitwerking in BA2020

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

Missie NOvA

klein CvA
30-01-2018

Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en bestendige
advocatuur

te bespreken thema’s:
•

waarderen én beoordelen
van leren in de praktijk

•

betrokkenheid van
kantoor én patroon bij
opleiding en begeleiding

Visie op BA

BA richt zich met name op
toepassing

Kantoren en patroons mede
verantwoordelijk voor kwaliteit
advocatuur

Doelen BA
BA en kantoorpraktijk
versterken elkaar 
samenhang tijdens hele stage

Begeleiding en opleiding stelt
hoge(re) eisen aan patroon &
patronaat

BA biedt ruimte aan kantoren
om praktijk en identiteit vorm
te geven

Uitwerking in BA2020
Begeleiding door patroon en
mentor o.b.v. POP en portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding patroon
met BA en mentor

Beoordeel aan einde BA geheel
van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Actieve inbreng vanuit praktijk
kantoren in BA, en vice versa

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook bij breder
kantoorpatronaat

Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

Contourennota &
ConsultatieDoc.

Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA
Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

klein CvA
30-01-2018

Beroepsgroep bewust van
bijzondere positie in de
rechtsstaat

Visie op BA
BA vormt stagiaire tot
vakbekwaam en
zelfstandig advocaat

Kantoren en patroons
mede verantwoordelijk
voor kwaliteit
advocatuur

BA richt zich met name
op toepassing

BA accommodeert
grote en groeiende
diversiteit in de balie

Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

BA biedt goede basis
voor de kern van het
advocaat-zijn

Doelen BA
Adv beschikt over
algemene en specifieke
beroepsvaardigheden

Begeleiding en
opleiding stelt hoge(re)
eisen aan patroon &
patronaat

A heeft gedegen kennis
én toepas.vaardigheid
in materieel én
procesrecht

BA biedt ruimte aan
kantoren om praktijk
en identiteit vorm te
geven

BA is haalbaar en
betaalbaar voor zowel
het kantoor als de balie

BA en kantoor praktijk
versterken elkaar 
samenhang gedurende
gehele stage

Gedegen kennis van én
toepassingsvaardigheid
in deontologie en
beroepsethiek

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
Waar nodig
vaardighedenonderwijs
afstemmen op leerlijn

Streven naar reductie
omvang en kosten BA, en
belasting stagiair/kantoor

BA heeft een selecterend
karakter

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

Begeleiding door patroon
en mentor o.b.v. POP en
portfolio

Rechtdoen aan leren in de
praktijk

BA biedt ruimte aan
kantoren voor onderdelen
gericht op kantoorpraktijk

Stevig basisniveau,
hoge(re) toelatingseisen

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

BA monitort voortgang én
ontwikkeling voortdurend

Versterken binding
patroon met BA en
mentor

Delen BA accrediteren
onder strenge
voorwaarden

Selecterende
juridisch-inhoudelijke
ingangstoets

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Beoordeel aan einde BA
geheel van stagevereisten
(examens én portfolio)
Stagiaire maakt POP bij
aanvang en houdt tijdens
gehele stage portfolio bij

Verplichte voorbereiding
voor het volgen van
onderwijs

NOvA verzorgt ethiek,
proces/basisvaardigheden
in gemengde groepen,

Efficiëntie in BA door
optimale inzet digitale
leermiddelen

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

Waardevolle kennis en
ervaringen huidige BA
zoveel mogelijk behouden

BA speelt in op verschillen
tussen stagiaires
(maatwerk)

Specialisatie continueren
in PO

Actieve inbreng vanuit
praktijk kantoren in BA,
en vice versa

BA benut meerdere toetsinstrumenten (formeel/
informeel, verplicht/niet)

Het BA-curriculum kent
géén niveaudifferentiatie

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)

Eén eindverantwoordelijk
patroon, ook als kantoor
patronaat breder invult

BA gebruikt moot-courts
voor het toetsen van
vaardigheden

Het BA-curriculum kent
geen onderscheid naar
praktijk of cliëntgroepen

BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA

klein CvA
30-01-2018

Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en
bestendige advocatuur

Visie op BA
Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor
kwaliteit advocatuur

BA speelt proactief in
op veranderende
omgeving

Doelen BA
BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ondersteunt en
bevordert specialisatie

BA ontwikkelt ook het
lerend vermogen Adv

Uitwerking in BA2020

BA kent indeling in drie
leerlijnen: civiel,
bestuurs- en strafrecht

BA-curriculum kent
praktijk- en specialistische
vaardigheden

BA-curriculum kent
juridisch-inhoudelijke
verdieping & keuzevakken

Specialisatie continueren
in PO

BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

Aansluiten op eisen van
derden (b.v. RvR)
BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen
bij invulling specialisatie

Missie NOvA

klein CvA
30-01-2018

Bevorderen kwalitatief
hoogwaardige en bestendige
advocatuur

te bespreken thema’s:
•

eerste specialisatie in BA
 namelijk keuze leerlijn

•

specialisatie óók in de
kantoorpraktijk, óók na
de BA (in de PO)

Visie op BA
Verdere specialisatie is
onontkoombaar voor kwaliteit
advocatuur

BA speelt proactief in op
veranderende omgeving

Doelen BA

BA ondersteunt en bevordert
specialisatie

BA bereidt voor op
en sluit aan op de PO

BA ontwikkelt ook het lerend
vermogen Adv

Uitwerking in BA2020
BA kent indeling in 3 leerlijnen:
civiel, bestuurs- en strafrecht
BA-curriculum kent juridischinhoudelijke verdieping &
keuzevakken
BA-curriculum is snel
aanpasbaar, permanente
vernieuwing vakken

BA-curriculum kent praktijk- en
specialistische vaardigheden
Specialisatie continueren in PO

Aansluiten op eisen van derden
(b.v. RvR)
BA betrekt kantoren en
specialisatieverenigingen bij
invulling specialisatie

