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WELKOM
Geachte patroon,
Welkom als patroon in de Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de Nederlandse orde van advocaten. Samen
met zo’n 2200 andere patroons leidt u een nieuwe generatie advocaten op die van grote waarde is voor cliënt en
maatschappij, de advocatuur en natuurlijk uw praktijk. Een belangrijke taak die u misschien al vaker heeft vervuld,
of die u nu voor het eerst oppakt.
De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Na jaren van
voorbereiding is er nu een vernieuwde beroepsopleiding met een sterke focus op toegepaste kennis, praktische
vaardigheden en ethiek, én met een belangrijke rol voor de patroon. U speelt immers als patroon een onmisbare
rol in de opleiding van uw advocaat-stagiair: zonder u geen geslaagde stageperiode. U bent de belangrijkste
persoon om de professionele ontwikkeling van uw advocaat-stagiair in goede banen te leiden.
Om de ontwikkeling in de praktijk en het leren binnen de Beroepsopleiding Advocaten optimaal op elkaar af te
stemmen, werken we graag goed met u samen. We zien de Beroepsopleiding Advocaten als een collectief van
betrokken en deskundige professionals dat kennis en ervaring doorgeeft aan nieuwe generaties advocaten.
In deze brochure leest u meer over uw rol, de samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie en de inhoud van
het curriculum.
We wensen u veel succes bij het begeleiden van uw advocaat-stagiair en kijken uit naar de samenwerking met u.

Susan Kaak
			
Nederlandse orde van advocaten 		
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Marianne van den Bosch en Monique van de Griendt
Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten
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OVER DE BEROEPSOPLEIDING
ADVOCATEN
Wie voert de BA uit?
De Beroepsopleiding Advocaten is de beroeps
opleiding van de Nederlandse orde van advocaten.
De NOvA stelt het curriculum en het opleidings- en
examenreglement vast.
Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van
de Beroepsopleiding Advocaten heeft de Nederlandse orde van advocaten CPO-Dialogue aan
gesteld als uitvoeringsorganisatie. De Uitvoerings
organisatie voert de Beroepsopleiding Advocaten
sinds 2013 uit.
Geaccrediteerde aanbieders
De Beroepsopleiding Advocaten kent een centraal
en een decentraal deel. Alle advocaat-stagiairs volgen het centrale deel van de Beroepsopleiding verplicht bij de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding
Advocaten.
De NOvA heeft het aanbieden van het onderwijs in
het decentrale deel van de BA geliberaliseerd. Dat
wil zeggen dat, naast de Uitvoeringsorganisatie
Beroepsopleiding Advocaten, ook andere opleidings
instellingen dit onderwijs mogen aanbieden, mits
zij daarvoor een succesvolle accreditatieprocedure
hebben doorlopen. Geaccrediteerde partijen moe
ten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Deze
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hebben betrekking op zowel de organisatie van de
aanbieder als de inhoud van het aangeboden onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op de website
van de NOvA.
Geaccrediteerde aanbieders zijn The Law Firm
School (LFS) en de Brauwerij.
Advocaat-stagiairs volgen het decentrale onderwijs bij de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding
Advocaten, tenzij de advocaat-stagiair werkt bij een
kantoor dat is aangesloten bij The Law Firm School
(LFS) of bij De Brauw Blackstone Westbroek. De
advocaat-stagiairs van de aangesloten kantoren
volgen het decentrale deel bij de LFS respectievelijk
de Brauwerij.
De Beroepsopleiding Advocaten toen en nu
Het vak van advocaat is de afgelopen decennia sterk
veranderd. De Beroepsopleiding Advocaten is met
de veranderingen meegegroeid en daarop aangepast. Het heeft in 2013 geleid tot een grote wijziging
van de opzet en inhoud van de opleiding. Sindsdien
vraagt de Beroepsopleiding Advocaten meer tijd en
inspanning van de advocaat-stagiairs en is minder
vrijblijvend. Zo moeten advocaat-stagiairs bijvoorbeeld verschillende vormen van e-learning voltooien,
opdrachten inleveren en opleidingsdagen bijwonen.
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De afgelopen jaren heeft praktijkgerichtheid een
steeds grotere rol gekregen in de Beroepsopleiding
Advocaten. Deze ontwikkeling heeft er mede voor
gezorgd dat er vanaf maart 2021 een vernieuwde
beroepsopleiding is met een nieuw curriculum. Een
curriculum waarin -nog meer dan voorheen- ethiek,
vaardigheden en juridische inhoud zijn geïntegreerd
en waarin ook de belangrijke rol van de patroon extra
aandacht krijgt.

