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Het hoe 
en waarom 
van de basistest

De juridisch-inhoudelijke theorie die op de universiteit al is behandeld,  
is op veler verzoek uit de Beroepsopleiding Advocaten gehaald. Er wordt 
voortaan alleen nieuwe theorie behandeld. Dat maakt de vernieuwde 
opleiding een stuk korter en efficiënter. Omdat er geen theorie her- 
haald hoeft te worden, kunnen advocaat-stagiairs meteen toepassings- 
gericht aan de slag. Om te toetsen in hoeverre advocaat-stagiairs de 
theoretische kennis paraat hebben, ontwikkelde de Nederlandse orde 
van advocaten (NOvA) een basistest.
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Het hoe en waarom van de basistest

Praktische informatie over de basistest
De basistest is verplicht om te kunnen deel- 
nemen aan de vernieuwde Beroepsopleiding 
Advocaten. Na het doen van de test, ontvangen 
deelnemers een certificaat. Dit certificaat  
is 1 jaar geldig. Inschrijven kan op  
Inschrijven basistest NOvA. Deelnemen aan 
de test kan op een van de 30 toetslocaties. 
Voorbeeldvragen zijn te zien in een demo.

Diagnostische test
De basistest is een belangrijke bouwsteen van de 
opleiding. Deze diagnostische test laat advocaat-
stagiairs zien in hoeverre zij voldoende voorbereid 
zijn. Deelname aan de basistest is verplicht om mee 
te doen aan de opleiding. De inhoud is gebaseerd 
op het niveau en de breedte van het convenant 
civiel effect. De vragen gaan over privaat-, bestuurs- 
en strafrecht. Advocaat-stagiairs kiezen zelf of  
ze de test voor of na hun beëdiging willen doen.  
Ze kunnen zich inschrijven voor de test en deze 
afleggen op een zelfgekozen moment, op een van 
de vele toetslocaties in het land. In twee uur krijgen 
zij 60 gesloten vragen, die zij met het wetboek erbij 
mogen beantwoorden. (Voor meer praktische 
informatie, zie kader.) 

Doen is verplicht, halen niet
De uitkomsten van de basistest worden alleen  
aan de advocaat-stagiair verstrekt, niet aan 
anderen. Er is geen sprake van geslaagd of gezakt. 
De stagiair ziet over welke leerstof hij/zij de 
vragen goed of niet goed heeft beantwoord, 
waarmee duidelijk wordt waar hij/zij nog aan  
moet werken. Over het uitgangspunt van de 
basistest is veel discussie geweest en het college 

van afgevaardigden heeft besloten dat aan de 
uitkomst van de test geen consequenties worden 
verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van  
de advocaat-stagiair en eventueel de patroon en 
het kantoor om mogelijke lacunes in de kennis  
bij te werken.

Totstandkoming
Circa twintig advocaten, docenten en andere 
juridisch deskundigen werkten mee aan de 
ontwikkeling van de basistest. Een groep stelde 
eind- en toetstermen op; beschrijvingen van 
kennis waarover een deelnemer moet beschikken. 
Op basis daarvan ontwikkelden toetsconstructeurs 
de vragen en controleerden elkaars vragen op 
moeilijkheidsgraad en juistheid. Vervolgens vond 
de eindredactie plaats door juridisch deskundigen 
die geen onderdeel uitmaakten van de constructie- 
groep. Brigitte Hellings van Citrus Andriessen 
(specialistisch bedrijf in digitaal toetsen) begeleidde 
de totstandkoming van de basistest van a tot z: 
“Deelnemers waren zeer bereid om kennis te 
delen en waren erg enthousiast, zelfs als er  
kritiek kwam op de door hen ontwikkelde vragen.” 
De Nederlandse orde van advocaten waardeert 
hun deelname enorm. Lucas Korsten, projectleider 

van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten:  
“Zij hebben een onmisbare bijdrage geleverd.”

Bij de tijd
Advocaat-stagiairs kunnen zich sinds begin oktober 
voor de basistest inschrijven. De toets zal regel- 
matig worden geactualiseerd, zo blijft deze altijd 
bij de tijd.
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Certificaat 
van 
deelname

Diagnostische
uitkomst

Max. 1 jaar geldig

Afleggen voor of na beëdiging

Borging actueel juridisch-
inhoudelijk kennisniveau

Gebaseerd op civiel effect

Verplicht

Diverse locaties

Op eigen moment

€ 160,- ex btw

Maximaal 1 keer opnieuw (vrijwillig)

Aanmelden op: 
advocatenorde.nl/basistest

Geen kennishiaat

Kennishiaat geconstateerd
Stagiair en patroon verant-
woordelijk voor invulling hiaat

Beëdiging Start BA
(ongeacht uitkomst basistest)

Optioneel: Bijspijkermodule 
Uitvoeringsorganisatie

BASISTEST

Het hoe en waarom van de basistest

De basistest voor de vernieuwde Beroepsopleiding AdvocatenInfographic
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Patroon  
aan het woord

Hendrik Hendrikse is medeoprichter  

van advocatenkantoor Hendrikse-Renes.  

