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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 gekwalificeerd diploma
hebben behaald).

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

NEE – Kandidaten die een diploma op een ander gebied
dan rechten hebben, kunnen een eenjarige
omscholingscursus volgen en een "Graduate Diploma in
Law" (GDL) (voorheen "Common Professional
Examination" (CPE) genoemd) behalen.
Er zijn derhalve twee routes:
•
Een gekwalificeerd diploma in de rechten (een
diploma van het vereiste niveau, toegekend door een
universiteit in het Verenigd Koninkrijk, of een diploma
dat is toegekend door een universiteit of instelling van
gelijkwaardig niveau buiten het Verenigd Koninkrijk die
door de Bar Standards Board (Raad van de Orde van
Advocaten) wordt erkend als gelijkwaardig aan een Brits
gekwalificeerd diploma); of
•
Een gekwalificeerd diploma en een met succes
afgeronde omscholingscursus.

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

 Inschrijving bij
kwalificatie).
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 Het met goed gevolg afleggen van het examen.
 Beroepsopleidingscursus,
beheerd
door
rechtenfaculteiten en gevalideerd door de Bar
Standards Board: Voltooien van de "Bar
Professional Training Course" (BPTC) en
certificering door de aanbieder van de cursus na
een succesvolle afronding van de cursus
(beroepsopleidingsfase) – in deze fase kan een
persoon de titel "barrister" verkrijgen, die echter
niet mag worden gebruikt voor het verrichten van
juridische diensten. Personen kunnen zichzelf
barrister noemen bij het verrichten van juridische
diensten
zodra
ze
de
beroepsfase
(beroepsbegeleiding + toelating tot een "Inn of
Court" + positieve beoordeling van karakter en
geschiktheid) met succes hebben afgerond en een
verklaring van vakbekwaamheid voor de
uitoefening van het beroep van barrister hebben
ontvangen.
 Het met succes voltooien van een stage van twaalf
maanden (beroepsfase) en het verkrijgen van een
verklaring van volledige vakbekwaamheid voor
de uitoefening van het beroep.
 Verklaring van toelating en verklaring omtrent het
gedrag: beoordeling van het karakter en de
geschiktheid van de kandidaat door de Inns of
Court.
 Toelating tot de Inns of Court (alle barristers
moeten lid zijn van een van de vier Inns of Court –
Inner Temple, Middle Temple, Grays Inn en
Lincoln’s Inn – die historisch belast zijn met de
toelating van barristers – daarvoor moet de
kandidaat echter eerst voldoen aan de eisen van de
Bar Standards Board).
 Registratie in het Register van barristers (alleen
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voor barristers met een geldige/actuele verklaring
van vakbekwaamheid voor de uitoefening van het
beroep).
Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA
 Eenjarige omscholingscursus (zie hierboven).
 Routes vanuit andere beroepen (meesters in de
rechten of advocaten die zijn toegelaten tot de
Orde van Advocaten van een andere lidstaat).
De
Bar
Standards
Board
zal
een
gelijkwaardigheidstoetsing verrichten waarbij
de desbetreffende buitenlandse en nationale
kwalificaties en beroepservaring met elkaar
worden vergeleken. Vervolgens beslist de Board
of de aanvrager een toets moet afleggen ("Bar
Transfer Test") (toets om te beoordelen of
iemand de vereiste beroepskennis heeft om het
beroep van barrister uit te oefenen in Engeland
en Wales).
 Solicitors,
buitenlandse
gekwalificeerde
advocaten en juridische academici (bv. door
middel van de tijdelijke toelating van
gekwalificeerde
buitenlandse
advocaten
(artikel 78 van de Bar Training Regulations): Een
gekwalificeerde buitenlandse advocaat die
gedurende ten minste drie jaar op reguliere
basis volledige rechten heeft uitgeoefend om op
te treden in rechtbanken die recht toepassen dat
materieel vergelijkbaar is met de "Common
Law" van Engeland en Wales, kunnen een
tijdelijk kwalificatiecertificaat van de Board
ontvangen.

2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
De Bar Training Regulations (van kracht sinds 1 oktober
2012).

