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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in Schotland
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA

Beoordeling van een kandidaat door de Law
Society
Na het behalen van het diploma PEAT 1
moeten alle aanvragers aan de Law Society of
Scotland kunnen aantonen dat zij geschikt
zijn om advocaat te worden voordat aan hen
een Toelatingscertificaat wordt toegekend
op basis waarvan zij kunnen beginnen aan
een stage (PEAT 2).
De universitaire postdocopleiding wordt
PEAT 1 genoemd. De praktijkopleiding bij een
advocatenkantoor in combinatie met de
verplichte cursussen (TCPD - Trainee
Continuing Professional Development)
wordt PEAT 2 genoemd
 Afronding van een introductieperiode
 Inschrijving bij de Law Society of Scotland
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Land: Schotland

In plaats van het behalen van een rechtendiploma

is het ook mogelijk om de examens van de Law
Society of Scotland af te leggen in combinatie
met een “pre-PEAT 1”-stage van drie jaar bij een
praktiserende Schotse advocaat.
Na afronding van deze stage moeten alle
aankomende

advocaten

het

Diploma

in

Professional Legal Practice behalen (PEAT –
Professional Education and Training) – fase 1
(PEAT 1)
2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

Rechtsgrondslag:
Solicitors (Scotland) Act 1980

JA

Op basis van deze wet kan de Law Society of
Scotland opleidingsvoorschriften opstellen voor
zowel praktijkopleiding als cursussen
Verplicht

JA,
gedeeltelij
k

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van de
introductieopleiding








Vastgestelde duur:
Twee jaar voltijds of het equivalent van twee
jaar voltijds – dit geldt echter niet voor alle
categorieën kandidaten

Kantoren in de private sector
Organisaties die geen private praktijk uitoefenen
(bijvoorbeeld nationale en lokale overheden en interne
juridische afdelingen van bedrijven)
Andere door de Law Society of Scotland erkende
aanbieders,
die
TCPD
(Trainee
Continuing
Professional Development) aanbieden
TPCD: Er moet 40 uur worden besteed bij een door de
Law Society of Scotland erkende aanbieder; minimaal 4
van de 40 uur moet besteed worden aan een verplichte
cursus ethiek (dit geldt voor de introductieperiode,
aangezien het onlinecursussen betreft die op een
willekeurig moment tijdens de stage (praktijkervaring
bij een advocaat) moeten worden voltooid).
Commerciële aanbieders en universiteiten (alleen
erkende aanbieders en erkende diplomacursussen
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Land: Schotland

tellen mee op het niveau van advocaat in opleiding)
Vorm van
introductieopleiding





Leerplaats onder supervisie van particuliere praktijk
Opleiding over niet-juridische beroepsvaardigheden
Opleiding over juridische beroepsvaardigheden

Deze drie elementen
introductieperiode
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

JA

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden met
betrekking tot EUrecht en
taalvaardigheden:

Er zijn geen
vereisten
betreffende
taalvaardigheid

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA

zijn

onderdeel

van

de

Toetsing/verificatie van diploma

EU-recht is een verplicht onderdeel van
de eerdere opleidingsfase, maar het
wordt niet als apart onderwerp
onderwezen
gedurende
de
diplomeringsfase van de opleiding,
omdat deze cursussen praktijkgerichter
zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben
op aanwezigheid in de rechtszaal,
grondtransacties
enzovoort.
EUelementen komen echter wel aan bod
in
bijvoorbeeld
familieen
bedrijfsrecht.

De begeleidende advocaat moet elk kwartaal
een beoordelingsgesprek voeren met de
advocaat in opleiding. Deze beoordelingen
worden ter controle ingediend bij de Law
Society of Scotland. Aan het einde van de stage
moet de begeleidende advocaat verklaren dat
de advocaat in opleiding heeft voldaan aan al
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Land: Schotland

de vereisten die door de Law Society of
Scotland zijn vastgesteld en die tijdens de stage
moeten worden nageleefd.
3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidinge
n

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

Verplichte opleidingsplichten zoals vastgelegd in

JA

Het
Schotse
stelsel
specialisatieopleidingen

kent

geen

het huishoudelijk reglement van de Law Society
Rechtsgrondslag:
Solicitors (Scotland) (Continuing Professional
Development) Regulations 1993 en CPD
Requirements and Guidance for Scottish
Solicitors

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Specialisaties worden niet vermeld in de wet of
in het huishoudelijk reglement

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht
als inhoud van
permanente
educatie/specialisatieopleidingen

Geen verplichtingen

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

Het opleidingsstelsel in Schotland biedt deze
mogelijkheid niet
Alleen aanbieders van verplichte trainingen tijdens
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de praktijkstage van de introductieperiode (de
zogenoemde

TCPD

(Trainee

Professional Development))

Continuing

moeten

worden

erkend; aanbieders van permanente educatie
aan gekwalificeerde advocaten hoeven niet te
worden erkend
Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.
Geen accreditatieregeling
De verantwoordelijkheid voor het volgen van
permanente educatie die relevant is voor de
eigen praktijk, ligt bij de advocaat zelf

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

N.v.t.
Geen accreditatieregeling
De verantwoordelijkheid voor het volgen van
permanente educatie die relevant is voor de
eigen praktijk, ligt bij de advocaat zelf

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten
die worden geaccepteerd
conform de verplichtingen voor
permanente educatie of
specialisatieopleidingen











Persoonlijk
opleidingssessies
bijwonen
(contactonderwijs)
Het volgen van elearningmodules
Het bijwonen van
opleidingsconferentie
s
Als trainer of docent
deelnemen aan
opleidingsactiviteiten
Schrijven/publiceren
Aangezien de
verantwoordelijkheid
voor het volgen van
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Deelname aan
opleidingsactiviteit
en in een andere
lidstaat:
Ja Aan de
verplichtingen van
permanente
educatie kan worden
voldaan door deel te
nemen aan
opleidingsactiviteiten
in een andere
lidstaat

Land: Schotland

opleiding die relevant
is voor de eigen
praktijk bij de
advocaat zelf ligt, is
het mogelijk dat ook
andere activiteiten
worden ingebracht
5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn
bij het toezicht op permanenteeducatieactiviteiten

NEE

De Law Society is niet betrokken bij het
toezicht op opleidingsactiviteiten voor
permanente educatie

Toezichtproces

N.v.t.
Er
is
geen
opleidingsactiviteiten

toezichtproces

voor

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA)
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