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Aan de hand van een presentatie wordt de uitwerkingsrichting zoals de AR die voor ogen heeft
nader toegelicht aan de hand van missie, visie, doelen en uitwerking van de BA2020 (de
presentatie is ook beschikbaar in het dossier BA2020 op www.advocatenorde.nl). Aan de hand van
deze presentatie wordt de samenhang tussen de verschillende uit te werken onderdelen van de
BA2020 toegelicht en wordt gesproken worden over visie op, en doelen van de BA2020, alvorens
te komen tot bespreking van concrete instrumenten.
1) Een mogelijke toelatingstoets
Onder verwijzing naar de presentatie wordt kort toegelicht dat de toelatingstoets een uitwerking is
van een hoger doel: zorgen dat je bij aanvang over de basiskennis beschikt, zodat de opleiding
zich kan richten op de toepassing. Aangezien het instrument van een mogelijke toelatingstoets al
uitgebreid is besproken tijdens de reguliere CvA vergadering van 13 december 2017, komt dat
onderwerp slechts kort ter sprake. Gelderland/Van Dijk legt, uitdrukkelijk uit eigen naam, een lijst
met argumenten over tegen een toelatingstoets (verspreid onder deelnemers). Desgevraagd geeft
hij aan dat zijn bezwaren gericht zijn op het instrument van de toets; er is geen bezwaar tegen het
geformuleerde doel. Noord-Nederland/Klatter geeft aan achter het standpunt en de argumenten
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tegen te toelatingstoets te staan zoals naar voren gebracht door de heer Van Dijk. Zij vraagt in dit
kader tevens aandacht voor de kosten, met name vanuit het perspectief van kleine kantoren.
Van Tongeren geeft aan dat binnen de geformuleerde doelen gezocht wordt naar een goede
uitwerking en dat daarvoor verschillende opties zijn. De AR heeft zeker nog geen besluit genomen
over een toelatingstoets. Als mogelijke variant noemt hij een invulling waarbij de stagiaire, bij
aangetoond gebrek aan juiste voorkennis voor de gekozen leerlijn, eerst wordt bijgespijkerd op dat
onderwerp en daarmee op een later moment met de BA start.
2) Specialisatie
Specialisatie is in de visie van de algemene raad een belangrijk instrument om een verdere
kwaliteitsverhoging van de advocatuur te borgen. Het vak verbreedt zich, dus is aantoonbare
kwalificatie op specifieke terreinen nodig. Deze trend wordt herkend.
Daarmee is het thema breder dan alleen de BA2020. In de uitwerkingsrichting van de BA2020
wordt, net als in de huidige BA, gestart in een van de drie leerlijnen met een brede basis, waarmee
weliswaar een eerste opstap tot specialisatie gekozen wordt maar ook de breedte van de
betreffende leerlijn én een algemene basis geborgd wordt. In de daarop volgende discussie
brengen o.a. Amsterdam / M.G.C. van Riet, Noord-Nederland / H.G.E. Klatter en Gelderland /
J.W.C. Giebels naar voren dat specialisatie in de opleiding niet te vroeg moet worden ingezet; laat
stagiaires ook kennis maken van een breed scala aan onderwerpen en rechtsgebieden; misschien
zou de BA dat zelfs wel moeten afdwingen, door verplicht een minor in een andere leerlijn te
volgen. Anderzijds wordt ook aangegeven dat, wanneer je als stagiaire wél zeker bent van je
keuze, je in plaats van een verplichte minor moet kunnen kiezen voor verdieping.
Den Haag / R. van der Zwan vraagt aandacht voor het vermijden van óver-specialisatie, alsmede
voor de raakvlakken tussen leerlijnen; bepaalde rechtsgebieden raken aan twee leerlijnen. Ook
vraagt zij zich af of in de BA2020 ruimte blijft voor een major-minor constructie, waarbij de minor
naar keuze buiten of binnen de gekozen leerlijn kan liggen. Dat vervolgens, ná een brede instap en
oriëntatie in de BA2020 specialisatie nodig is, gewenst is én in de praktijk gevraagd wordt, wordt
niet betwist.