Verplicht

JA

Vastgestelde duur: Twaalf maanden (beroepsfase)
 Beroepsfase: het met goed gevolg voltooien van
een stageperiode ("pupillage") van twaalf
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maanden en het ontvangen van een verklaring
van volledige vakbekwaamheid voor de
uitoefening van het beroep. De stage is
onderverdeeld in: 1) een niet-praktijkperiode
van zes maanden, en 2) een praktijkperiode van
zes maanden.
Personen mogen alleen met toestemming van de
Board aan de beroepsfase beginnen als het meer
dan vijf jaar geleden is dat ze de
beroepsopleidingsfase hebben afgerond.
Een afgeronde beroepsopleidingsfase (of een
vrijstelling daarvan) is een eerste vereiste om aan
de beroepsfase te mogen beginnen.

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen



Vorm van
introductieopleiding



Stage onder toezicht van een barrister die staat
geregistreerd als beroepsbegeleider (beroepsfase).



Verwerving van niet-juridische beroepsvaardigheden.




Verwerving van juridische beroepsvaardigheden.
Door de Inns of Court aan toegelaten barristers
opgelegde vereiste: 12 opleidingssessies (artikelen 5662 van de Bar Training Regulations. Barristers moeten
deze sessies volgen tijdens een periode van niet meer
dan vijf jaar die eindigt op de datum waarop ze worden
toegelaten tot de Orde van Advocaten ("called to the
Bar") (dit is feitelijk nog een voorbereidende opleiding,
aangezien een barrister pas na het volgen van deze
sessies een verklaring van vakbekwaamheid voor de




Erkende opleidingsorganisatie (beroepsbegeleiding of
"pupillage").
Een barrister die is geregistreerd als beroepsbegeleider.
Externe opleiding (artikel 42 van de Bar Training
Regulations): a) bij een solicitor, een rechter of een
andere voldoende gekwalificeerde jurist die niet
geregistreerd staat als beroepsbegeleider, en/of b) een
organisatie die geen erkende opleidingsorganisatie is,
maar die naar het oordeel van de Board voldoende
mogelijkheden biedt om te leren en ervaring op te doen
(beroepsbegeleiding of "pupillage").
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uitoefening van het beroep ontvangt).
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA

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

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Beoordeling/examen na de
introductieperiode

JA




Voltooien van de academische fase.
Bar
Course
Aptitude
Test
(BCAT)
(geschiktheidstoets voor toelating tot de
beroepsopleidingsfase – zie onder "vastgestelde
duur van de introductieperiode" hierboven).

De beroepsopleidingsfase omvat EU-recht, zij het niet
als afzonderlijk onderwerp. Voordat ze aan de
beroepsopleidingsfase beginnen, zullen studenten
kennis van het EU-recht hebben verworven bij het
behalen van hun gekwalificeerd diploma.

Beoordeling op basis van verslagen van begeleiders
Een aanvrager van toelating tot de Orde van Advocaten
("Bar") moet referenties van zijn of haar werkgever (het
advocatenkantoor) bijvoegen. Het advocatenkantoor
moet bevestigen dat de aanvrager geschikt is om
advocaat te worden.

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie / specialisatieopleidingen

JA
Specialisatie is niet verplicht, tenzij een barrister zeer
specifieke werkzaamheden verricht, zoals de
strafadvocatuur.
De enige specialisatie die beschikbaar is voor
barristers is de QASA (Quality Assesment Scheme for
Advocates) – de regeling kwaliteitsbeoordeling voor
gespecialiseerde advocaten.
Deze regeling wordt momenteel echter gerechtelijk
getoetst.
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Verplichtingen met
betrekking tot permanente
educatie

JA

De Bar Standards Board stelt de eisen voor de
permanente educatie vast om ervoor te zorgen dat
barristers hun vaardigheden gedurende hun gehele
carrière op niveau houden.
Permanente-educatieverplichtingen:


CPD ("Continuing Professional Development" –
permanente educatie): "activiteiten bovenop de
normale verplichtingen van barristers die met het
oog op die verplichtingen worden ondernomen ter
ontwikkeling van hun vaardigheden, kennis en
beroepsnormen op gebieden die relevant zijn voor
hun huidige of voorgestelde werkterrein en om
zichzelf bij de tijd te houden en de hoogste normen
voor hun beroepspraktijk te kunnen blijven
hanteren" (Compliance with CPD Regulations – a
general guide to CPD).

