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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Nederland
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA


Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:


Alternatieve routes naar dit
beroep:

Afleggen van examen (georganiseerd door de
Orde van Advocaten). Er zijn verschillende
soorten examens, zoals theorie-examens met
gesloten
vragen,
casustoetsen
en
praktijkopdrachten.
Voltooien van een introductieperiode.

Nee, de introductieperiode is voor alle kandidaatadvocaten verplicht.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrond:
Zie onder "Wet- en regelgeving"/"Opleiding en
stagiaire-aangelegenheden" op de website
van de Orde van Advocaten.

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
3 jaar
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Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen




Vorm van
introductieopleiding




Advocatenkantoren
Particuliere aanbieders van opleidingen die door de Orde
van Advocaten zijn erkend
 Academies en opleidingsstructuren die door de Orde van
Advocaten zijn opgericht
Alleen door de Orde erkende instellingen mogen activiteiten
voor een introductieopleiding aanbieden.





Stage bij advocatenkantoor,
rechtenopleiding waarvan het programma voor alle
advocaat-stagiairs gelijk is,
rechtenopleiding waarvan het programma op de
individuele advocaat-stagiair is toegesneden,
opleiding in niet-juridische beroepsvaardigheden, en
opleiding in juridische beroepsvaardigheden.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA
 Controle/verificatie van diploma
 Gesprek
 Verifiëren dat kandidaat een stagecontract van 39
maanden met een advocatenkantoor heeft

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

Rechtenopleiding met specifiek programma dat voor alle
advocaat-stagiairs gelijk is
Hoofdthema's:
Burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht, alternatieve
geschillenbeslechting, deontologie, diverse keuzevakken.

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

Tijdens de introductieperiode zijn er geen sessies over
EU-recht.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA
In elke fase worden andere aspecten van het beroep
behandeld:
 management
 recht
 beroepsvaardigheden
Thema's:
- Eerste jaar: Burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht,
alternatieve geschillenbeslechting, ethiek
- Tweede jaar: beroepsattitude, informatie en bewijsgaring,
grote keuzevakken burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht
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en jaarrekeninglezen
- Derde jaar: beroepsattitude en -ethiek, vaardigheden, grote
en kleine keuzevakken burgerlijk, bestuurs- en strafrecht
Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA





Verslagen van stagebegeleiders
Schriftelijke examens
Mondelinge examens

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE
Noch de wet, noch het intern reglement van de Orde
bevat voorschriften betreffende specialisatie.

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

De opleidingsverplichtingen zoals vastgelegd in de
interne reglementen van de Orde van Advocaten.

JA

Rechtsgrondslag:
Artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid
en artikel 2 en 4 van de Regeling op de
vakbekwaamheid
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridischedatabank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

Geen verplichting

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleiding

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

JA
Accreditatie is echter pas mogelijk na afloop van de
opleiding.
Rechtsgrondslag:
Artikel 6 van de Regeling op de vakbekwaamheid.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor

Meer dan vijftig
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permanente educatie aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen






Orde van advocaten
Organisatie die wordt beheerd of is opgericht
door de Orde
Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen
Niet-geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen











Klassikale
trainingssessies
Opleiding op afstand
E-learning
Webinars
'Blended' leren
Opleidingsconferenti
es
Als docent of trainer
aan
opleidingsactiviteiten
deelnemen
Schrijven/publiceren

Deelname aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:
Ja, deelname aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten kan
worden meegerekend als
permanente educatie.
Hiermee kunnen PEpunten worden behaald.
Rechtsgrondslag:
Regeling op de
vakbekwaamheid.
(artikel 4, lid 5).

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

Orde van advocaten

Toezichtproces

Een beoordeling van:
 de inhoudelijke kwaliteit,
 de kwaliteit van de opleidingsmethoden, en
 de wijze waarop door de Orde gestelde eisen
worden nageleefd.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
De beroepsopleiding voor advocaten wordt momenteel hervormd.
Hiermee werd in 2013 begonnen.
De belangrijkste veranderingen zijn: opleidingsduur, verplichting tot het maken van
huiswerk, veel meer zelfstudie, een digitale leeromgeving, uitvoering van de opleiding is
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uitbesteed (maar gebeurt nog steeds onder toezicht van de Orde).

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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