Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen
De stageverslagen, processtukken en overige bijlagen dienen bij voorkeur per email gezonden worden naar
opleidingstagiaires@aova.nl.

Wanneer wordt het tussentijdse stageverslag opgevraagd?

Na verloop van het eerste stagejaar wordt een tussentijds stageverslag opgevraagd. Werkt u als stagiaireondernemer of heeft u een buitenpatroon.dan wordt elk half jaar een tussentijds stageverslag opgevraagd.

Het eindverslag wordt na tweëenhalf jaar opgevraagd.

Welke bijlagen moet ik meesturen met het tussentijdse stageverslag?

Van de in de verslagperiode gemaakte juridisch inhoudelijke processtukken dienen 2 stukken meegestuurd te
worden en de certificaten van de gevolgde cursussen .De processtukken moeten zonder producties/bijlagen
worden ingeleverd.

De stagiaire-ondernemer dient bij elk halfjaarlijks verslag een recent processtuk mee te sturen, met daarbij een
beoordeling van zijn patroon. Indien bij uitzondering de stagiaire niet kantoor houdt bij de patroon, dienen zijn
processtukken ook met een beoordeling van de buitenpatroon ingezonden te worden.

Het is niet nodig de processtukken te anonimiseren. De stukken blijven vertrouwelijk.

De processtukken moeten verstuurd worden naar opleidingstagiaires@aova.nl

Welk formulier kan voor het tussentijdse stageverslag gebruikt worden?

Voor het tussentijdse stageverslag kan hetzelfde formulier gebruikt worden als het formulier voor het eindverslag.

U kunt dit vinden onder Stagiaires/Opleidingsmaatregelen en Stagebesluit op deze website.

Eindverslagen

Welke opleidingsmaatregel of welk Stagebesluit is op mij van toepassing?

Welke Opleidingsmaatregel op u van toepassing is, hangt af van uw beëdigingsdatum. Als uw eerste
beëdigingsdatum tussen 1 september 2008 en 1 maart 2013 ligt, dan is de Opleidingsmaatregel 2010 op u van
toepassing. Bent u beëdigd tussen 1 maart 2013 en 1 januari 2015 dan is het Stagebesluit 2013 van toepassing.
Bent u beëdigd vanaf 1 januari 2015, dan is het Stagebesluit 2015 van toepassing. Beëdigd ná 21 april 2016 geldt
Stagebesluit 2016.

Welke bijlagen moet ik meesturen met het eindverslag?

De minimaal 8 resterende processtukken die na het eerste verslag zijn gemaakt, dienen meegestuurd te
worden( in totaal moeten 10 inhoudelijke processtukken worden toegestuurd) en de certificaten van de gevolgde
cursussen (de certificaten die al aan het Bureau van de Orde zijn toegezonden, moeten niet weer toegestuurd
worden).

De processtukken moeten zonder producties/bijlagen worden ingeleverd.

Het is niet nodig de processtukken te anonimiseren. De stukken blijven vertrouwelijk.

De processtukken moeten verstuurd worden naar opleidingstagiaires@aova.nl

Voor de proceservaring moest ik nog een aantal processtukken maken / aantal maal optreden
in rechte. Is het mogelijk een aanvulling per e-mail te versturen?

Ja, dat is mogelijk. De gegevens kunnen worden ingevuld in de onderstaande tabellen en per mail verstuurd
worden naar opleidingstagiaires@aova.nl.

Datum processtuk

Instantie

Soort processtuk

Rechtsgebied

Zittingsdatum

Instantie

Soort zaak

Patroon aanwezig
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Voor de opleidingspunten heb ik nog een aantal cursussen gevolgd. Kunnen de certificaten
ook gescand per mail worden verstuurd?

Ja. De scans van de certificaten kunnen worden verzonden naar opleidingstagiaires@aova.nl.

Artikel 3.9 Voda bepaalt:
De stagiaire is aan het eind van de stage in staat zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te
oefenen en heeft tenminste de volgende praktijkervaring opgedaan:
a. hij is vijf keer in rechte opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon heeft
tenminste één pleidooi of mondelinge behandeling bijgewoond;
b. hij heeft tien processtukken vervaardigd; etc.

Welke proceservaring kan meetellen voor de proceservaring die tijdens de stageperiode
opgedaan dient te worden?

Uitgangspunt is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook een optreden voor
een Europese Commissie, in arbitrages, bij de NMA, in bezwaar- of beroepschriftprocedures bij een
overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties, kan meetellen als optreden in rechte.

