
Stagiaires die begin september zijn begon-
nen met de Beroepsopleiding, hebben alle-
maal het portfolio ‘Bouwen aan bewijzen’
uitgereikt gekregen. Het portfolio dient
een tweeledig doel: het is een ontwikke-
lingsinstrument voor de stagiaire, alsmede
een begeleidingsinstrument voor de
patroon.

De stagiaire kan in het portfolio, dat door de

Orde in samenwerking met Reed Business is

ontwikkeld, alle stagegegevens en -papieren samen-

voegen. In het portfolio wordt de professionele ont-

wikkeling (onder meer analytisch vermogen, cliënt-

gerichtheid en stressgevoeligheid) van de stagiaire

systematisch in kaart gebracht aan de hand van eva-

luatieformulieren, voortgangsgesprekken, een

‘model’ curriculum vitae en een overzicht van de

behaalde studiepunten.

Voor de patroon geldt het portfolio als een soort

draaiboek. Hij kan de stagiaire beoordelen op voor

de advocatuur benodigde eigenschappen en

bekwaamheden, zonder dat hij bang hoeft te zijn

dat hij wezenlijke elementen voor die beoordeling

vergeet. Het portfolio is bedoeld voor de gehele sta-

geperiode van drie jaar.

Portefeuillehouder opleiding E. van Liere hoopt dat

alle stagiaires en patroons het opleidingsinstru-

ment zullen gaan gebruiken: ‘Het portfolio is prak-

tisch en nuttig voor zowel de stagiaire als de

patroon. Stagiaires kunnen op geordende wijze hun

professionele ontwikkeling in kaart brengen en –

daar waar nodig – met bewijzen aantonen. Patroons

kunnen aan de hand van het portfolio de begelei-

ding van de stagiaire beter structureren. Daarmee

wordt niet alleen geïnvesteerd in de opleiding, maar

ook in de kwaliteit van de begeleiding.’

Nadere tekst en uitleg over het portfolio is te vinden op Balie-

Net (www.advocatenorde.nl/Opleiding/Beroepsopleiding).

Daar is ook de platte tekst te downloaden. Vragen over het

portfolio kunnen worden gesteld bij de helpdesk (070 – 335

35 55) of via portfolioAadvocatenorde.nl. Zie verder het arti-

kel ‘Coachen van stagiaires’, pagina 758 van dit nummer en

het Advocatenkantoorblad, het eenmalige themanummer

HRM van uitgever Reedbusiness (pagina 10 e.v.).

Medio 2003 is de Orde gestart met een pilot

‘afstandsonderwijs’. Voor de pilot zijn twee cursus-

sen geselecteerd: de elektronische telecursus Nieuw

Erfrecht van Reed Business Information (inclusief

examen 5 opleidingspunten) en de schriftelijke

leergang ‘Procedures in het Bestuursrecht’ van

Euroforum Uitgeverij (inclusief examen 16 oplei-

dingspunten). Met de term afstandsonderwijs

wordt bedoeld dat de cursist niet naar een bepaalde

locatie hoeft te reizen om de cursus te volgen. Het

onderwijs wordt afgesloten met een examen.

Tot op heden werden slechts punten toegekend aan

het bijwonen van onderwijs, hetgeen ook voortvloeit

uit artikel 1 sub f onder 1 Verordening Permanente

Opleiding 2000. De pilot kan ertoe bijdragen dat er

in het kader van de Permanente Opleiding in de

toekomst ook puntwaardig afstandsonderwijs aan-

geboden zal worden.

