
 PO Deal All Inclusive:
 12 maanden zoveel cursussen 
volgen als u wilt voor € 1995,-
•  Onbeperkt cursussen volgen
•  Keuze uit meer dan 200 cursussen, events en webinars
•  Kwalitatieve hoogwaardige cursussen met prominente sprekers 

en een waardering van 8+ 

 Profi teer van dit voordeel en meld u aan op 
www.sdujuridischeopleidingen.nl/podeal
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Congres
leden
Wil jij deel uitmaken van de 
SJBN Jonge Balie Congres Com-
missie 2016? Meld je dan zo snel 
mogelijk aan bij de secretaris 
van jouw eigen plaatselijke 
Jonge Balie. De plaatselijke 
Jonge Balies dragen vervolgens 
een mogelijk lid voor aan de 
Portefeuillehouder Congres van 
de SJBN. 

Best  
Practices
De Best Practices studieverlof 
die de SJBN recentelijk heeft 
gepresenteerd, kunnen worden 
geraadpleegd op de website: 
www.sjbn.nl. Daar is ook andere 
opleidingsgerelateerde informa-
tie terug te vinden. Vragen over 
de opleiding of aanmeldingen 
voor de klankbordgroepen kun-
nen worden gemaild naar oplei-
dingen Asjbn.nl.

5 en 6 november 2015 
SJBN Jonge Balie Congres met als thema 
‘The Tshaped Lawyer’
Voor informatie en inschrijven  
www.jongebaliecongres.nl, vol = vol! 

Februari 2016 
SJBN Advocaat & Ondernemerdag

maart 2016 
Gedragsrechtquiz tijdens de 
opleidingsdagen te Woudschoten

juli 2016
SJBN Besturendag

Noëlle Bynoe
Portefeuillehouder Opleidingen

Ode aan de patroon

Op 29 september 2015 had voor de 
tweede maal in de historie van de 

Stichting Jonge Balie Nederland een 
Informatieavond Opleidingen plaats. 
Op deze door de SJBN georganiseerde 
gelegenheid kregen Portefeuillehou-
ders Opleidingen van alle lokale Jonge 
Balieverenigingen en andere geïnte-
resseerde bestuursleden de kans het 
geluid van hun achterban te laten 
horen. Zowel de Nederlandse orde 
van advocaten (NOvA) als het Uitvoe-
ringsorgaan (UO) hoorde toe en gaf 
antwoord op opleidingsgerelateerde 
vragen. Vragen over toetsen, toetsloca-
ties en de Digitale Leeromgeving wer-
den beantwoord, misvattingen werden 
ontzenuwd. 
 De niet meer zo nieuwe Beroepsop-
leiding Advocaten (BA) levert komend 
jaar de eerste lichting advocaat-stagiai-
res af. Beviel de opleiding? De feedback 
op de infoavond en geluiden uit door 
de SJBN gevormde en bevraagde klank-
bordgroepen leert: de BA was ‘even 
wennen’. Maar met de nodige aanpas-
singen staat een opleiding waarmee 
stagiaires overall niet (het blijven advo-
caten) onverdeeld ontevreden over zijn. 
 Toch resoneren er nog enkele nega-
tieve geluiden. Advocaat-stagiaires die 
hun patroon willen doen doordringen 
van de gewijzigde eisen van de BA rich-
ten zich – zo lijkt het – tot dovemans-
oren. ‘De patroon’ schijnt niet te weten 
of te willen weten dat de BA aanmerke-
lijk meer dagdelen studietijd kent, een 
zwaardere studielast heeft en daardoor 
een aanzienlijk grotere tijdsinvestering 
van de advocaat-stagiaires vergt. Zijn 
hun grieven terecht?

Hoewel ik als Portefeuillehouder 
Opleidingen dergelijke geluiden zeer 
serieus neem en mij tot taak stel de 
belangen van deze advocaat-stagiaires 
zo goed mogelijk te behartigen, kan ik 
mij niet aan de indruk onttrekken dat 
‘de patroon’ er in de visie van stagiai-
res bekaaid van af komt. Geïnspireerd 
door mijn bezoek aan Woudschoten op 
22 september 2015, waarbij de nieuwe 
lichting advocaat-stagiaires (cohort 5) 
de alom bekende opdracht kreeg een 
ode aan hun patroon te brengen, waag 
ik mij hier aan eenzelfde lofzang op dé 
patroon. 
 In mijn ogen is de ideale patroon 
degene die zichzelf, uitzonderingen 
daargelaten, exact zeven jaar na de 
eigen beëdigingsdatum ‘patronabel’ zag 
worden. De patroon die zich – naar de 
definitie van het woord – daadwerkelijk 
tot taak stelt zich als beschermheer of 
-vrouwe op te stellen. De patroon die 
trots deelneemt aan de door de NOvA 
georganiseerde patroonsbijeenkom-
sten in Woudschoten en leert wat de 
BA nu eigenlijk inhoudt. De patroon 
die begeleidt, beoordeelt, een goede 
leeromgeving creëert en de eigen exper-
tise overdraagt. De patroon met wie de 
advocaat-stagiaire in goede harmonie 
samenwerkt. De patroon aan wie de 
door de SJBN gepresenteerde Best Prac-
tices voor studieverlof niet zijn besteed. 
De patroon die namelijk allang weet 
dat de BA de oude Beroepsopleiding 
niet is en daarom zelf met de advocaat-
stagiaire afspraken heeft gemaakt over 
de werkdruk en studieverlofdagen. Voor 
zulke patroons, en ze zijn er echt, zing 
ik mijn hoogste lied!