Hij is gespecialiseerd in strafrecht, 

bestuursrecht, verbintenissenrecht  

en vreemdelingenrecht. Hendrikse is  

geruime tijd patroon en deelt hier  

zijn ervaringen.
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Hendrik Hendrikse:

‘Ik leer er zelf ook veel van’

Patroon aan het woord

Wat leren stagiairs van u?
“Wat ik wil meegeven, is het belang van integriteit 
en communicatie. Integriteit is alles in ons vak.  
Je bent in het weekend ook advocaat, zeg ik altijd. 
Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich 
mee. Ik besteed veel aandacht aan communicatie: 
richting de cliënt, de advocaat van de wederpartij 
en gerechtelijke instanties. Je kunt alle zaken winnen, 
maar wat cliënten bovenal op prijs stellen is dat je 
er voor ze bent. Zo bouw je een praktijk op. Dat er 
in de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten 
meer aandacht is voor vaardigheden waaronder 
communicatie, ervaar ik als een grote 
meerwaarde.”

Hoe heeft u zelf de Beroepsopleiding 
Advocaten ervaren?
“Ik voelde me bij de start op Woudschoten meteen 
erg thuis, omdat we met allemaal gelijkgestemden 
waren. Dat je met andere advocaten over werk 
praat, geeft een sterk gevoel van herkenning  
en veel energie. De behandeling van het begrip 
integriteit heeft destijds veel indruk op mij 
gemaakt. Ik vind de opleiding erg belangrijk  
als basis.” 
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Hoe sluit de beroepsopleiding aan  
op de praktijk?
“De huidige opleiding is een mooie voorbereiding 
op de praktijk, maar ik vind de studielast op dit 
moment wel wat hoog. Dit is met name voelbaar 
bij mijn stagiairs, want zij hebben ook nog een 
eigen praktijk draaiende te houden. Ik ben dus  
blij te horen dat de studielast in de vernieuwde 
beroepsopleiding aanzienlijk lager is en dat er 
meer aandacht is voor vaardigheden. Ik stimuleer 
mijn stagiairs overigens ook om met anderen te 
sparren tijdens hun opleiding. Reuze leerzaam.”

Bij de vernieuwde Beroepsopleiding 
Advocaten hoort ook een verplichte 
patroonscursus. Wat vindt u daarvan? 
“Als je net start als patroon, is het goed om direct 
een cursus te volgen, maar daarna heb je het 
meest aan intervisie, vind ik. Zelf heb ik twee  
jaar geleden een patroonscursus gevolgd, en nog 
een specifieke cursus voor patroons van stagiair-
ondernemers, bij de Stichting Opleiding Advocaten 
in Amsterdam. De interactie met andere patroons 
is voor mij de beste manier van leren.”

Patroonscursus
In de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten wordt nog meer nadruk gelegd op de belangrijke  
rol van de patroon in de opleiding en op begeleiding van stagiairs. Patroons volgen verplicht een 
patroonscursus van zes uur. Voor een patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft 
gevolgd, volstaat een cursus van drie uur, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. Elke drie jaar is  
er een herhaal/opfriscursus.

Voorgeschreven elementen in de patroonscursus zijn: 

• Coaching- en begeleidingsvaardigheden en andere persoonlijke kwaliteiten van de patroon;

• Gespreksvaardigheden, feedback geven;

• Bewustwording van de belangrijke rol van patroon en erkenning van die rol;

• Inzicht in ontwikkelingspaden en -stappen van de stagiair;

• Timemanagement en coachen op stressbestendigheid;

• Begeleiding van jonge professionals, omgang met deze generatie stagiairs;

• Kennis van de vernieuwde beroepsopleiding en aansluiting op de kantoorpraktijk.

Patroon aan het woord
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Het centrale deel van de NOvA 

Beroepsopleiding Advocaten is voor 

iedereen en wordt aangeboden door  

de Uitvoeringsorganisatie (UO).  

Het decentrale deel kunnen advocaat-

stagiairs volgen bij de LFS, De Brauw  

of de UO. In deze serie laten we zien 

hoe de drie partijen de vernieuwde 

Beroepsopleiding Advocaten invullen.

Deze keer: de Law Firm School.