DE ROL VAN PATROON
Wat wordt van u verwacht?
Ooit bent u zelf als advocaat-stagiair door uw patroon wegwijs gemaakt in het vak en alles wat daarbij
komt kijken. U weet daarom hoe belangrijk uw rol is
voor uw eigen stagiair.
Een toekomstbestendige en deskundige advocaat
opleiden vereist een betrokken en proactieve
patroon. U bent de gids in de wereld van kantoor,
cliënt en rechterlijke macht. Voor de ontwikkeling
van een advocaat-stagiair tot zelfstandig professional is een goede begeleiding en positieve houding
essentieel. Een optimale ondersteuning van het
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kantoor en uw persoonlijke betrokkenheid zijn
daarvoor natuurlijk onmisbaar.
U heeft veel vrijheid om uw rol op persoonlijke wijze
in te vullen. Er gelden voor u als patroon echter ook
verplichtingen bij de opleiding van uw stagiair. Die
staan beschreven in het Opleidings- en examen
reglement vernieuwde Beroepsopleiding Advoca
ten en in de Verordening op de advocatuur. Enkele
belangrijke taken zijn:
• U ziet u erop toe dat uw advocaat-stagiair de
onderwijsverplichtingen nakomt en ook kán
nakomen.
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• U bent beschikbaar om feedback te geven op
praktijkopdrachten.
• U bent aanwezig bij de evaluatiegesprekken van
uw stagiair, of geeft daarvoor in elk geval
schriftelijke input.

van Ethiek. Kort hierna organiseert de Uitvoerings
organisatie Beroepsopleiding Advocaten samen
met de Nederlands orde van advocaten een (online)
patroonsbijeenkomst. De uitnodiging daarvoor
ontvangt u van de NOvA.

te vullen. Het document ‘Mijn Opleidingsstrategie’
waarin de advocaat-stagiair leerdoelen heeft ge
formuleerd waarop hij of zij tijdens de opleiding
reflecteert, en het door u ingevulde voorbereidingsformulier dienen als input voor deze gesprekken.

Het belang van individuele aandacht
Iedere advocaat-stagiair is anders en leert in zijn of
haar eigen tempo en op eigen wijze. Ook de behoefte aan persoonlijke begeleiding of feedback
verschilt vaak. Het is raadzaam om samen met
uw stagiair over deze behoeften te spreken en
duidelijke afspraken te maken over ondersteuning
en tijdsbesteding. Persoonlijke coaching is belang
rijk voor het succesvol doorlopen van de Beroeps
opleiding Advocaten en het goed functioneren van
uw stagiair op kantoor.

Tijdens de patroonsbijeenkomst krijgt u praktische
informatie over de BA en over de wijze waarop u als
patroon uw advocaat-stagiair in de BA kunt begeleiden. Ook hoort u over de relevante regelgeving en
de rechten en plichten van uw advocaat-stagiair in
de opleiding.

De gesprekken zijn belangrijke momenten om persoonlijke ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling en het functioneren van uw stagiair.

