Algemene achtergrondinformatie over de
toetsing in de Beroepsopleiding Advocaten
In de Beroepsopleiding Advocaten
worden alle vakken (met uitzondering
van vaardigheden en schriftelijke
vaardigheden) afgesloten met een
toets. In totaal legt een stagiaire
gedurende de beroepsopleiding 12
toetsen af.
Regelgeving

Voor de Beroepsopleiding Advocaten, inclusief
de daarin af te leggen toetsen, is de volgende
regelgeving relevant:
1.
2.
3.
4.

Advocatenwet (art. 9c – 9e)
Stageverordening 2012 (art. 15 - 24)
Examenreglement (vastgesteld door de
Algemene Raad van de Nederlandse Orde
van Advocaten, hierna “de Orde”)
Opleidingsreglement (idem)

De Examencommissie heeft, na advisering door de
Toetskwaliteitscommissie, protocollen vastgesteld
voor de toetsontwikkeling, de toetsafname en de
toetsbeoordeling.
De toetsen van de Beroepsopleiding Advocaten
worden in beginsel afgenomen in de digitale
toetshal van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hun huisregels zijn in deze ruimte onverkort van
toepassing tijdens de afname van de toetsen in het
kader van de beroepsopleiding.

Vakbeschrijvingen

Het uitgangspunt voor de inhoud van de toets is
dat de stagiaire dient aan te tonen dat hij/zij op
post-academisch niveau kennis en inzichten heeft
verworven in het desbetreffende vak en in staat is
deze kennis en inzichten toe te passen in de praktijk.
De maatstaven waarnaar wordt getoetst zijn

gebaseerd op de vakbeschrijvingen die de Orde voor
elk vak van de Beroepsopleiding Advocaten heeft
opgesteld, en de daarin neergelegde toetstermen.
De vakbeschrijvingen zijn gepubliceerd op de
websites van de Beroepsopleiding Advocaten en de
Orde. De kwaliteit van de opleiding wordt voor de
elkaar opvolgende cohorten advocaat-stagiaires
gewaarborgd doordat de vakbeschrijving steeds
leidend is voor de ontwikkeling van het onderwijs
enerzijds en de ontwikkeling van de toetsen
anderzijds. Door de vakbeschrijving als uitgangspunt
te nemen voor zowel onderwijs als toetsing wordt
bereikt dat inhoud en niveau van onderwijs en
toetsing overeenstemmen.

Organisatie

Naast de Uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue (UO)
zijn andere aanbieders door de Orde geaccrediteerd
om onderwijs te verzorgen in het kader van de
beroepsopleiding. Ook zij hebben hun onderwijs
op basis van de vakbeschrijvingen ontwikkeld.
Stagiaires die hun opleiding volgen bij een andere
aanbieder leggen de toetsen af bij de UO. Omdat
alle aanbieders bij het onderwijs uitgaan van de
vakbeschrijvingen kan de toetsing voor alle stagiaires
centraal plaatsvinden.

Toetsmatrijs

De vakbeschrijvingen bevatten toetstermen. Deze
formuleren wat een stagiaire moet weten, begrijpen
en kunnen toepassen. Op basis van de toetstermen
stelt de Examencommissie een toetsmatrijs vast
voor het desbetreffende vak. Een toetsmatrijs is
een blauwdruk voor de toets die aangeeft hoe de
vragen in een toets dienen te zijn verdeeld over de
verschillende onderdelen van de vakbeschrijving, en
op welk niveau zij dienen te worden gesteld. In de
toetsmatrijs is tevens aangegeven hoeveel open en
gesloten vragen per onderdeel in de toets worden
opgenomen. Een toetsmatrijs waarborgt het niveau
van de toetsen over de jaren en voorkomt dat de
toets een steekproef wordt.

Waarom bevatten de toetsen soms ook
multiple choice vragen?

Gesloten vragen (multiple choice vragen met drie
antwoordalternatieven) lenen zich uitstekend voor
de toetsing van datgene wat de stagiaire moet weten
en begrijpen. Open vragen (op basis van een casus)
toetsen datgene wat een stagiaire moet kunnen
toepassen.

Omdat het aantal toetstermen per vakbeschrijving
soms groot is en de beantwoording van gesloten
vragen relatief weinig tijd kost, zorgt een combinatie
van gesloten en open vragen er in die gevallen
voor dat een groot deel van de toetstermen in
de toets aan de orde kunnen komen. Dit komt de
betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit van
de toets ten goede en voorkomt dat de toets een
steekproef is.

Bij de toetsing betrokken gremia
Toetsontwikkelteams
per vak
Leden Juristen uit praktijk en
wetenschap en een
onderwijskundige met
expertise op het gebied
van toetsen (artikel 8 en 9
Examenreglement).