De LFS over de vernieuwde BA
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De LFS over de vernieuwde BA

Dat de vernieuwde Beroepsopleiding 

Advocaten minder theorie bevat en 

competentiegerichter is, was onder 

andere een wens van Nora Streep, 

executive manager van de Law Firm 

School (LFS). Deze nieuwe opzet zal  

de professionele ontwikkeling van 

advocaat-stagiairs versnellen, 

verwacht zij. “De opleiding draait  

nu om advocaat-zijn.”

De LFS en De Brauw zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van de vernieuwde Beroepsopleiding 
Advocaten. Eerst met advies over de nieuwe opzet, 
nu als sparringpartners van de NOvA over onder 
andere de integratieve dagen en het Onderwijs- en 
Examenreglement. Nora Streep: “Wij hebben ons 
hard gemaakt voor een toepassingsgerichte 
opleiding waarin kennis niet onnodig wordt 
herhaald.” De vernieuwde Beroepsopleiding 
Advocaten neemt 35 procent minder tijd in beslag 
en telt ook aanzienlijk minder toetsen. De nieuwe 
opleiding is veel meer gericht op vaardigheden.  
Dit werkt door in het decentrale gedeelte van  
de opleiding voor advocaat-stagiairs van de  
Law Firm School.

Gereedschapskist
“Door deze vernieuwing kunnen wij de opleiding 
veel meer inrichten naar de specifieke LFS-praktijk,” 
stelt Nora Streep. “Deelnemers duiken in casuïstiek 
waarbij ze competenties ontwikkelen als hoofd- en 
bijzaken onderscheiden en analyseren. Gereed- 
schappen waarmee je je als advocaat allerlei rechts- 

gebieden eigen kunt maken. Ons uitgangspunt is 
dat we voortbouwen op de kennis die we aanwezig 
achten bij advocaat-stagiairs. Voor onze deelnemers 
hebben we entreeboeken laten schrijven, die 
advocaat-stagiairs kunnen doornemen om hun 
kennis op te frissen. Er zit nog wel wat theorie in 
de opleiding, bijvoorbeeld financieel toezichtrecht, 
maar de focus ligt op de praktijk.” 

Ethiek
De LFS heeft ook gehamerd op grotere aandacht 
voor ethiek in de vernieuwde beroepsopleiding, 
vertelt Streep. “De hele beroepsgroep weet dat  
je altijd kritisch moet zijn op je eigen handelen  
als advocaat. Waarom doe ik wat ik doe? Extra 
aandacht voor ethiek in de vernieuwde Beroeps- 
opleiding Advocaten draagt bij aan de professionele 
ontwikkeling van deelnemers. Als Law Firm School 
hebben we al enkele jaren een aanvullende 
ethieklijn. Op ieder kantoor is een partner vrij 
gemaakt om met advocaat-stagiairs in intervisie- 
vorm te praten over ethiek, waarbij zij ervaringen 
en twijfels bespreken.” 
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Eigen tempo
De LFS wil efficiënt en gepersonaliseerd onderwijs geven, legt Streep uit: 
“We willen zoveel mogelijk aansluiten op de leerwens van de advocaat-
stagiair. Ons uiteindelijke streven is dat iedereen in zijn eigen tempo kan 
leren, dat advocaat-stagiairs kunnen opschakelen naar het tempo van het 
advocatenkantoor waar zij werken. De kantoren hebben ook nog eigen 
inwerkprogramma’s; soms worden deelnemers naar Londen gevlogen voor 
een interne cursus. Ook in dat opzicht is het fijn dat de beroepsopleiding 
efficiënter en beter behapbaar wordt: advocaat-stagiairs zullen minder  
vaak weg zijn van kantoor.”

De Law Firm School (LFS) is een samenwerking 
tussen zestien (internationale) advocatenkantoren 
die samen hun advocaat-stagiairs een opleiding 
bieden die aansluit op de Beroepsopleiding 
Advocaten. Ieder jaar beginnen er zo’n 200-250 
advocaat-stagiairs bij de LFS.

Nora Streep, LFS: 

‘Het is nu nog meer 
een advocatenopleiding’

De LFS over de vernieuwde BA
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Toen  
advocaat-stagiair, 
nu advocaat 
Hoe is het om de Beroepsopleiding Advocaten te volgen? 

Wat blijft je het meest bij? Advocaten van verschillende 

praktijken blikken terug op hun tijd als advocaat-stagiair.
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Toen advocaat-stagiair, nu advocaat

Wouter Moll volgde de Beroepsopleiding Advocaten in  

2015 – 2017. Hij werkt bij JENS advocaten in Utrecht en  

is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Hoe heeft u de Beroepsopleiding Advocaten ervaren? 
“Als leerzaam en nuttig. De opleiding drukt toch best een forse stempel op 
je tijd als advocaat-stagiair. Een vormende, verkennende periode: wat past 
bij mij? Wat voor advocaat wil ik zijn? Als advocaat-stagiairs deel je die 
ervaringen met elkaar. Dat is best uniek.” 

