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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in Engeland
en Wales
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs /
universitair onderwijs

JA (kandidaten moeten een bepaald diploma
hebben behaald).

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

NEE

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden:








Afgeronde cursus beroepsvaardigheden (vóór
de toelating).
Beoordeling van de kandidaat door de "Law
Society" (Orde van Advocaten voor "solicitors").
Beoordeling en aanneming van een kandidaat
door een advocatenkantoor.
Het met succes doorlopen van een
introductieperiode.
Het met goed gevolg afleggen van het examen.
Inschrijving bij de Law Society van Engeland en
Wales.

Routes naar toelating tot het beroep:
Gekwalificeerd diploma in de rechten + cursus
rechtspraktijk ("Legal Practice Course") + tweejarig
opleidingscontract.
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of
Ander diploma + eenjarige omscholingscursus
("Graduate Diploma in Law") + cursus
rechtspraktijk ("Legal Practice Course") + tweejarig
opleidingscontract.
Alle kandidaten moeten een cursus rechtspraktijk
("Legal Practice Course") volgen en een tweejarig
opleidingscontract

sluiten

(met

een

advocatenkantoor, een overheidsorgaan of de
juridische afdeling van een onderneming).
Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA
Leren tijdens het werk in plaats van een
gekwalificeerd diploma.
 Instroming vanuit andere beroepen
(juridische beroepen in andere landen).
Het is mogelijk om in de LPC-fase in te stromen via


de zogeheten "legal executive route" (Institute of
Legal Executives – ILEX), die het volgen van een
deeltijdstudie en het opdoen van werkervaring in
plaats van een gekwalificeerd diploma vereist. De
vereisten van deze route naar toelating zijn vanaf
dit punt dezelfde als die voor kandidaten die de
traditionele routes volgen.
De

alternatieve

route

voor

gekwalificeerde

advocaten – advocaten die elders gekwalificeerd
zijn – omvat het afleggen van examens en het
voldoen aan de vereiste geschiktheidscriteria.
2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
SRA Training Regulations 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/training-
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contract.page
Verplicht

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen

Vastgestelde duur:
Drie jaar
(Tweejarig opleidingscontract + circa een jaar voor
de cursus rechtspraktijk)
(voor eerder opgedane ervaring kan een vrijstelling
van maximaal zes maanden worden verkregen).

JA









Vorm van
introductieopleiding








Particuliere
advocatenkantoren
en
interne
juridische afdelingen van commerciële organisaties
– organiseren de tweede fase van de
introductieperiode,
het
opleidingscontract
(praktijkervaring opdoen op het werk).
Niet-particuliere organisaties (bv. nationale en
lokale overheidsinstanties en interne juridische
afdelingen van commerciële organisaties) –
organiseren
de
tweede
fase
van
de
introductieperiode,
het
opleidingscontract
(praktijkervaring opdoen op het werk).
Commerciële
aanbieders
–
commerciële
aanbieders
zoals
particuliere
universiteiten
specialiseren zich soms in beroepskwalificaties.
Deze aanbieders zullen geaccrediteerd zijn door de
Britse
instantie
voor
de erkenning
van
beroepskwalificaties ("Qualifications Assessment
Authority") en door de Solicitors Regulation
Authority (SRA) en organiseren de eerste fase van
de introductieperiode, de cursus rechtspraktijk.
Universiteiten
(de
eerste
fase
van
de
introductieperiode, de cursus rechtspraktijk, wordt
georganiseerd door universiteiten).
Stage onder toezicht van een particuliere praktijk.
Juridische opleiding met een specifiek
gemeenschappelijk curriculum voor alle advocaten
in opleiding.
Juridische opleiding met persoonlijk curriculum.
Verwerving van niet-juridische
beroepsvaardigheden.
Verwerving van juridische beroepsvaardigheden.
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Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

JA




Controle/verificatie van het diploma.
Geschiktheidstoets

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

JA

Vóór de cursus rechtspraktijk en tijdens het
opleidingscontract moeten drie verschillende
rechtsgebieden worden behandeld, waarvan ten
minste één binnen het contentieus recht en één
binnen het niet-contentieus recht.
Resultaten van de cursus rechtspraktijk:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

