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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:

Registratie bij de Faculty of Advocates (Schotse
Orde van Advocaten)
Het met succes afleggen van een door de
Faculty of Advocates georganiseerd examen
Beoordeling van de kandidaat door de Faculty
of Advocates of een door de Faculty of
Advocates ingestelde commissie.
Het met succes doorlopen van een
introductieperiode

NEE
Alleen "solicitors" kunnen "advocate" worden.

2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een

JA

Rechtsgrondslag:

1

Land: Schotland

introductieperiode?

Verplicht

Regulation as to Intrants
(gepubliceerd door de Faculty of Advocates).
Vastgestelde duur:
Negen maanden

JA

Soorten organisaties
De Schotse Faculty of Advocates
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen
Vorm van
introductieopleiding






Stage onder toezicht van een particuliere praktijk
Stage onder toezicht van de Faculty of Advocates
Verwerving van juridische beroepsvaardigheden
Praktische instructie, die "devilling" wordt
genoemd, waarbij aankomende advocaten een
intensieve, gestructureerde opleiding in de
speciale vaardigheden van de advocatuur volgen.
Zie ook de Regulations as to Intrants

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

JA



Controle/verificatie van diploma (overleggen
van een kopie van het Bachelor of Lawdiploma)



Toelatingsexamen



Anders (controle van academische
documenten, referenties van twee
personen, strafblad, begeleidende brief voor
inschrijving).

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

JA

Behandelde onderwerpen: Bewijs, praktijk en

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding
in EU-recht en
taalvaardigheden:

Geen sessies over EU-recht.

In verschillende fasen

JA

protocollen, beroepsvaardigheden.

Geen taalvaardigheidstraining.

2

Land: Schotland

opgedeelde
introductieperiode

Aankomende advocaten volgen verplichte cursussen,
waarbij

ze

worden

beoordeeld

op

hun

beroepsvaardigheden, en praktische trainingen op het
gebied van burgerlijk en strafrecht bij leden van de
Faculty of Advocates.
Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA



Door middel van schriftelijke examens



Door middel van mondelinge examens.

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleiding
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

JA

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het interne
reglement van de Faculty of Advocates
(Alle praktiserende leden moeten in elk
kalenderjaar verplicht minimaal tien uur aan
geaccrediteerde
permanenteeducatieactiviteiten volgen, zoals cursussen,
conferenties,
symposia
en
soortgelijke
evenementen, die worden georganiseerd door
aanbieders die door de directie Opleiding en
educatie van de Faculty of Advocates voor dit doel
geaccrediteerd zijn.)
Rechtsgrondslag:
Regeling inzake permanente educatie:
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Er bestaat geen specialisatieregeling voor Schotse

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen.

advocaten.

3

Land: Schotland

Verplichtingen ten
Geen verplichtingen.
aanzien van EU-recht
als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding?
4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie

JA (alleen voor permanente educatie)
 van opleidingen
 van nationale aanbieders van opleidingen
 van aanbieders van opleidingen uit alle
lidstaten.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

Tussen 21 en 50.

Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen









De Faculty of Advocates
Geaccrediteerde particuliere
commerciële aanbieders (incl.
advocatenkantoren)
Geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders zonder winstoogmerk (incl.
universiteiten, stichtingen)
Niet-geaccrediteerde particuliere
commerciële aanbieders
Niet-geaccrediteerde particuliere of
openbare aanbieders zonder
winstoogmerk.

Tussen 21 en 50.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor

Niet van toepassing.

4

Land: Schotland

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










Deelnemen aan
klassikaal onderwijs
Voltooien van opleiding
op afstand
Voltooien elearningmodules
Volgen van een webinar
Deelnemen aan
opleidingsconferenties
Deelnemen aan
opleidingsactiviteiten als
trainer of docent
Schrijven/publiceren.

Deelname aan
opleidingsactiviteit
en in andere
lidstaten:
Ja, kunnen
meetellen als
permanenteeducatieactiviteit

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

JA

De Faculty of Advocates houdt
toezicht op en beoordeelt
geaccrediteerde permanenteeducatiecursussen.

Toezichtproces

Het toezichtproces omvat een beoordeling van:



de inhoudelijke kwaliteit
de kwaliteit van de opleidingsmethoden.

Met betrekking tot permanente educatie moeten
praktiserende

advocaten

verklaren

ze

dat

geaccrediteerde
hebben

gevolgd

elk

minimaal

kalenderjaar

tien

uur

aan

permanente-educatieactiviteiten
(zie

"Verplichtingen

met

betrekking tot permanente educatie" hierboven).
Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

Niet van
toepassin
g.

5

Er bestaan geen formele specialisaties
voor advocaten in Schotland.

Land: Schotland

Toezichtproces

Niet van toepassing.

6 Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Er zijn momenteel geen hervormingsplannen.

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 (EIB)
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