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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in NoordIerland
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair JA
onderwijs
Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden

Een kandidaat moet zich als advocaat in opleiding
inschrijven bij de Law society (Orde van Advocaten
van "solicitors"). De voorwaarden voor registratie
zijn:
a) een erkend diploma in de rechten, en
b) hij of zij heeft een plaats aangeboden gekregen
bij het "Institute of Professional Legal Studies" of
de "Graduate School of Professional Legal
Education" door het toelatingsexamen van deze
organen met goed gevolg te hebben afgelegd
c) een master (een solicitor bij wie de aanvrager
zijn of haar leertijd/stage wil doorbrengen).
Rechtsgrondslag: Solicitors Admission and
Training Regulations 1988
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Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA
Toegang tot het beroep van solicitor in NoordIerland kan ook worden verkregen:
1. Zonder diploma in de rechten: In plaats van
voorwaarde a) moet een kandidaat die een
ander diploma dan een universitair diploma
in de rechten heeft, aantonen dat hij of zij
kennis van het kernrecht heeft. Een master
in de rechten van de Queen’s University
Belfast wordt als aanvaardbaar bewijs
beschouwd. De hierboven genoemde
voorwaarden b) en c) moeten zijn vervuld.
2. Via andere routes: Tot april 2015 bestaat er
een route naar het beroep voor kandidaten
zonder diploma die kunnen aantonen dat ze
over
passende
kennis
en
ervaring
beschikken.
3. Door buitenlandse advocaten: Kunnen
worden toegelaten door herkwalificatie als
solicitor in Engeland en Wales of Ierland.

2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Solicitors Admission and Training Regulations
1988, Solicitors Admission and Training
(Qualification of Masters) Regulations 1988 en
Solicitors Admission and Training (Qualification of
Masters) (Amendment) Regulations 1992

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
Twee jaar

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen





Law Society
Particuliere praktijken en advocatenkantoren
Universiteiten (Institute of Professional Legal
Studies of de Graduate School of Professional
Legal Education).

Vorm van
introductieopleiding





Bij de Law Society geregistreerde stage
Stage onder toezicht van een particuliere praktijk
Verwerving van juridische beroepsvaardigheden in
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het Institute of Professional Legal Studies of de
Graduate School of Professional Legal Education,
Graduate Professional.
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

JA

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

NEE

Aanvragers moeten door de educatiecommissie geschikt
worden bevonden om te worden geaccepteerd als
studenten van de Law Society en op verzoek van de
commissie bewijs ten aanzien van hun karakter en
geschiktheid overleggen. Aanvragers die failliet zijn
verklaard en niet zijn gerehabiliteerd, aanvragers die zijn
veroordeeld voor strafbare feiten die registratie
onwenselijk maken en aanvragers die om andere
redenen niet voldoen aan de geschiktheidscriteria van de
commissie, worden niet als solicitor geregistreerd.

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding
in EU-recht en
taalvaardigheden:
In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

 Geen specifieke sessies over EU-recht (dit gebied
wordt expliciet behandeld tijdens de
rechtenstudie)
 Geen taalvaardigheidstraining.
JA

De stage van twee jaar wordt als volgt ingedeeld:
a) september - december – op kantoor
b) januari - december – in het Institute of
Professional Legal Studies of de Graduate School
of Professional Legal Education
c) januari - augustus – op kantoor.
Tijdens de verschillende perioden bij het
instituut of de school worden verschillende
onderwerpen behandeld.

Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA




Examens van het Institute of de Graduate
School
Beoordeling door stagebegeleider.

3 Stelsel voor permanente educatie
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Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleidingen

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE
Alle solicitors moeten minimaal drie uur
besteden aan de onderwerpen "zorgplicht
jegens de klant" en "praktijkbeheer".
JA

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het interne
reglement van de Orde van Advocaten.
Rechtsgrondslag: Solicitors Training (Continuing
Professional Development) Regulations 2004

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen.

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

Accreditatie is mogelijk door het indienen van een
gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde
cursussen via de website van de Law Society.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

De Law Society accrediteert of ondersteunt geen
externe activiteiten en houdt daardoor ook geen
lijst van aanbieders bij.

Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie

De Law Society heeft geen accreditatieregeling.
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ontwikkelen
Niet van toepassing.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

Niet van toepassing.

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.

Deelname aan
opleidingsactiviteit
en in andere
lidstaten:
Ja, telt mee als
permanenteeducatieactiviteit.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten
Toezichtproces

JA

De coördinator permanente educatie van
de Law Society.






Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

Inhoudelijke kwaliteit
Kwaliteit van de opleidingsmethoden
De wijze waarop schriftelijke vereisten van
de Law Society zijn nageleefd
Of de activiteit aansluit op eerder
vastgestelde leemten of behoeften.

Niet van toepassing.
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Toezichtproces

Niet van toepassing.

6 Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
In 2008 is het onderwijs- en opleidingsstelsel hervormd; er zijn geen verdere
hervormingen gepland.
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)

6

