
Twintig advocaten gaan in een pilot-

project op vrijwillige basis opereren

als ‘visitator’. Dat houdt in dat zij, als

deelnemers aan de cursussen in het

kader van de Permanente Opleiding,

gedurende een jaar aan de Orde

informatie verschaffen over de kwa-

liteit en praktijkgerichtheid van cur-

sussen in de Permanente Opleiding.

De visitators opereren anoniem en

ad hoc, hetgeen betekent dat de

opleidingsinstelling niet op de hoog-

te is van het bezoek van een visitator.

Vanzelfsprekend is de inzet van de

visitators in zijn algemeenheid

besproken met, en aangekondigd

aan de opleidingsinstellingen.

De visitators voeren een controle uit

aan de hand van een standaardfor-

mulier. De controle ziet op een aan-

tal vereisten waaraan de door de

Orde erkende opleidingsinstellingen

dienen te voldoen (artikel 4 Verorde-

ning Permanente Opleiding 2000 jo

Erkenningsregeling Permanente

Opleiding Advocatuur). In concreto

gaat het dan om de naleving van de

evaluatieplicht, eisen ten aanzien

van het cursusmateriaal en de aan-

wezigheidsregistratie. Ook spreken

de visitators in het formulier een

oordeel uit over de docenten en de

cursus in het algemeen.

Wanneer wordt geconstateerd dat

bepaalde regels niet worden nage-

leefd, dan wordt de opleidingsinstel-

ling hierop aangesproken. De ver-

wachting is dat de visitatie, naast de

al bestaande verplichte evaluatie van

de cursussen, een goede eerste

indruk kan geven van de kwaliteit

van cursussen.

actualiteiten

372 a d v o c a t e n b l a d  9 2  m e i  2 0 0 3

ordemededelingen

Permanente Opleiding krijgt visitators

Naar aanleiding van de harmonisatie van de plaat-

selijke opleidingsverplichtingen is de algemene

informatie over de Voortgezette Stagiaire Oplei-

ding (VSO) en de informatie omtrent VSO-vrijstel-

lingen in het Vademecum Wet- & Regelgeving als

genoemd onder punt b. van opleiding en stagiaire-

aangelegenheden (2003, blz. 359 e.v.), herzien.

Zoals afgesproken tijdens de vergadering met de

Contactpersonen Opleiding en Adjunct-secretaris-

sen van de Raden van Toezicht op 18 maart 2003,

volgt hierbij een aanvulling op de vrijstellingsin-

formatie. De ingangsdatum van dit gewijzigde

beleid is de datum van publicatie, te weten 2 mei

2003.

bevoegde instantie

In een vrijstellingsverzoek voor een VSO-cursus

wordt expliciet vermeld of het verzoek een lande-

lijk verplicht gestelde, dan wel een door de plaatse-

lijke Raad van Toezicht verplicht gestelde VSO-

cursus betreft. Een vrijstellingsverzoek voor één of

meer van de landelijk verplicht gestelde VSO-cur-

sussen moet worden ingediend bij de Algemene

Raad, alle overige vrijstellingsverzoeken moeten

worden ingediend bij de plaatselijke Raad van

Toezicht.

vrijstellingscriteria

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt

voor een vrijstelling wordt een restrictief beleid

gevoerd. Het VSO-aanbod is thans zodanig opge-

zet dat het voor iedere stagiaire mogelijk moet zijn

om hieruit vier nuttige cursussen te kiezen. Zo

kan een stagiaire met bijvoorbeeld specialistische

kennis of ervaring op één of meer rechtsgebieden

kiezen voor het volgen van VSO-vaardigheidscur-

sussen (zoals debatvaardigheden of onderhande-

len) en/of vakinhoudelijke cursussen op aanver-

wante rechtsgebieden. Toewijzing van een vrijstel-

lingsverzoek zal dus eerder uitzondering dan

regel zijn.

Niettemin zijn er situaties denkbaar waarin vrij-

stelling voor een of meer VSO-cursussen wel ver-

leend zal worden. Dat zal het geval zijn indien de

stagiaire kan aantonen op grond van opleiding

en/of praktijkervaring zodanige theoretische en

praktische bekwaamheid te hebben verworven dat

het volgen van vier VSO-cursussen in redelijkheid

niet van hem of haar kan worden verlangd.

De cursussen Vreemdelingenrecht (A en B), alsme-

de Vluchtelingenrecht (C) leveren een standaard-

vrijstelling op voor het volgen van twee VSO-cur-

sussen. Vanaf maart maken de cursussen Vreemde-

lingenrecht (A en B), alsmede Vluchtelingenrecht

(C) deel uit van de leerlijn Vreemdelingenrecht als

respectievelijk Vreemdelingenrecht, Verdiepings-

cursus Vreemdelingenrecht en Vervolgcursus

Vluchtelingenrecht. De stagiaire die onder het

nieuwe regime de Basiscursus en Verdiepingscur-

sus Vreemdelingenrecht volgt, kan aanspraak

maken op vrijstellingen voor twee VSO-cursussen

(12 x 2 = 24 opleidingspunten).

Kennis of ervaring die meer dan vijf jaar geleden is

opgedaan, levert geen vrijstelling op. Uitzonde-

ring daarop vormt kennis op basis van een afge-

ronde studie. Een in het verleden gevolgde VSO-

cursus levert een vrijstelling op, indien de cursus

niet langer dan vijf jaar voorafgaand aan de laatste

beëdiging als advocaat is gevolgd.

Gewijzigd vrijstellingsbeleid VSO

Toetsen beroepsopleiding 13 juni 2003
De toetsen worden afgenomen in de

Jaarbeurs, Jaarbeursplein te Utrecht

(tel.: 030-295.59.11).

Voorjaarscyclus 2003 + inhalers:

10.30 - 12.30 uur: Burgerlijk Procesrecht

13.30 - 15.30 uur: Strafprocesrecht

Alle toetsen worden afgenomen op

basis van de meest recente wetteksten.

Stagiaires die in maart 2003 met de

Beroepsopleiding zijn begonnen, hoe-

ven zich niet op te geven.

Inhalers/herkansers (stagiaires die

vóór maart 2003 met de Beroepsoplei-

ding zijn begonnen) dienen zich zo

spoedig mogelijk schriftelijk aan te mel-

den.U ontvangt een schriftelijke

bevestiging van inschrijving. Eventu-

eel 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

toegezonden moet worden

- uw cursuscode.

Ná de toetsdag ontvangt u een acceptgiro

waarmee u het examengeld ad H 30 per toets

(behoudens prijswijzigingen) kunt overmaken.

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)