Patroonscursus
Per 1 oktober 2020 is elke patroon die een advocaatstagiair gaat begeleiden, verplicht een patroons
cursus te volgen.
De patroonscursus moet afgerond zijn vóórdat de
patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van
het patronaat. Goedkeuring van het patronaat loopt
via de lokale orden.
Op de website van de Nederlandse orde van advoca
ten vindt u meer informatie over de patroonscursus.
Patroonsbijeenkomst
Uw advocaat-stagiair start de Beroepsopleiding
Advocaten op Woudschoten met de eerste module
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Evaluatiegesprekken
De Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten organiseert twee evaluatiegesprekken met
de stagiair. In deze evaluatiegesprekken staat de
ontwikkeling van de advocaat-stagiair centraal. In
het eerste evaluatiegesprek, dat aan het einde van
het eerste jaar plaatsvindt, wordt ook de uitslag en
de beoordeling van de eerste integratieve dag van
uw stagiair, een toetsmoment, besproken. Dat helpt
uw stagiair bij de voorbereiding op de tweede integratieve dag.
Aan deze gesprekken nemen de advocaat-stagiair,
de opleidingsmentor en, als mogelijk, de patroon
of feitelijk leidinggevende van de advocaat-stagiair
deel. De opleidingsmentor van uw stagiair is de vaardighedentrainer van zijn of haar vaste opleidingsgroep in de BA.
Voorafgaand aan ieder gesprek ontvangt u een
voorbereidingsformulier, met het verzoek dat in

De gesprekken vinden plaats op vaste dagen en
worden ruim van tevoren ingepland en aange
kondigd.
Planning
We vragen uw advocaat-stagiair om u op de hoogte
te brengen van de studielast voor het voltooien
van de e-learning, de planning van de opleidings
dagen, en de planning en de voorbereidingstijd voor
de toetsen. Het is belangrijk dat u goede afspraken
maakt met uw stagiair over wat hij of zij van u en uw
kantoor aan ruimte en begeleiding kan verwachten
tijdens de Beroepsopleiding Advocaten.
Een goede planning maken is essentieel. We advi
seren u om samen met uw stagiair alvast te bekijken
wanneer de studiebelasting piekt - bijvoorbeeld voor
een toets - en wanneer de opleidingsdagen zijn en
uw stagiair dus niet op kantoor is.

gelijkheid om zijn of haar persoonlijke rooster voor
de BA rechtstreeks met u te delen in uw agenda.
Communicatie en informatie
We houden u tijdens de opleiding van uw advocaat-stagiair op de hoogte van zijn of haar voortgang en ontwikkeling. U ontvangt van ons bijvoorbeeld de uitslagen van uw advocaat-stagiair voor de
drie toetsen. Ook als uw stagiair niet aan de verplich
tingen heeft voldaan om toegang te krijgen tot de
toetsen, hoort u dat van ons.
We nodigen u op regelmatige basis (één- à tweemaal
per opleidingsjaar) uit voor bijeenkomsten, zoals expertgroepen met andere patroons en de genoemde
evaluatiegesprekken met uw stagiair en zijn of haar
opleidingsmentor.
Een paar keer per jaar verstuurt de Uitvoerings
organisatie Beroepsopleiding Advocaten een
nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de BA. Alle patroons ontvangen deze
nieuwsbrief. Mocht u daarop geen prijs meer stellen,
dan kunt u zich daarvoor afmelden via de link in de
nieuwsbrief. Ook via de socialmediakanalen van de
Beroepsopleiding Advocaten houden we u graag op
de hoogte.