Een optreden in mediation mag éénmaal meetellen als optreden in rechte.
Een goede richtlijn om te beoordelen of een processtuk (of optreden in rechte) kan meetellen voor de
proceservaring is of daarvoor een juridische opleiding nodig is. Bij een akte overlegging producties is dat
bijvoorbeeld niet het geval.
De processtukken moeten juridisch inhoudelijk ergens over gaan.
De stagiaire heeft 10 processtukken vervaardigd, waarvan tenminste 5 op eigen naam.
Indien de stagiaire niet zelf volledig het processtuk heeft vervaardigd, moet hij aantoonbaar een aanzienlijk
aandeel daarin gehad hebben en moet het een omvangrijke/ingewikkelde aangelegenheid betreffen.
De advocaat wiens naam op het processtuk staat vermeld, dient schriftelijk te verklaren dat de stagiaire het
processtuk of een aanzienlijk deel daarvan heeft gemaakt.

Voorbeelden van processtukken die niet meetellen:
- faillissementsrekest
- verzoekschrift teboekstelling luchtvaartuig
- beroepschrift curatorium beroepsopleiding ( voor stagiaire zelf noch een ander)
- bezwaarschrift parkeerboete/snelheidsovertreding/ Wet-Mulder zaken
- appeldagvaarding zonder grieven
- Akte overlegging producties
- UWV aanvraag ontslagvergunning
- verweer tuchtzaak Raad van Discipline/Hof van Discipline, zelf beklaagde
-klacht tegen politieoptreden
-anticipatie exploot
-verzoek om onderzoekshandelingen ex art.182 SV
-teruggave inbeslag genomen goederen Sv

Voorbeelden van zittingen die niet meetellen:
- faillissementszitting
- verificatie zitting in faillissement
- Wet-Mulder zittingen
- Pro forma zitting strafrecht

- strafrechtelijk/FIOD verhoor
NB: hoorzitting in het bestuursrecht en civiele getuigenverhoren tellen wel mee
-descente
- zitting Raad van Discipline/Hof van Discipline , zelf beklaagde

Voor al deze handelingen geldt “nee, tenzij”.
Indien aantoonbaar, bijvoorbeeld door een proces-verbaal, tijdens de pro forma zitting of descente wel een
inhoudelijk juridische kwestie is besproken, kan eventueel een dergelijke zitting wel meetellen. De stagiaire moet
een extra motivering geven.
De huis-, tuin- en keuken zaken die elke burger zelf doet, tellen niet mee.

Als VSO & PO opleidingspunten zijn behaald vóór de beëdiging, kunnen deze dan meetellen
voor de punten die tijdens de stageperiode dienen te worden behaald?

Indien de opleidingspunten minder dan 4 maanden vóór de beëdiging zijn behaald kunnen de opleidingspunten
nog meetellen.

Kunnen zowel een pleitnotitie als een pleidooi voor dezelfde zitting meetellen voor de
proceservaring als processtuk & optreden in rechte?

Aangezien een pleitnotitie inhoudelijk dezelfde materie omvat als het pleidooi is het niet mogelijk om beide te
laten meetellen voor de proceservaring. Indien het om dezelfde zaak gaat kan worden gekozen om de pleitnotitie
als processtuk te laten meetellen of het optreden in rechte.

Wat wordt verstaan onder externe opleidingspunten?

Externe opleidingspunten zijn de punten die behaald worden door het volgen van cursussen bij een andere
opleidingsinstelling dan waar de advocaat-stagiaire werkzaam is. Voorwaarde is dat het om een open inschrijving
gaat. De punten dienen behaald te worden bij een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende
onderwijsinstelling zie www.advocatenorde.nl

Incompany cursussen, de Law Firm School en webinars vallen niet onder externe opleidingspunten.

Is het mogelijk om te veel behaalde VSO-punten te gebruiken voor mijn plaatselijk verplicht
gestelde opleidingspunten?

Als u onder de Opleidingsmaatregel 2010 valt, moet u 40 landelijk verplicht gestelde VSO-punten halen. Als u
meer dan 40 VSO-punten heeft behaald, kunt u dit overschot gebruiken voor uw plaatselijk verplicht gestelde
VSO/PO-punten.

Ik ben verhinderd om in het eerste jaar van mijn stage naar het Justitia seminar te gaan.

De Raad van de Orde kan onder 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 dienst schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan.

Indien het Justitia-seminar wordt bijgewoond in de periode 4 maanden voorafgaand aan de beëdiging, telt dit
bijwonen mee.

Ik ben ingedeeld voor een pleitoefening op een dag dat ik verhinderd ben?

Ingeval van verhindering is het mogelijk te ruilen. U dient dit zelf te doen en dit zo spoedig mogelijk door te geven
aan het Bureau van de Orde t.a.v. mw. P.J. Paeper (email). Het pleitschema kunt u vinden onder
Stagiaires/pleitoefeningen op deze website.

De einddatum van mijn stage is pas over 6 maanden maar mijn eindverslag is nu al opgevraagd. Klopt
dat?

Eindverslagen worden vanaf 2015 6 maanden vóór de einddatum van de stageperiode opgevraagd zodat ruim
van tevoren gecontroleerd kan worden aan welke vereisten nog dient te worden voldaan.

