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1. Toepasselijke regelgeving
Advocatenwet
De basis voor de stage en het patronaat is artikel 9b Aw. Hierin is als hoofdregel vastgelegd dat de
advocaat vanaf de beëdiging drie jaren fulltime onder toezicht (en op het kantoor) van de patroon
werkt. De Raad van Toezicht onderschrijft dat een degelijke opleiding als advocaat drie jaren duurt en
dat een goede leeromgeving het best is gewaarborgd op het kantoor van de patroon.
Artikel 9b lid 2 Aw beschrijft impliciet het doel van de stage: na afronding van de stage dient de
stagiaire te beschikken over voldoende praktijkervaring. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht
dient bij de beoordeling van de praktijkervaring een groot gewicht te worden toegekend aan de
proceservaring, zulks mede vanwege het aan advocaten toegekende procesmonopolie.
Stageverordening 2005
Op basis van artikel 9b lid 6 Aw is de stage verder uitgewerkt in de Stageverordening (voor stagiaires
die na 1 januari 2007 beginnen met de Beroepsopleiding is dit de Stageverordening 2005 en voor
stagiaires die voordien begonnen met de Beroepsopleiding is dit de Stageverordening 1988). De
Stageverordening geeft regels voor de toelating als patroon, de verplichtingen van patroon en
stagiaire, de opleidingsverplichtingen en de beëindiging en schorsing van de stage. Aan de Raden
van Toezicht worden diverse bevoegdheden toegekend die op plaatselijk niveau zijn uitgewerkt in
Stagereglementen of Beleidsregels. Vanwege plaatselijke verschillen zijn de reglementen niet op alle
onderdelen gelijkluidend.
Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires
De Algemene Raad en Stichting Jonge Balie Nederland hebben in het verleden een Richtlijn
arbeidsvoorwaarden stagiaires vastgesteld. De Raden van Toezicht achten het van belang dat de
bepalingen uit deze richtlijn door het kantoor, patroon en stagiaire worden gevolgd. De richtlijn bevat
in artikel 20 en 21 bepalingen over de begeleiding en opleiding van de stagiaire, betreffend:
- variatie in de door de stagiaire te behandelen zaken;
- het vermijden van vroegtijdige specialisatie voor zover deze ten koste zou gaan van de noodzakelijke
algemene praktijkervaring;
- het verkrijgen van inzicht in de organisatorische en administratieve gang van zaken op een

advocatenkantoor;
- het bevorderen dat de stagiaire wordt opgeleid tot een advocaat die zelfstandig kan optreden.
De Raden van Toezicht zullen deze uitgangspunten hanteren bij de beoordeling van de vraag of de
stagiaire beschikt over voldoende praktijkervaring en of de stagiaire in aanmerking kan komen voor de
stageverklaring.

2. Ontwikkeling vakbekwaamheid stagiaire
De opleiding van de stagiaire is gebaseerd op twee pijlers (kennis en kunde). De eerste pijler is het
traject van opleiding door middel van het volgen van scholing. In diverse regelingen zijn deze
opleidingsverplichtingen uitgewerkt. Hoofdregel is dat de stagiaire in de stage de Beroepsopleiding
voltooit, alsmede 40 VSO-punten haalt en 34 plaatselijke opleidingspunten. De tweede pijler is de
praktijk. De stagiaire leert het vak van advocaat tijdens de stage door de uitoefening daarvan onder
verantwoordelijkheid van een ervaren advocaat, de patroon.
Aan het einde van de stageperiode dient de Raad van Toezicht te kunnen vaststellen dat de stagiaire
de weg naar vakbekwaamheid heeft voltooid. Op basis van de toepasselijke regelgeving dient er na
afronding van de stage sprake te zijn van een advocaat die zelfstandig kan optreden en daartoe
voldoende praktijkervaring heeft opgedaan, waaronder in het bijzonder proceservaring. De
werkervaring en de proceservaring van de stagiaire dienen gevarieerd te zijn. Werkervaring en
proceservaring moeten in beginsel zijn opgedaan op meer dan één rechtsgebied. De stagiaire moet
zelfstandig meerdere schriftelijke procedures hebben gevoerd en zelfstandig diverse malen cliënten
ter terechtzitting hebben bijgestaan in uiteenlopende procedures.

3. Het patronaat / de begeleiding
Voor de Raden van Toezicht is uitgangspunt dat de stagetijd gedurende minimaal drie jaren
aaneengesloten wordt doorgebracht op het kantoor van de patroon. Uitzonderingen hierop zijn slechts
beperkt mogelijk en een verzoek daartoe vereist een degelijke motivering en voldoende waarborgen
voor een optimale begeleiding.
De patroon speelt een grote rol tijdens de stage. De patroon is eindverantwoordelijke en doet jaarlijks
aan de Raad van Toezicht verslag van de ontwikkeling van de stagiaire. Onder meer op basis van
deze verslagen zal de Raad van Toezicht een beslissing nemen over het uitreiken van de
stageverklaring. De patroon dient aandacht te hebben voor zijn stagiaire en zal dienen te reageren op
de ontwikkelingen in de stage en zonodig moeten bijsturen.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd ten aanzien van het patronaat en de begeleiding:
- de patroon is een ervaren en integere advocaat;
- de patroon draagt zorg voor een goede voorbereiding van de begeleiding van de stagiaire;
- de Raad van Toezicht is bevoegd om in dit kader de deelname aan een cursus omtrent coaching en
begeleiding van stagiaires (de zgn. ´patroonscursus´) verplicht te stellen.
- de patroon maakt met de stagiaire afspraken over de begeleiding;
- de patroon bespreekt regelmatig met de stagiaire de voortgang in de stage en legt deze gesprekken

vast; in dit kader wordt door de Raden van Toezicht sterk aanbevolen dan wel verplicht gesteld
gebruik
te maken van het door de Nederlandse Orde van Advocaten ontwikkelde Portfolio of een
vergelijkbaar
beoordelingsinstrument;
- de patroon begeleidt de stagiaire tijdens zijn ontwikkeling als advocaat en maakt daartoe voldoende
tijd vrij;
- de patroon stelt de stagiaire in de gelegenheid de verplichte opleidingen te volgen en examens voor
te bereiden;
- de patroon c.q. de werkgever draagt zorg voor een goede werkplek van de stagiaire en voldoende
assistentie door kantoorpersoneel;
- de patroon draagt er zorg voor dat de stagiaire gevarieerd en voldoende werk te verrichten krijgt
en dat de stagiaire wordt opgeleid tot een advocaat die zelfstandig kan optreden.

4. Positie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft verschillende taken met betrekking tot de bescherming van de stagiaire
tijdens de stage en het waarborgen van een goede opleiding. Zo behoeft de patroon de goedkeuring
van de Raad van Toezicht alvorens hij als zodanig kan optreden. De Raad van Toezicht beoordeelt
daarnaast gedurende de stage ook de ontwikkeling en de praktijkervaring van de stagiaire, zulks
onder meer op basis van de periodieke verslagen van patroon en stagiaire. De Raad van Toezicht is
in deze niet alleen een toezichthouder. De Raad van Toezicht is ook een partner voor overleg, kan
advies geven en de patroon en de stagiaire bijstaan op meerdere vlakken.

5. Slot
Bovenstaande inleiding geeft de algemene normen waarop de Raad van Toezicht zich zal baseren bij
zijn besluitvorming over onderwerpen aangaande de stage en het patronaat. Een aantal van deze
algemene regels wordt nader uitgewerkt in het Stagereglement en/of
Beleidsregels/Opleidingsmaatregel.