De datums voor de opleidingsdagen kunt u vinden
in het algemene weekrooster op de website van de
Beroepsopleiding Advocaten. Daar staat ook het
rooster voor de toetsen. Uw stagiair heeft de mo-
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ONDERWIJS IN DE BA
Het onderwijs in de BA is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
• Geïntegreerd onderwijs: in alle onderwijsonderdelen bieden we ethiek, vaardigheden en
juridische inhoud geïntegreerd aan.
• Praktijkgericht
• Blended learning: een combinatie van digitaal
onderwijs in de DLO en contactonderwijs tijdens
de opleidingsdagen.
• Personalised learning: het onderwijs in de BA is
zoveel mogelijk toegespitst op de individuele
leerbehoeften en de ontwikkeling van de
persoonlijke leerdoelen van uw advocaat-stagiair.
De digitale leeromgeving (DLO)
Voor het online leren heeft iedere advocaat-stagiair
toegang tot een persoonlijke digitale leeromgeving
(DLO). Daarin is onder andere het opleidingsmateriaal in de vorm van e-learning met interactieve
leervormen opgenomen.
We vragen u om erop toe te zien dat uw stagiair
de e-learning in de DLO voltooit en de verplichte
opdrachten inlevert. Ongeveer zes weken voorafgaand aan de opleidingsdag wordt het materiaal
vrijgegeven, zodat uw stagiair met de voorbereiding
kan beginnen. Tijdens de opleidingsdagen staat de
praktijkgerichtheid centraal. Hoe pas je bijvoorbeeld
de opgedane kennis toe in de praktijk en met welke
dilemma’s kun je te maken krijgen? Ook is er ruimte
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voor verdere verbreding en verdieping van het desbetreffende onderwerp.
Digitale leeromgeving voor patroons
Wilt u een indruk krijgen van de DLO, dan kunt u vanzelfsprekend eens met uw advocaat-stagiair mee
kijken. Om tegemoet te komen aan de behoefte van
patroons en kantoren die graag volledig kennis willen
kunnen nemen van het opleidingsmateriaal, hebben
wij ook een speciale DLO voor patroons ingericht
zodat u precies weet waaraan uw advocaat-stagiair
werkt. Het opleidingsmateriaal komt voor u beschikbaar op het moment dat het ook voor uw stagiair
wordt opengesteld. Zo kunt u hem of haar nog beter
begeleiden.
In de DLO vindt u diagnostische toetsen, video’s,
podcasts, discussiefora, opdrachten en de te bestuderen literatuur en jurisprudentie van de onderdelen
die uw stagiair volgt.
U kunt toegang krijgen tot deze DLO door op onze
website het aanmeldformulier in te vullen. Voor het
gebruik van de DLO betaalt u een eenmalige vergoeding van €250,- exclusief btw.
Als u patroon bent van een stagiair die het decentrale deel volgt bij een van de geaccrediteerde par
tijen (De Brauwerij of de Law Firm School), dan krijgt
u via de DLO alleen toegang tot het centrale deel van
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de Beroepsopleiding Advocaten dat uw stagiair bij de
Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten
volgt.
Wilt u meer informatie over toegang tot de DLO
voor patroons? Stuur dan een e-mail naar
dlopatroons@beroepsopleidingadvocaten.nl.
Verdeling studielast
• eerste jaar: 63 dagdelen (29 dagdelen
contactonderwijs en 34 dagdelen e-learning)
• tweede jaar: 41 dagdelen (18 dagdelen
contactonderwijs en 23 dagdelen e-learning)
Een dagdeel bestaat uit 3 uur.

