VERSLAG INFORMELE CvA sessie BA2020
Tijdstip
: 15.30 uur tot 17.00 uur
Datum
: 27 mei 2019
Dossiernummer
: 107249
Locatie
: Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht
Aanwezig:
Van de algemene raad:
Susan Kaak
Bernard de Leest

Van het bureau van de NOvA:
Lucas Korsten
Ilie Trienekens
Robert Veldhoen

Van het college van afgevaardigden:
Amsterdam / M.G.C. van Riet
Amsterdam / J.M. van Slooten
Den Haag / F. Schalker
Rotterdam / A.G.L. van Beest
Gelderland / D.J. Maassen
Gelderland / S.W. van Dijk
Noord-Holland/ O.L. van der Pol
Noord-Nederland / E. Bosscher
Overijssel / T.A. Mulder
Limburg / N.R. Heilhof
Limburg / P.A. van Enckevort
Zeeland-West-Brabant/ A.M.W.A. van der Hoeven
Met kennisgeving verhinderd: J.W.C Giebels en H.G.E. Klatter
AR-lid Susan Kaak opent de bijeenkomst en heet allen welkom. Zij en Bernard de Leest zijn vanuit
de algemene raad portefeuillehouder voor de BA2020.
Van Dijk / Gelderland licht toe dat zijn schriftelijke reactie (verspreid onder de deelnemers, alsmede
reactie van Klatter / Noord-Nederland) verstuurd is op het moment dat hij nog niet in het bezit was
van de voorgenomen besluitvorming van de algemene raad, zoals (onder embargo, versie 16 mei
2019) toegezonden is door de algemene raad. Vanuit Gelderland zal daarom na deze bijeenkomst
en de toelichting van de algemene raad een met de fractie afgestemd standpunt volgen.
Bernard de Leest geeft een presentatie van de voorgenomen besluitvorming van de algemene
raad. De BA2020 voorziet in een echte praktijk- en toepassingsgerichte beroepsopleiding voor elke
advocaat-stagiaire, ongeacht zijn/haar kantoor, clientèle en praktijk. Daarnaast blijft ethiek een
zwaarwegend onderwerp in de opleiding. Van belang is daarnaast dat de algemene raad oog heeft
voor kantoren die op basis van toevoegingen werken: voor hen onderzoekt de AR of een
prijsmatiging kan plaatsvinden en of de inhoud van de BA2020 ook specifiek kan worden
afgestemd op specifieke eisen, bijvoorbeeld zoals de Raad voor rechtsbijstand die stelt.
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De Leest presenteert de opzet van de BA2020. Naar aanleiding hiervan wordt het volgende
besproken.
Een basistest is voorzien ter borging van een actueel juridisch-inhoudelijk startniveau voor de
advocaat-stagiaires in de BA2020. De opzet voor de basistest is op gezamenlijk voorstel van de
drie huidige onderwijsaanbieders tot stand gekomen en door de algemene raad overgenomen.
Het doel is niet selecteren, maar het ‘opfrissen’ van basiskennis. Maassen / Gelderland vraagt zich
af wat gebeurt als de basistest in het voorportaal van de BA2020 niet gehaald wordt. De Leest licht
toe dat de basistest in het algemeen geen probleem zal zijn voor afgestudeerde juristen met civiel
effect. Indien de basistest in de BA2020, die een diagnostisch karakter heeft, omissies aangeeft,
krijgt de betreffende stagiaire (en diens patroon) een gericht studieadvies en eventueel
begeleiding. De kosten en de tijdsinvestering voor het volgen van het voorportaal zijn voor de
advocaat-stagiaires en kantoren die hiervan gebruik maken. Op eerder verzoek van het CvA is
bovendien een keuze gecreëerd voor wat betreft de borging van een actueel juridisch-inhoudelijk
niveau: op vrijwillige basis kan ook voorafgaand aan de beëdiging de basistest worden afgelegd.
Indien die met een voldoende wordt afgesloten, kan het voorportaal van de BA2020 worden
overgeslagen.
Van Slooten/Amsterdam geeft aan het voorstel van een basistest te ondersteunen, mede vanuit
het uitgangspunt dat de combinatie van de basistest met een kleiner deel juridisch-inhoudelijk
onderwijs tot een aantoonbaar efficiënter opleiding leidt.
De Leest benadrukt dat de uitkomst van de basistest geen belemmering of een drempel voor de
toegang tot de beroepsopleiding is; je kunt er niet voor zakken. Maassen / Gelderland verzoekt de
algemene raad dit punt duidelijk in de richting van het CvA te communiceren. Van Dijk / Gelderland
voegt toe dat hij dit punt ook in een wijzigingsvoorstel voor de Verordening op de advocatuur
vastgelegd zou willen zien. De Leest doet op beide punten die toezegging.
In de verdere uitwerking wordt nog een aantal vragen beantwoord, zoals de precieze kosten van
de basistest en het voorportaal en hoe vaak de basistest kan worden afgelegd, geeft Kaak aan op
vragen daarover. Binnen de groep van aanwezigen is brede instemming met de opzet van een
basistest zoals de algemene raad die in de voorgenomen besluitvorming heeft geschetst.
Het vak Jaarrekeninglezen heeft binnen de voorgenomen besluitvorming een prominente rol omdat
het een van de weinige onderdelen is waarop nog formele toetsing plaatsvindt. Kaak vraagt de
deelnemers vanuit het CvA daarop te reflecteren. Bij de aanwezigen bestaat een wisselend beeld
over nut en noodzaak van het vak. De discussie wordt besloten met het beeld dat
Jaarrekeninglezen niet als een afzonderlijk vak getoetst zou moeten worden, maar dat de inhoud
ervan wel op een toepassingsgerichte wijze in het onderdeel ‘financiële vaardigheden’ terug zou
moeten komen. Kaak zegt toe dat de algemene raad deze inbreng mee zal nemen bij verdere
besluitvorming van de AR.
Heilhof/Limburg is van mening dat de versterking van het patronaat wel meer mag inhouden dan
alleen een periodiek verplichte patroonscursus. Zij pleit voor de inzet van ook andere middelen,
met een positieve ‘incentive’. Daarnaast geeft ze aan het gebruik van een portfolio om de
voortgang in ontwikkeling van de stagiaire te monitoren, te ondersteunen.
Schalker/Den Haag geeft aan zich te kunnen vinden in de hier gepresenteerde opzet van een
daadwerkelijke baliebrede beroepsopleiding. Wel geeft hij zijn zorg aan over de projectmatige
aanpak van de BA2020; het is hem niet duidelijk in welke fase van het proces die uitwerking zich
bevindt. Ook Mulder/Overijssel herhaalt zijn eerder geuite zorg over de volgens hem ontbrekende
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projectmatige aanpak. Kaak geeft daarop een nadere toelichting en zegt toe daarover het CvA
duidelijk te informeren.
Kaak vraagt of er verder nog vragen zijn, dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Na afloop van de vergadering geeft aan aantal leden van het college van afgevaardigden aan dat
uitstel van de start van de BA2020, gezien de complexiteit en veelheid van nog uit te werken
punten, wellicht verstandig zou zijn. Kwaliteit dient boven snelheid te gaan.

3

