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Alles over Woudschoten 3.0 lawyer DAS-juristen noemen zich 

'lawyer', maar zijn geen advocaat. 

Volgens DAS snappen klanten het 

verschil wel…

ELF Nieuwe European Lawyers’ 

Foundation (ELF) vestigt zich op 

voorspraak van Orde in Den Haag. 

eerlijk proces SP stelt Kamervragen 

over versneld afdoen van zaken door 

OM. 'Staat dit op gespannen voet met 

eerlijk proces? 

KEI Advies NOvA inzake digitalisering 

procesrecht voor hoger beroep en 

cassatie (#KEI)
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De tweede lichting is gestart aan de 
nieuwe Beroepsopleiding Advo

caten, maar niet iedere (toekomstige) 
patroon of praktijkbegeleider kent alle 
vernieuwingen. Om vragen te beant
woorden en om te laten zien wat de 
veranderde opleiding oplevert, trok de 
Orde in juni en juli het land in. 
 De roadshows in de diverse arron
dissementen werden goed bezocht. De 
Orde kon zo uitleggen welke wijzigin
gen zijn doorgevoerd en laten zien hoe 
patroons zelf kunnen profiteren van de 
vernieuwde opleiding. 
 Zo kunnen patroons in een vroeg 
stadium meedenken met de specialisatie 
van hun stagiaire. Aan het begin van de 
opleiding kiezen stagiaires een leerlijn 
burgerlijk recht, strafrecht of bestuurs
recht, bij voorkeur in het rechtsgebied 
waarin ze werken. Een van de patroons 
van een stagiaire uit de voorjaarscyclus 
prijst dit initiatief: ‘Doordat ze met 
gelijkgezinden in de groep zitten, is het 
niveau ook hoger.’
 Dat is precies het doel van de ver
nieuwde beroepsopleiding, onder
schrijft Marjan van der List van de 
Algemene Raad. De opleiding sluit zo 

beter aan bij de praktijk. De stagiaires 
moeten voorafgaand aan elke cursusdag 
een opdracht maken en inleveren opdat 
de stof goed beklijft. Ook is er gedu
rende de hele stage meer aandacht voor 
vaardigheden. Patroons helpen met 
eigen casus inbrengen en kunnen het 
jaarlijkse eindgesprek bijwonen.
 Niet alles is nieuw: elke lichting start 
nog steeds in Woudschoten. Maar nu 
zijn er prominente juristen, debaters en 
interactieve onderdelen. Woudschoten 
3.0 dus; je zou er bijna de opleiding nog 
een keer voor doen. 

Meer informatie vindt u op  
www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Eerste roadshow bij van Doorne.

Buitenstages 
raio’s en IDR
Kandidaten uit de rechterlijke 
macht die een buitenstage in de 
advocatuur lopen moeten aan 
bepaalde eisen voldoen. De Algemene 
Raad heeft op 3 maart 2014 besloten 
dat raio’s (rechterlijk ambtenaar in 
opleiding) beëdigd moeten worden 
en het Introductieblok van de 
Beroepsopleiding Advocaten over 
kernwaarden en gedragsregels moeten 
volgen. Voor kandidaten Interne 
Doorstroming Rechterlijke macht 
(IDR) geldt dat zij beëdigd moeten 
worden mits de stage minimaal een 
jaar duurt. Daarnaast moeten IDR 
kandidaten het Introductieblok 
en de Major inclusief toets van de 
beroepsopleiding volgen.

Voor meer informatie
www.advocatenorde.nl/10241/ 
informatieraiosenidrkandidaten.html  
(publicatie april 2014); of neem contact op  
met de betreffende raad van toezicht.
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