TOETSING
In de vernieuwde BA wordt drie keer getoetst: de
toets Ethiek en twee integratieve dagen.
Toets Ethiek
In het eerste jaar maakt uw advocaat-stagiair na de
derde module van Ethiek de toets van dit onderdeel.
Integratieve dagen
Daarnaast zijn er twee andere toetsen, de zogenaamde integratieve dagen. Uw advocaat-stagiair
wordt door twee door de examencommissie aan
gewezen beoordelaars individueel beoordeeld op
de vraag in hoeverre hij of zij in staat is de geleerde
vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te
passen en in hoeverre zijn of haar ethisch besef is
ontwikkeld. Dat gebeurt in twee afzonderlijke prak
tijksimulaties: de integratieve dagen.
Uw advocaat-stagiair bereidt zich in het decentrale
onderwijs voor op de integratieve dagen. Daarin
werkt uw stagiair aan een actuele en praktijkgerichte
casus. Hij of zij stelt daarin verschillende (proces-)
stukken op en krijgt daarop feedback.
Integratieve dag 1 vindt plaats aan het einde van het
eerste jaar. De toetsvorm is een praktijksimulatie in
de vorm van een mootcourt. Uw stagiair gaat daarin,
op basis van het door hem voorbereide dossier,
pleiten voor (iemand in de rol van) een rechter.
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Integratieve dag 2 vindt plaats aan het einde van
het tweede jaar. Hier bestaat de toetsvorm uit een
andere complexe praktijksimulatie, zoals een onderhandeling of een getuigenverhoor.
Uw stagiair mag deelnemen aan een integratieve
dag wanneer hij of zij aan de verplichtingen heeft
voldaan die voortvloeien uit het Opleidings- en
examenreglement. Dat betekent dat uw stagiair:
• de opdrachten van de verplichte voorbereiding
met een voldoende moet hebben afgerond
• heeft deelgenomen aan het op de integratieve
dag voorbereidende onderwijs. Van de onder-	
wijsaanbieder krijgt uw stagiair informatie over
het aantal dagdelen dat hij of zij minimaal aanwezig moet zijn geweest.
Op basis van bovenstaande gegevens beslist de
examencommissie of uw stagiair mag deelnemen
aan de integratieve dag.
De examencommissie, uitslagen en herkansingen
Binnen zes weken na de toets, ontvangt uw stagiair
de toetsuitslag. We brengen vervolgens ook u op de
hoogte van het behaalde resultaat. Bij een onvoldoende kan uw stagiair de examencommissie binnen
zes weken om een herbeoordeling verzoeken.
Per toets heeft uw stagiair drie kansen. Indien uw
stagiair zakt of niet aanwezig is op de toetsdag, ver
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liest hij - met uitzondering van overmachtsituaties –
een toetskans. Als sprake is van overmacht, dan kan
uw stagiair tot uiterlijk vier weken na de toetsdatum
een verzoek tot behoud van de toetskans indienen.
Indien uw stagiair een onvoldoende heeft behaald,
dan wordt hij aangemeld voor de eerstvolgende
gelegenheid die wordt geboden. De kosten voor een
herkansing van de toets Ethiek zijn €100,-. De kosten van een herkansing van een integratieve dag
zijn €275,-.
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Aan het drie keer niet halen van een toets zijn
verstrekkende consequenties verbonden. Dan
moet uw stagiair de BA staken en wordt hij door de
Nederlandse orde van advocaten van het tableau
geschrapt. Het is de afgelopen jaren maar zelden
gebeurd dat een advocaat-stagiair om deze reden
van het tableau is geschrapt.
Op de website van de NOvA vindt u het Opleidingsen examenreglement.
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CURRICULUM
Jaar 2

Overzicht programma
Hieronder ziet u een overzicht van het programma van de BA.
Het schema gaat over het centrale deel van de BA en het decentrale
deel dat door de Uitvoeringsorganisatie wordt aangeboden.

Jaar 1
Ethiek

Vaardigheden

Hoofdpraktijken

Centraal deel
Decentraal deel

Contactonderwijs

E-learning

• Module 1: Introductie in de advocatuur
		
(Woudschoten)
• Module 2: Communicatieve vaardigheden
• Module 3: Verdieping ethiek en financiële integriteit
• Toets Ethiek

5

2

3
2
1

2
4
4

• Module 1:
• Module 2:
• Module 3:
• Module 4:

2
1
1
2

1
1
1
2

8

10

(Digitaal) procederen en presenteren
Mediation/ADR
Onderhandelen
Dag op de rechtbank

• Hoofdpraktijk Privaatrecht, hoofdpraktijk
Bestuursrecht of hoofdpraktijk Strafrecht
Onderdeel van elke hoofdpraktijk maakt uit:

Integratieve
dag 1
Totaal aantal
dagdelen
18
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• Schriftelijke vaardigheden
• Digitale vaardigheden
• Procederen en presenteren (verdieping)

2
0
1

1
4
1

• Zitting (toetsmoment)

1

1

29

34

Contactonderwijs

E-learning

Ethiek

• Module 4: Morele oordeelsvorming

2

4

Leerpraktijken

Keuze afhankelijk van hoofdpraktijk:

8

12

2
2

2
1

Ondernemerschap

1

2

Jaarrekening-
lezen

2

1

1

1

18

23

• Hoofdpraktijk Privaatrecht:
Aansprakelijkheid en verzekering, Arbeidsrecht,
Familierecht en erfrecht, Financiering, zekerheden 		
en insolventie of Ondernemingsrecht
• Hoofdpraktijk Bestuursrecht:
Migratierecht of Omgevingsrecht
• Hoofdpraktijk Strafrecht:
Strafrecht
Onderdeel van elke leerpraktijk maakt uit:
• Communicatie en onderhandelen
• Opstellen contracten