Rechtsgrondslag:

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

JA



De regelgeving van de Bar Standards Board:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Gedragscode van de Orde van Advocaten van
Noord-Ierland

Quality Assessment Scheme for Advocates (QASA).
Deze regeling vereist van strafadvocaten (waaronder
barristers) dat ze over deze kwalificatie beschikken
voordat ze in de rechtbank mogen optreden.

Verplichtingen met
NEE
betrekking tot het leren van
vreemde talen
Verplichtingen ten aanzien
van EU-recht als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding?

NEE

4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
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Mogelijkheid van accreditatie

JA, de mogelijkheid van accreditatie bestaat voor:
 opleidingen
 nationale aanbieders van opleidingen
 aanbieders van opleidingen uit alle lidstaten
(bijna elke organisatie die de relevantie van haar
permanente-educatiecursussen kan aantonen
kan door de Bar Standards Board en de Solicitors
Regulation Authority worden geaccrediteerd).
Accreditatieproces:




Aantal aanbieders van opleidingen
die activiteiten voor permanente
educatie aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

Meer dan 50.






Aantal aanbieders van opleidingen
die specialisatieopleidingsactiviteiten organiseren

Barristers moeten het door de aanbieder na
afloop
van
de
cursus
uitgereikte
registratiedocument ondertekenen om de PEuren te kunnen claimen.
Aanvragen van accreditatie moeten ten minste
twee weken voorafgaand aan de cursus worden
gezonden aan de Bar Standards Board (zie
"Compliance with CPD Regulations – a general
guide to CPD").

Organisaties die zijn geaccrediteerd door het
CPD Office van de Bar Standards Board (dit
bureau is bevoegd voor de toekenning van PEuren van geaccrediteerde cursussen, seminars,
conferenties en lezingen (zie "Compliance with
CPD Regulations – a general guide to CPD").
Geaccrediteerde
particuliere
commerciële
aanbieders.
Geaccrediteerde particuliere of
aanbieders zonder winstoogmerk.

publieke

Tussen 21 en 50.
De specialisatieregeling QASA is pas recentelijk
ingevoerd en is gebaseerd op het overleggen van
praktisch bewijs van opgedane werkervaring en niet op
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opleidingsactiviteiten.



Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen





Bar/Law Society.
Geaccrediteerde
particuliere
commerciële
aanbieders (incl. advocatenkantoren).
Geaccrediteerde particuliere of publieke
aanbieders
zonder
winstoogmerk
(incl.
universiteiten, stichtingen).
Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders.
Niet-geaccrediteerde particuliere of publieke
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.

Deelname aan
opleidingsactiviteite
n in andere lidstaten:
Ja, deelname aan
opleidingsactiviteiten
in een andere lidstaat
kan meetellen als
officiële permanenteeducatieactiviteit.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden
op permanenteeducatieactiviteiten

JA

Toezichtproces

 Inhoudelijke kwaliteit.
 Kwaliteit van de opleidingsmethoden.

Organisaties die toezicht houden
op specialisatieopleidingsactiviteiten

JA

Toezichtproces

Bar Standards Board

Er zijn geen specifieke specialisatieopleidingen.




Inhoudelijke kwaliteit.
Kwaliteit van de opleidingsmethoden.
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6 Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Het huidige systeem wordt momenteel herzien, en de invoering van een nieuwe,
"resultaatgerichte" aanpak staat gepland voor januari 2016.
De "Legal Education and Training Review" (LETR) was een gezamenlijke studie in opdracht van
de Bar Standards Board, de Solicitors Regulation Authority en ILEX Professional Standards (het
regelgevende orgaan voor advocaten in hogere bestuursfuncties ("legal executives")). De
resultaten van deze studie worden momenteel bestudeerd door alle afzonderlijke
regelgevingsorganen, die moeten besluiten of ze op basis van deze resultaten al dan niet
veranderingen in hun opleidingsstelsels zullen doorvoeren.
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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