
rooster Beroepsopleiding Advocaten
inhaaldagen, burgerlijk recht

2021
week datum onderwijs/toets vak
9 of 10 • onderwijs Beroepsattitude en -ethiek module 1
13 en 15 • onderwijs Major dag 1 en dag 2
17 of 19 • onderwijs Vaardigheden module 1
20 en 22 • onderwijs Major dag 3 en dag 4
24** za 19-06-2021 herkansing Major
26 of 28 • onderwijs Schriftelijke vaardigheden
35 of 36 • onderwijs Vaardigheden module 2
37 en 39 • onderwijs Minor

41 ma 11-10-2021 herkansing (mondeling) Minor
Informatie- en bewijsvergaring
Jaarrekeninglezen

45 of 46 • onderwijs Vaardigheden module 3
49 of 50 • onderwijs Beroepsattitude en -ethiek module 2

50
ma 13-12-2021 di 
14-12-2021 vr 17-

12-2021
herkansing (mondeling) Major

2022
week datum onderwijs/toets vak
3 za 22-01-2022 toets Eindtoets Beroepsattitude en beroepsethiek (module 1 t/m 3)
4 of 5 • onderwijs Vaardigheden module 4
6 za 12-02-2022 toets Alle grote keuzevakken (muv informatie- en bewijsvergaring)

7 • onderwijs Evaluatiegesprek jaar 1 
8 22 en 25-02-2022 toets (mondeling) Beslag- en executierecht
8 en 10 • onderwijs Informatie- en bewijsvergaring
12 en 14 • onderwijs Jaarrekeninglezen
14*** herkansing Minor
16 of 17 • onderwijs Beroepsattitude en -ethiek module 3

Informatie- en bewijsvergaring
Jaarrekeninglezen

23 en 25 • onderwijs Keuzevakken groot
24** herkansing Major
26 of 27** herkansing Eindtoets Beroepsattitude en beroepsethiek (module 1 t/m 3)
36** toets Alle grote keuzevakken (muv informatie- en bewijsvergaring)

37 of 38 • onderwijs Vaardigheden module 5
42 • onderwijs Keuzevak klein*

Informatie- en bewijsvergaring
Jaarrekeninglezen

46 • onderwijs ADR*
49 of 50** herkansing Eindtoets Beroepsattitude en beroepsethiek (module 1 t/m 3)
50 of 51 • onderwijs Vaardigheden module 6

2023
week datum onderwijs/toets vak
2 of 3 • onderwijs Beroepsattitude en -ethiek module 4
5 of 6 • onderwijs Vaardigheden module 7
8*** herkansing Alle grote keuzevakken (muv informatie- en bewijsvergaring)

8 • onderwijs Eindgesprek

* Deze vakken of modules worden afgesloten met een eindopdracht in de periode na het onderwijs

***toets/herkansing wordt mogelijk mondeling en/of op een andere nader te bepalen datum afgenomen

• exacte datum(s) vindt u zodra deze ingeroosterd zijn op uw persoonlijk rooster in de digitale leeromgeving

** weeknummer onder voorbehoud

44 za 06-11-2021 toets

43** herkansing

17 za 30-04-2022 herkansing
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