Integratieve
dag 2
Totaal aantal
dagdelen

• Praktijksimulatie (toetsmoment)
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Centraal en decentraal
De Beroepsopleiding Advocaten is een praktijkgerichte opleiding met aandacht voor (digitale)
vaardigheden, ethiek, praktijkgerichte juridische
inhoud en ondernemerschap. Het curriculum biedt
daarvoor een coherent programma waarin de verschillende onderdelen zijn geïntegreerd. Ongeacht
de vraag of een onderdeel onder de noemer ethiek,
vaardigheden of juridische inhoud valt, bevat dat
onderdeel ook componenten van de andere twee
noemers.
De opleiding kent een centraal en een decentraal
deel.
• Centraal: Ethiek en Vaardigheden
In het centrale deel ligt het accent op ethiek en
vaardigheden. Alle advocaat-stagiairs volgen het
centrale deel van de BA bij de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten.
Het onderdeel Ethiek legt de basis voor een verantwoorde beroepsuitoefening. Tijdens de hele oplei
ding staat een juiste beroepsattitude centraal. In
het onderdeel Ethiek komen, naast het inhoudelijke
gedrags- en tuchtrecht, ook de toepassing daarvan
en de rol van de advocaat in de rechtsstaat aan bod.
Een advocaat moet ook over de juiste vaardigheden
beschikken. In het centrale deel van de BA staan
daarom in vier modules de volgende thema’s centraal:
- (digitaal) procederen en presenteren
- mediation/ADR
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- onderhandelen
- dag op de rechtbank
• Centraal: toetsing
De drie toetsen behoren tot het centrale deel
van de BA en zijn verplicht voor alle advocaatstagiairs.
• Decentraal: hoofdpraktijk en leerpraktijk
In het decentrale deel ligt het accent op juridische
inhoud en vaardigheden, met ruimte voor
verbreding en verdieping. De Uitvoeringsorganisatie biedt het decentrale onderwijs aan
via drie hoofdpraktijken en acht daarop aansluitende leerpraktijken.

De leerpraktijken Privaatrecht zijn:
• Aansprakelijkheid en verzekering
• Arbeidsrecht
• Familierecht en erfrecht
• Financiering, zekerheden en insolventie
• Ondernemingsrecht
De leerpraktijken Bestuursrecht zijn:
• Migratiepraktijk
• Omgevingsrecht
De leerpraktijk Strafrecht is:
• Strafrecht

De onderdelen Ondernemerschap en Jaarrekening
lezen worden ook aangeboden in het decentrale
onderwijs.
Advocaat-stagiairs volgen het decentrale deel bij
de Uitvoeringsorganisatie, tenzij zij werken bij een
kantoor dat is aangesloten bij The Law Firm School
(LFS) of bij De Brauw Blackstone Westbroek. Dan
volgt de stagiair het decentrale deel bij de LFS
respectievelijk de Brauwerij.
Op de website van de Beroepsopleiding Advocaten
vindt u meer informatie over de inhoud van de verschillende onderwijsonderdelen.

In de hoofdpraktijk staat het toepassen van de
juridische inhoud, het trainen van vaardigheden en
het verkrijgen van inzicht centraal. In de leerpraktijk
verbreden en verdiepen de advocaat-stagiairs de
kennis en de vaardigheden die zij hebben opgedaan
in de hoofdpraktijk. Zij oefenen aan de hand van
casuïstiek. Daarmee bereiden zij zich voor op de
integratieve dagen.
Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiair voor één van de drie hoofdpraktijken:
Privaatrecht, Bestuursrecht of Strafrecht.
Afhankelijk van de gekozen hoofdpraktijk kiest de
advocaat-stagiair een daarop aangesloten leerpraktijk.
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DE STAGE EN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN: wie gaat waarover?
Bij de opleiding en de stage van uw advocaat-stagiair zijn verschillende organisaties en personen betrokken.
In onderstaand schema zijn al die rollen overzichtelijk opgenomen.
NOvA