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

NEE

Maar van studenten wordt verwacht dat ze voor
het begin van de cursus rechtspraktijk kennis
hebben van:
- de belangrijkste EU-instellingen
- de bronnen en interpretatie van het EU-recht
- de relatie tussen het EU-recht en het nationaal
recht
- de relevante mensenrechtenverdragen en wetgeving.
Het EU-recht wordt gedurende de hele cursus
rechtspraktijk onderwezen en beoordeeld wanneer
het raakvlakken heeft met het behandelde
rechtsgebied.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA





Schriftelijke examens.
Mondelinge examens.
De examens vinden plaats in de fase van de
cursus rechtspraktijk, en de contractperiode
wordt zonder verdere examens beoordeeld
door de verantwoordelijke
opleidingspartner.
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3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleidingen

JA
De specialisatieopleiding kan echter worden
meegeteld als permanente educatie en is niet
verplicht, tenzij een solicitor actief is op een zeer
specifiek werkgebied, zoals de strafadvocatuur.
De strafadvocatuur is de enige specialisatie die
tot nu toe beschikbaar is in het Engelse
opleidingssysteem voor advocaten.
Rechtsgrondslag:
SRA Quality Assurance Scheme for Advocates
(Crime), die de strafadvocatuurpraktijk in
Engeland en Wales reguleert.

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het interne
reglement van de Law Society.
Rechtsgrondslag:
Regelgeving van toepassing op de permanente
educatie-eisen voor solicitors van Engeland en
Wales:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

JA

Voorheen niet, maar het beeld is complexer aan
het worden. Daarbij gaat het voornamelijk om nietwettelijke specialisatiekwalificaties die solicitors
kunnen behalen en die als een soort keurmerk
fungeren – klanten als overheden en banken
gebruiken deze kwalificaties in toenemende mate
bij het selecteren van hun panels. Meer recentelijk
(2013)
is
een
nieuwe
verplichte
specialisatiekwalificatie ingevoerd, de regeling
kwaliteitsbeoordeling van advocaten (Quality
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Assessment Scheme for Advocates – QASA);
strafadvocaten moeten over deze kwalificatie
beschikken om in rechtbanken te mogen pleiten.
Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

NEE

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

JA, de mogelijkheid van accreditatie bestaat voor:
 nationale aanbieders van opleidingen
 aanbieders van opleidingen uit alle lidstaten.
Accreditatieproces
Aanbieders van permanente-educatieactiviteiten
kunnen interne of externe leveranciers worden,
mits zij voldoen aan de criteria inzake erkenning en
zij
onder
toezicht
staan
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

Meer dan 50.

Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen







Law Society.
Door de "Bar Association" (Orde van advocaten
voor "barristers") of de Law Society (Orde van
Advocaten voor "solicitors")w beheerde of
opgerichte
organisaties
(waaronder
wetswinkels of lokale groepen van advocaten).
Geaccrediteerde
particuliere
commerciële
aanbieders.
Geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders zonder winstoogmerk.
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Meer dan 50.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen







Law Society.
Door de Law Society beheerde of opgerichte
organisatie (waaronder wetswinkels of lokale
groepen van advocaten).
Geaccrediteerde
particuliere
commerciële
aanbieders.
Geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders zonder winstoogmerk.

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.
Voltooien van 'blended'
leeractiviteiten*.
Deelnemen aan
opleidingsconferenties*.
Deelnemen aan
opleidingsactiviteiten als
trainer of docent.
Schrijven/publiceren.

25 % van de jaarlijkse
verplichte permanenteeducatieactiviteiten moet
bestaan uit opleidingen van
geaccrediteerde aanbieders.
5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht

JA

Law Society
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Deelname aan
opleidingsactiviteit
en in een andere
lidstaat:
Kan meetellen als
permanenteeducatieactiviteit,
afhankelijk van:
 de vraag of de
aanbieder van de
opleiding vóór de
deelname
geaccrediteerd
was in de lidstaat
van de
deelnemer
 het type
activiteit.
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houden op permanenteeducatieactiviteiten
Toezichtproces

Beoordeling van:
 de inhoudelijke kwaliteit
 de kwaliteit van de opleidingsmethoden.

Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

JA

De QASA staat onder toezicht van de
Solicitors Regulation Authority, de Bar
Standards Board en het Professional
Institute of Legal Executives, die elk
namens hun leden/de door hen te
reguleren personen toezien op de naleving
van de gemeenschappelijke normen voor
strafadvocaten.

Toezichtproces

Beoordeling van:



de inhoudelijke kwaliteit
de kwaliteit van de opleidingsmethoden.

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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