Wat heeft de opleiding u gebracht? 
“Ontwikkeling van soft skills, zoals communicatie met cliënten, doorvragen 
en het bespreekbaar maken van samenwerkingen. En verbreding van mijn 
inhoudelijke kennis via gerichte keuzevakken. Die specialisatie had wat mij 
betreft nog wel eerder gemogen. Het lijkt me dan ook goed dat in de vernieuwde 
Beroepsopleiding Advocaten daarop eerder een focus wordt aangebracht.”

Wat is de toegevoegde waarde van de Beroepsopleiding Advocaten? 
“Dit vak bestaat toch voor een deel uit learning by doing. Dat je in dat 
praktische proces een tijdje in een vertrouwde setting bij de hand wordt 
genomen, is waardevol. Ook daarmee doe je kennis op als: wat toetst een 
rechter nu precies en waar moet ik op letten? Er is verder een goede 
wisselwerking tussen de opleiding en de patroon. En de verkennende dagen 
op Woudschoten zijn natuurlijk waardevol. Ik heb nog steeds contact met 
mede-advocaat-stagiairs uit die tijd.”
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Livina Jacobs volgde de Beroepsopleiding Advocaten in 2016 – 

2019. Zij werkt bij Kentie Thomas – Kantoor voor Familierecht 

in Breda en is gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Hoe heeft u de Beroepsopleiding Advocaten ervaren? 
“Ik vond het oprecht een hele leuke tijd. Het was fijn om in een andere om- 
geving samen met andere advocaat-stagiairs aan de slag te gaan. De tijds- 
belasting was heftig, vooral het eerste jaar, maar ik was blij dat ik mijn kennis 
van de rechtsgebieden waarin ik niet actief was, kon opfrissen. Ook vaardig- 
hedencursussen, zoals het getuigenverhoor, vond ik heel interessant.”  

Wat heeft de opleiding u gebracht? 
“Meer basis en zelfvertrouwen als advocaat. De opleiding geeft je een 
voorstelling van wat er allemaal op je af gaat komen. Er is veel aandacht 
voor gedragsregels en -voorschriften. De opleiding heeft bijgedragen  
aan mijn zelfstandigheid als advocaat.”

Wat is de toegevoegde waarde van de Beroepsopleiding Advocaten? 
“De theoretische basis vind ik waardevol, want in de rechtsgebieden waarin 
ik niet dagelijks werk was deze basis weggezakt. Ik ben dan ook blij dat ik de 
beroepsopleiding in de huidige vorm heb gevolgd. Sommige lessen waren 
onvergetelijk, zoals ‘rechter aan het woord’. Als advocaat heb je niet snel  
een informeel gesprek met een rechter; tijdens deze les hadden we dat wel. 
Het gaf mij inzicht in hoe rechters tegen zaken aankijken, hoe zij denken en 
wat voor hen belangrijk is. Hoewel ik al vaak bij zittingen was geweest, 
leerde ik er veel van.”

Toen advocaat-stagiair, nu advocaat
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Belangrijke data

BAgazine, nieuwseditie vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten
Copyright © 2020

Dit is een uitgave van de Nederlandse orde van advocaten. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in drukwerk, fotokopie, digitaal of op welke wijze 
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactie: NOvA en Van Hulzen Communicatie
Vormgeving en tekst: Van Hulzen Communicatie
Fotografie: Nora Streep door Truus van Gog,  Hendrik Hendrikse, Wouter Moll en  
 Livina Jacobs door Sjoerd van der Hucht, foto basistest door  
 Tommy de Lange

Data om de komende tijd in de gaten te houden:

Begin oktober 2020
Start inschrijving basistest. 

31 december 2020
Sluitingsdatum inschrijving eerste cohort vernieuwde beroepsopleiding.

1 maart 2021
Start vernieuwde beroepsopleiding.

In de volgende editie over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten gaan 
we verder in op de opzet van de toetsing en besteden we aandacht aan de 
subsidieregeling voor de sociale advocatuur.

Heeft u suggesties voor onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent?  
Maakt u deze dan kenbaar aan onze redactie via Marit Godijn,  
m.godijn@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 35.

Vooruitblik editie 3

www.beroepsopleidingadvocaten.nl

www.advocatenorde.nl/vernieuwdeberoepsopleiding

Vorige editie gemist? Lees ook BAgazine, editie 114

https://www.advocatenorde.nl/dossier/ba2020/bagazine
https://beroepsopleidingadvocaten.nl/
https://www.advocatenorde.nl/dossier/ba2020
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