Basistest

Inschrijving tableau
(en schrapping tableau)

Procedurele zaken tijdens de stage en de
opleiding:
• Opschorting stage
• Tussentijdse uitschrijving / herintreding

Lokale orde

De stage, waaronder:
aanmeldprocedure, beëdiging, goedkeu
ring patronaat

Monitoren voortgang stage en aanspreekpunt voor vragen over opleiding of werksituatie

Stageverklaring

Uitvoerings
organisatie

Uitvoering Beroepsopleiding Advocaten:
• Centraal deel BA: onderwijs
• Centraal deel BA: toetsing
• Decentraal deel BA: onderwijs voor
advocaat-stagiairs die de BA volgen bij
de Uitvoeringsorganisatie

Praktische zaken:
• Informatie of vragen over de
opleidingsdagen
• Vragen over roostering
• Vragen over DLO en opleidingsmateriaal
• Contactpersonen voor langdurig
afwezigen
• Vragen over toetsing

Monitoren voortgang opleiding

Opleidingsmentor

Aanspreekpunt voor de advocaat-stagiair

Voert de evaluatiegesprekken

Begeleidt de advocaat-stagiair bij het realiseren van zijn of haar persoonlijke leerdoelen

Patroon

Begeleidt tijdens stage en opleiding

Betrokken bij evaluatiegesprekken

Ziet erop toe dat de advocaat-stagiair zijn / haar verplichtingen nakomt

Examencommissie

Verzoeken over de wijze van het afleggen
van een toets vanwege functiebeperkingen

Verzoeken om herbeoordeling van
een toets

Geaccrediteerde
aanbieder

Onderwijs decentraal deel van de BA voor
advocaat-stagiairs die werken bij een
kantoor dat is aangesloten bij The Law
Firm School (LFS) of werken bij De Brauw
Blackstone Westbroek.

Alle verdere zaken die het decentraal
deel van de BA betreffen dat wordt
uitgevoerd door de geaccrediteerde
aanbieder.
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Verzoeken extra toetskans
(kan alleen in uitzonderingssituaties worden toegekend)

Certificaat
Beroepsopleiding
Advocaten

Verzoeken behoud toetskans

Monitoren voortgang opleiding

PATROONSBROCHURE BA
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TIPS VOOR MAXIMAAL RENDEMENT
Graag geven we u nog een aantal tips voor de
begeleiding van uw advocaat-stagiair.
Neem deel aan de (online) patroonsbijeenkomst
Op Woudschoten start uw advocaat-stagiair de Beroepsopleiding Advocaten met de
eerste module van Ethiek. Kort hierna organiseren de NOvA en de Uitvoeringsorganisatie
Beroepsopleiding Advocaten een (online) patroonsbijeenkomst waarin u informatie krijgt
over de inhoud en de opzet van de Beroepsopleiding Advocaten. De uitnodiging daarvoor
ontvangt u van de NOvA.

Creëer gelegenheden voor praktijkervaring voor uw stagiair
De Beroepsopleiding Advocaten is een praktijkgerichte opleiding waarin de stagiairs
zoveel mogelijk werken met praktijkcasus. Elk opleidingsjaar sluiten ze af met een
integratieve dag: een formeel toetsmoment in de vorm van een praktijksimulatie.
Wanneer u voldoende gelegenheid biedt om praktijkervaring op te doen, helpt u uw
stagiair bij de voorbereiding op deze dagen.

Maak concrete afspraken over de
benodigde ondersteuning en tijd voor
de Beroepsopleiding Advocaten
Stem verwachtingen af en realiseer u dat
u meerwaarde kunt bieden met goede
ondersteuning. Zorg dat u daarnaast een
goed inzicht krijgt in de verdeling van de
studielast van uw stagiair en maak samen
een planning.
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Geef input vanuit uw eigen praktijk
De docenten en trainers stimuleren
de advocaat-stagiairs om met hun
patroons informatie uit te wisselen,
feedback te vragen en in overleg met
patroons praktijkvoorbeelden aan te
leveren. U zult zien dat door uw actieve
rol en betrokkenheid uw stagiair een
snelle ontwikkeling doormaakt.