De Orde zal de pilot tussentijds (januari 2004) en

aan het einde (juni 2004) evalueren. Daarna wordt

besloten of de puntentoekenning voor dit onder-

wijs in deze vorm gehandhaafd kan blijven. Er kun-

nen geen rechten worden ontleend aan de in de

pilot toegekende punten voor het afstandsonder-

wijs voor (andere) toekomstige vergelijkbare cur-

sussen.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact

opnemen met:

Reed Business Information: mr. E.M. Petterson, adviseur,

tel.nr. 070- 441 51 95 of e-mail edwin.pettersonAreedbu-

siness.nl (zie ook www.elsevierjuridisch.nl/erfrecht);

Euroforum Uitgeverij: mr. S.C. Keij, uitgever, tel.nr. 070-

315 97 60 of  e-mail s.keijAeuroforum.nl (zie ook

www.euroforum.nl/procedures.htm);

De Orde: mr. F. van der Grinten, opleidingsmanager,

tel.nr. 070- 335 35 60 of e-mail f.vandergrintenAadvoca-

tenorde.nl

actualiteiten

Opleidingspunten voor afstandsonderwijs

744 a d v o c a t e n b l a d  1 7 1 9  s e p t e m b e r  2 0 0 3

ordemededelingen

Voorjaarscyclus 2003 (+ inhalers):

10.30 - 12.30 uur Bestuursprocesrecht

13.30 - 14.30 uur Jaarrekeninglezen 

15.00 – 16.00 uur Belastingrecht 

16.30 – 17.30 uur Gedragsrecht

Alle toetsen worden afgenomen op basis van de meest recente wetteksten.

Inschrijving: Stagiaires die in maart 2003 met de Beroepsopleiding zijn

begonnen hoeven zich niet op te geven. Inhalers/herkansers (stagiaires die

vóór maart 2003 met de Beroepsopleiding zijn begonnen) dienen zich zo

snel mogelijk (uiterlijk twee weken voor de toetsdatum) voor deze toet-

sen schriftelijk aan te melden. U ontvangt dan een schriftelijke bevesti-

ging van inschrijving. Eventueel nieuw cursus-/toetsmateriaal wordt bij

deze bevestiging meegezonden.

Wilt u bij inschrijving duidelijk het volgende vermelden:

- naam, voorletter(s) en geslacht;

- het adres waar de bevestiging naar toe gezonden moet worden;

- uw cursuscode.

Examengeld: Ná de toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u het exa-

mengeld ad H 30,- per toets (behoudens prijswijzigingen) kunt overmaken.

NB: GEWIJZIGDE TOETSLOCATIE!!!

De toetsen vinden éénmalig plaats in de Heidehal, 

Blokhoeve 2 te Nieuwegein 

(tel. 030 – 605 90 59).

Voor informatie kunt u bellen met de Nederlandse Orde van Advocaten,

afdeling Opleiding, telefoon: 070 - 335 35 55 tussen 09.00 – 12.00 uur. 

(Secretariaat Examencommissie)

Toetsen Beroepsopleiding 31 oktober 2003

Eerste lichting aan de slag met portfolio
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De Basisbibliotheek, de juridische

literatuurlijst samengesteld door de

Nederlandse Orde van Advocaten, is

geactualiseerd en in een nieuw jasje

gestoken. De lijst geeft de advocaat

per rechtsgebied houvast bij de aan-

schaf van de noodzakelijke literatuur

voor zijn of haar praktijk. De Juridi-

sche Boekhandel Jongbloed heeft

zijn medewerking verleend. Ook

heeft de Orde advies ingewonnen bij

enkele gespecialiseerde advocaten.

De lijst zal regelmatig worden bijge-

werkt. Voor vragen en/of op -

merkingen kunt u contact opnemen

met Miranda van Loenhout-van

Houten, per telefoon: 070-335 35 69

of per e-mail: m.vanloenhoutA

advocatenorde.nl.

De Basisbibliotheek is te raadplegen op

BalieNet (rubriek ‘Praktijkondersteu-

ning’). Indien u nog geen toegang hebt tot

BalieNet, dan kunt u het benodigde certifi-

caat aanvragen op de homepage van de

Orde, www.advocatenorde.nl. Aan het cer-

tificaat zijn geen kosten verbonden.

