Opleidingsmaatregel 2010
www.advocatenorde-amsterdam.nl

De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam brengt het
navolgende ter kennis van alle advocaten in het arrondissement.
1.
Stagiaires dienen naast het behalen van het certificaat van de Beroepsopleiding, aan de volgende
opleidingseisen te voldoen:

Landelijk verplicht gesteld
a. 40 VSO-punten behalen;

Plaatselijk verplicht gesteld (in totaal 34 punten)
b. Bijwonen van het seminar van Justitia (2 punten) in het eerste jaar van de stage;
De Raad van Toezicht kan bij bijzondere omstandigheden toestaan, dat deelname aan het seminar in
plaats van in het eerste pas in het tweede stagejaar plaatsvindt. Het verzoek om deze toestemming
dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan.
c. Deelname aan een pleitoefening/pleitwedstrijd, die door de Jonge Balie wordt georganiseerd
(= 4 opleidingspunten)
Voor het schema pleitoefeningen zie: www.advocatenorde-amsterdam.nl
d. 28 opleidingspunten te behalen door het volgen van:

· extra VSO-cursussen
· het volgen van cursussen aan een door de Algemene Raad erkende onderwijsinstelling ( POcursussen)
· publicaties deel uitmakend van een juridisch artikel gepubliceerd in de rechtsliteratuur, of een
daaraan gelijkwaardige publicatie: 500 woorden = 1 punt, met een maximum van 5 punten;
· het geven van onderwijs dat de praktijkuitoefening ten goede komt aan een erkende
onderwijsinstelling en het geven van onderwijs aan een universiteit: 30 minuten onderwijs= 1 punt
met een maximum van 5 punten
· Het volgen van onderwijs aan een universiteit in binnen- of buitenland indien het de

praktijkuitoefening ten goede komt; 1 ECTS= 1 punt (1 ECTS = 28 uur) met een maximum van
10
punten
· een cursus in het buitenland die door de balie aldaar is erkend; 1 uur = 1 punt met een maximum
van 5 punten
· bijwonen van Jonge Balie lezingen met een maximum van 10 punten
· het volgen van een opleiding aan de Grotius Academie

Met betrekking tot deze (28) opleidingspunten gelden de volgende voorwaarden:
- Ten minste 2 cursussen dienen 5 punten per cursus op te leveren, waarvan één juridisch- vakinhoudelijk.
- Ten minste 10 punten dienen te worden behaald bij een andere onderwijsinstelling dan het kantoor waar de
stagiaire werkzaam is.

Ten minste de helft van het totaal (70) aantal punten dient te worden behaald met juridisch - vakinhoudelijke punten;
De vakinhoudelijke punten dienen op ten minste 2 verschillende rechtsgebieden betrekking te hebben;
Maximaal twee derde van de vakinhoudelijke punten mag betrekking hebben op 1 rechtsgebied.

Aan de Stichting Opleiding Advocatuur Amsterdam (SOAA) heeft de Raad van Toezicht de
bevoegdheid gedelegeerd om in het kader van de plaatselijke opleidingsverplichtingen aan cursussen
en aan door de Jonge Balie georganiseerde lezingen opleidingspunten toe te kennen. Het bestuur van
de Jonge Balie organiseert Jonge Balielezingen, draagt zorg voor de registratie en geeft deze door
aan het Bureau van de Amsterdamse Orde.

Praktijk- en proceservaring:
De stage eindigt niet dan nadat de Raad van Toezicht, op voet van artikel 10 van de
Stageverordening 1988, heeft vastgesteld dat de stagiaire “tevens over voldoende praktijkervaring
beschikt”. Naast het voltooien van de drie jaarstermijn na beëdiging en het voldoen aan de
opleidingseisen dient de stagiaire voldoende proceservaring op te doen. Als minimumvereiste voor de
proceservaring geldt dat:

a) de stagiaire tijdens de stage minstens vijf keer in rechte is opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge
behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie) ;*

b) de stagiaire tijdens de stage minstens tien processtukken heeft vervaardigd, met dien verstande dat indien de
stagiaire deze processtukken niet zelf volledig heeft vervaardigd bij de helft daarvan volstaat dat hij een belangrijk
aandeel daarin heeft gehad, mits het in die gevallen processtukken in een omvangrijke en/of ingewikkelde
aangelegenheid betreft;

c) de stagiaire tijdens de stage ten minste op twee rechtsgebieden ervaring heeft opgedaan.
* Uitgangspunt is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het
optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij
een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden
in mediation mag éénmaal meetellen als een optreden in rechte.

3.
In zijn verslaglegging aan de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de
Stageverordening, dient de patroon aan de hand van een door de Raad van Toezicht vastgesteld
formulier (waarvan een specimen aan deze maatregel is gehecht) inzicht te verschaffen omtrent de
wijze waarop de stagiaire in het verslagjaar praktijkervaring als hiervoor bedoeld heeft opgedaan. Bij
het verslag dienen een aantal door de stagiaire vervaardigde processtukken te worden overgelegd en
tevens certificaten van opleiding.

4.
Detachering/verblijf in het buitenland
Het is mogelijk tijdens de stage voor enige tijd gedetacheerd te worden bij een cliënt van het kantoor
dan wel voor enige maanden naar een nevenvestiging in het buitenland gezonden te worden.
Indien een stagiaire maximaal 3 maanden tijdens de stage buiten zijn kantoor werkzaam is op het
gebied van de advocatuur, of zich heeft bezig gehouden met daaraan gerelateerde werkzaamheden,
leidt dit niet tot verlenging van de stage.
Vooraf dient de Raad van Toezicht om toestemming te worden verzocht.
Zie beleidsregels detachering/ verblijf buitenland www.advocatenorde-amsterdam.nl

5.
Indien een stage wordt onderbroken met een periode van vijf jaar of langer zal de eerste periode van
de stage niet meetellen als stageperiode als bedoeld in artikel 9b van de Advocatenwet en zullen
opleidingspunten behaald in de eerste periode van de stage niet meetellen voor het vereiste aantal
opleidingspunten, tenzij de Raad van Toezicht op grond van de werkzaamheden verricht tijdens deze

onderbreking besluit dat de stagetijd van de eerste periode en/of de in die periode behaalde
opleidingspunten geheel of gedeeltelijk hun gelding blijven houden.

6.
Wanneer bij het einde van de stage blijkt dat een stagiaire niet aan alle door de Algemene of
plaatselijke Raad gestelde verplichtingen heeft voldaan, kan de Raad de stage verlengen.

7.
Deze opleidingsmaatregel kan tussentijds worden gewijzigd, bijvoorbeeld
indien opleidingsmaatregelen van de Algemene Raad daartoe aanleiding geven.

8.
In bijzondere gevallen kan door de Raad van Toezicht van de verplichtingen van deze
opleidingsmaatregel vrijstelling worden verleend.

9.
Stagiaires die langer dan 39 maanden op het tableau staan dienen jaarlijks opleidingspunten te
behalen conform de opleidingseisen gesteld in de Verordening op de vakbekwaamheid.

10.
De Richtlijn Arbeidsvoorwaarden stagiaires en de considerans Stagereglementen (klik hier) maken
deel uit van deze opleidingsmaatregel.

11.
Deze opleidingsmaatregel vervangt de opleidingsmaatregel van 1 september 2008.

Deze maatregel is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 30 januari 2010 en
geldt
vanaf 1 maart 2010.