3) Verbinding tussen leren in praktijk en leren in de BA / versterking patronaat
De bedoeling van de uitwerkingsrichting is dat door een grotere samenhang tussen het leren van
de stagiaire in het kantoor en het leren in de BA een versterking van het leren optreedt en
bovendien een efficiëntere en compactere opleiding mogelijk is. Het idee is daarbij ook om
casuïstiek uit de praktijk in de opleiding te benutten en te waarderen, en ook daarmee de
voortgang van de stagiaire zichtbaar te maken.
In het vergroten van de samenhang is de (betrokkenheid en invulling van de rol van de) patroon en
diens kantoor essentieel. Er is bij de aanwezigen algemene instemming met de gedachte dat deze
versterkte invulling, voor zover die nu niet al wordt gehanteerd door patroons, een intensievere en
niet-vrijblijvende begeleiding door een patroon vereist. Ook wordt aangegeven dat in dit verband de
eisen aan de goedkeuring van het patronaat door de lokale orden mogelijk opgeschroefd moeten
worden.
Den Haag / R. van der Zwan geeft aan dat bij de versterking van het patronaat dan ook aan de
patroons goede instrumenten moeten worden aangereikt, zoals begeleiding bij het opstellen en
gebruik van POP en portfolio. Daarnaast geeft zij aan dat zij (als docent in de BA) goede
ervaringen heeft met de inbreng van cases vanuit de kantoorpraktijk in de opleiding; dat blijkt een
effectief en gewaardeerd middel.
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Op de vraag van Amsterdam / A.M.C. Sitsen naar het gevolg van deze exercitie voor de omvang
van de BA2020 wordt geantwoord dat daarvoor eerst een verdere uitwerking nodig is, maar dat
gestreefd wordt naar een compactere opleiding.
4) Overige onderwerpen
Van Tongeren geeft aan dat de algemene raad zich in het kader van de BA2020 oriënteert op
mogelijkheden om de kosten van de opleiding op een andere wijze om te slaan over advocaten.
Wellicht zou de BA2020 gedeeltelijk via de hoofdelijke omslag kunnen worden gefinancierd als je
ervan zou uitgaan dat de beroepsopleiding een generiek kwaliteitsinstrument is? NoordNederland/Klatter geeft aan dat hiervoor eerst een nadere doorrekening zou moeten plaatsvinden.
Volgens haar leert de praktijk dat veel kantoren er in verband met de hoge kosten van de opleiding
niet voor kiezen om een stagiaire aan te trekken; in dat licht bezien zou het niet correct zijn om
(ook) hen te confronteren met kosten van opleiding ten behoeve van andere kantoren.
Amsterdam / A.M.C. Sitsen geeft aan dat sprake zou zijn van kritiek op het vaardighedenonderwijs
in de huidige BA. Van Tongeren vraagt naar een bron van die kritiek. Den Haag / R. van der Zwan
geeft, als docent in de BA, aan die kritiek niet te herkennen. Na een korte discussie komt naar
voren dat dit onderwerp met name betrekking heeft op de soms lange tijd tot de toetsing van het
vak. Ook wordt er een overlap gevoeld met het vaardighedenonderwijs in de grote kantoren.
Deelnemers geven desgevraagd aan dat ‘ondernemerschap’ ook deel zou moeten uitmaken van
de BA2020.
Gelderland / M. Bakhuis vraagt of over de uitwerking ook gesproken wordt met de UO
(Uitvoeringsorganisatie; als aanbieder van de huidige BA). Van Tongeren benadrukt nogmaals dat
alle goede elementen uit de huidige BA behouden worden en dat deze een uitstekende basis biedt
voor de BA2020. In dat kader wordt in de uitwerking ook met de UO gesproken, vanuit de rol van
adviseur.
Ter afsluiting zegt Van Tongeren toe met deze informele sessies over de uitwerking van de
BA2020 graag door te gaan. Noord-Nederland / H.G.E. Klatter geeft, met bijval van andere
aanwezigen, aan het prettig te vinden om op dit dossier constructief en samen met de AR te
kunnen optrekken, in een open gedachtenuitwisseling zoals bij deze bijeenkomst, en
complimenteert de organisatie.
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