Basisbibliotheek geactualiseerd

Het Eggens Instituut voor Juridisch

Postacademisch Onderwijs van de

Universiteit van Amsterdam organi-

seert op 14 en 15 november 2003 het

Arbeidsrecht Congres. Tijdens dit

tweedaagse congres wordt het

Nederlandse ontslagrecht onder de

loep genomen. Sprekers zijn: prof.

mr. E. Verhulp, hoogleraar arbeids-

recht aan de Universiteit van

Amsterdam; prof. mr. C.J. Loonstra,

hoogleraar arbeidsrecht aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam; mr.

L.G. Verburg, advocaat bij Allen &

Overy te Amsterdam; mr. C.G. Schol-

tens, advocaat bij NautaDutilh te

Rotterdam; prof. mr. G.J.J. Heerma

van Voss, hoogleraar sociaal recht

aan de Universiteit Leiden, lid van

de commissie ADO; voorzitter mr.

J.J. de Laat, kantonrechter te

Utrecht, lid van de commissie ADO.

Locatie: Leeuwenhorst Hotel te

Noordwijk. Kosten: H 790 inclusief

lunches, diner, overnachting in het

Leeuwenhorst Hotel, ontbijt en con-

gresbundel. Aan het symposium

zijn 8 studiepunten toegekend in

het kader met de Permanente Oplei-

ding van de Nederlandse Orde van

Advocaten. Aanmelden en inlichtin-

gen bij het Eggens Instituut voor

Juridisch Postacademisch Onder-

wijs, Universiteit van Amsterdam,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam,

tel: 020-525 34 07, fax: 020-525 33

07, 

e-mail: paoAjur.uva.nl, internet:

www.jur.uva.nl/eggens.

Ontslagrecht
De Vereniging van Vastgoed-juristen

(VVJ) houdt op 30 oktober 2003 een

studiemiddag met als thema Project-

ontwikkeling en Publiek-Private Samen-

werking (PPS). Sprekers tijdens deze

bijeenkomst zijn mr. J.P.A.M.van

Balen, advocaat bij Berlage Advoca-

ten en docent voor de postdoctorale

PPS-opleiding aan de Erasmus Uni-

versiteit; en mr. M.A. Moolhuizen,

advocaat bij Van Doorne Amsterdam

en eveneens docent voor diverse

postdoctorale opleidingen. Na af -

loop van de bijeenkomst is er een

borrel. Locatie: Grand Hotel Karel V,

Geertebolwerk 1, Utrecht. Kosten: 

H 100 voor leden, H 150 voor niet-

leden, pas betalen na ontvangst van

factuur. Aanmelden vóór 20 oktober

a.s. per fax, e-mail of aanmeldings-

formulier verkrijgbaar bij het VVJ-

secretariaat mr. R.J. Lucassen, Post-

bus 85250, 3508 AG Utrecht, tel.

030-212 16 67, fax 030-212 11 61, 

e-mail: r.lucassenAcmsderks.nl. Bij

te veel aanmeldingen hebben VVJ-

leden voorrang.

Vereniging van Vastgoed-juristen

Vrijwaring van bestuurders en commissa-

rissen, dat is het onderwerp van de

bijeenkomst die de Vereniging Cor-

porate Litigation houdt op 9 oktober

2003. Prof. mr. M. van Olffen, mr. J.J.

Trap, mr. P.W.A. Goes en mr. A.S.

Fransen van de Putte zullen tijdens

vier lezingen het onderwerp van ver-

schillende kanten belichten. Aan-

vang: 15.00 uur. Locatie: Kantoor

SchutterGrosheide, Amstelveense-

weg 638, Amsterdam. Meer informa-

tie mr. M. Holtzer, secretaris Vereni-

ging Corporate Litigation, Postbus

75258, 1070 AG Amsterdam, 

e-mail corporatelitigationAyahoo.co.uk.

Corporate Litigation

agenda

(advertentie)
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