Bespreek regelmatig met uw stagiair zijn of haar ontwikkeling
Alle advocaat-stagiairs hebben binnen de DLO een persoonlijk dossier waarin zij hun vorderingen
en de feedback en leerpunten uit de opleidingsdagen verwerken. Ook stelt uw stagiair een
document met de eigen opleidingsstrategie op (‘Mijn Opleidingsstrategie’). Door deze
onderwerpen regelmatig met uw stagiair te bespreken, houdt u zicht op zijn of haar ontwikkeling
en de aandachtspunten daarin.

Geef input voor de evaluatiegesprekken
Als patroon heeft u het beste zicht op de ontwikkeling van uw stagiair en eventuele
aandachtspunten. Daarom vraagt de Uitvoeringsorganisatie u om input te geven ter
voorbereiding op de twee evaluatiegesprekken van de advocaat-stagiair.

Verdiep u ook in het opleidingsmateriaal met de
DLO voor patroons
Wij bieden u de kans om toegang te krijgen tot het
opleidingsmateriaal van uw stagiair. Het voordeel
daarvan is dat u inzicht krijgt in het programma en
wat dat betekent voor de praktijk.

Heb oog voor het welzijn van uw stagiair
De stageperiode en het volgen van de Beroepsopleiding
Advocaten is een uitdagende periode voor uw stagiair.
Zeker in het begin krijgt uw stagiair te maken met veel
nieuwe indrukken. De kans is groot dat uw stagiair zich op
sommige momenten onzeker zal voelen. Sta daar bij stil
en vraag eens hoe het gaat.

Neem bij vragen contact op
met de Uitvoeringsorganisatie
Beroepsopleiding Advocaten
In de Verordening op de
advocatuur en het Opleidingsen examenreglement vindt
u gedetailleerde informatie
over de Beroepsopleiding
Advocaten. Deze documenten
staan op de website van de
NOvA. Heeft u vragen over
de opleiding, opmerkingen of
loopt u tegen bepaalde zaken
aan, neem gerust contact op
met de Uitvoeringsorganisatie
Beroepsopleiding Advocaten.
Wij helpen u graag.
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TOT SLOT
Feedback
Uw betrokkenheid en feedback zijn van grote
waarde, want een kwalitatief hoogstaande beroeps
opleiding sluit uiteraard goed aan op de praktijk. Wij
vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in het
werkveld. Daarom staan wij open voor uw ideeën en
suggesties ter verbetering van de opleiding.
We gebruiken uw feedback om de serviceverlening
en het onderwijs van de Beroepsopleiding Advoca
ten nog beter af te stemmen op de behoeften van
de advocaat-stagiairs, de patroons en de kantoren.
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Docent of trainer worden?
Veel patroons ontdekken tijdens de stage van hun
advocaat-stagiair dat kennisoverdracht en het
begeleiden van de ontwikkeling voldoening geeft. De
Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten
is altijd op zoek naar gekwalificeerde en talentvolle
mensen die de passie voor hun vak willen overdragen aan nieuwe generaties.
Als docent of advocaat-trainer bij de Beroepsoplei
ding Advocaten maakt u deel uit van een netwerk
van meer dan 350 professionals uit de advocatuur,
het (post)academisch onderwijs en de rechterlijke
macht. Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte
welkom om contact met ons op te nemen.
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CONTACTINFORMATIE
U kunt de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten bereiken per e-mail via
info@beroepsopleidingadvocaten.nl of telefonisch via 088-0595700.
Belangrijke websites
De website van de Nederlandse orde van advocaten is www.advocatenorde.nl.
Daar is de relevante regelgeving opgenomen. Ook vindt u daar meer informatie over bijvoorbeeld
de patroonscursus.
Op www.beroepsopleidingadvocaten.nl vindt u alle relevante informatie over de Beroepsopleiding Advocaten.
Tekst Yvonne Michielsen en Katja Burley
Visueel ontwerp Designkwartier
Foto’s Katja Burley en Mooi Echt!
Modellen Mooi Echt!
Versie 14072021
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