Toetskwaliteitscommissie
(TKC)
Voorzitter: mr. Jeroen
Brouwer, advocaat te
Apeldoorn, tevens oud
landelijk deken Nederlandse
Orde van Advocaten

Juristen uit praktijk
Vertegenwoordigers van de en wetenschap, ieder
geaccrediteerde aanbieders verantwoordelijk voor
wonen als toeschouwer
toezicht op de toetsen van
de vergaderingen van het
een leerlijn.
toetsontwikkelteam bij.
Zij doen dit voor zover dat
Een lid verantwoordelijk voor
toetsontwikkelteam is
toezicht op beroepsattitude
belast met de ontwikkeling en beroepsethiek.
van de toets voor vakken
die door de betreffende
Een onderwijskundige met
aanbieder worden gegeven. expertise in toetsing.
De leden van de
toetsontwikkelteams
worden benoemd door de
UO.
Zie art. 8
Examenreglement
Wisselend aantal leden.
Wisselende samenstelling
per vak.

De UO wordt
vertegenwoordigd door de
coördinerend manager

Examencommissie (EC)
Voorzitter: prof. mr. Gerard
Mols, hoogleraar Universiteit
Maastricht, tevens oud rector
magnificus
Juristen uit praktijk en
wetenschap, verdeeld in
vakkamers.
Een lid verantwoordelijk voor
toezicht op beroepsattitude
en beroepsethiek
Een toetsdeskundige.
De commissie wordt
ondersteund door een
ambtelijk secretaris.

De leden van de TKC worden
benoemd door de UO.

De EC maakt als
onafhankelijke commissie
geen deel uit van de UO.
De leden van de EC worden
benoemd door de Algemene
Raad van de Orde.

Zie art. 6
Examenreglement

Zie art. 3 en 5
Examenreglement

Aantal leden: 7.

Aantal leden: 13.

Zie www.beroepsopleiding.
advocatenorde.nl voor
de samenstelling van de
commissie.

Zie www.beroepsopleiding.
advocatenorde.nl voor
de samenstelling van de
commissie.

Toetsontwikkelteams
per vak
Taken Het toetsontwikkelteam
van een vak:
a. maakt een concept
toetsmatrijs voor het
desbetreffende onderdeel.
b. vervaardigt de
toetsvragen en de
daarbij behorende
antwoordmodellen
en beoordelingscriteria,
binnen de context van de
toetsmatrijs.
c. vervaardigt een
oefentoets voor het
desbetreffende onderdeel

Zie art. 9
Examenreglement

Beoordeling

Toetskwaliteitscommissie
(TKC)
De toetskwaliteitscommissie
is binnen de
uitvoeringsorganisatie
verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de toetsen en
daarmee voor alle
processen leidend tot
totstandkoming, inhoud,
afname en beoordelen van
de toetsen. De TKC
a. adviseert de
examencommissie gevraagd
en ongevraagd inzake
kwaliteitsborging en
kwaliteitsbeleid rond toetsen;
b. stelt de
toetsontwikkelprocedure
voor de gehele opleiding
vast waarmee de
toetsontwikkelteams hun
taken kunnen vervullen;
c. houdt toezicht op de
toetsontwikkelteams
en geeft aanwijzingen.
d. stelt teams samen van
personen die de toetsen
beoordelen;
e. organiseert en faciliteert
de werkzaamheden van
beoordelaars en houdt
toezicht op de voortgang
van het beoordelen;

Examencommissie (EC)

Zie art. 7
Examenreglement

Zie art. 4
Examenreglement

De beoordeling van de toetsen vindt plaats door een
eerste en tweede beoordelaar. Beoordelaars mogen
niet het werk van kantoorgenoten nakijken. De
examencommissie stelt vervolgens de individuele
resultaten vast, aan de hand van de eveneens door
de examencommissie vastgestelde toetscesuur (de
grens tussen een voldoende en een onvoldoende).

De examencommissie stelt op
grond van artikel 27, lid 2 en
3, Stageverordening 2012 de
inhoud van het examen en de
toetsen vast, beoordeelt de
antwoorden van de toetsen
en stelt het resultaat daarvan
vast. De examencommissie
stelt vast:
a. de weging van resultaten
van de verschillende toetsen;
b. een (normerings)methode
die aangeeft in welke
gevallen het examen met
gunstig gevolg is afgelegd,
respectievelijk in welke
gevallen één of meer toetsen
opnieuw moet(en) worden
afgelegd;
c. de toetsmatrijs per vak;
d. de landelijke toetsdata en
de plaatsen waar de toetsen
worden afgenomen.
De examencommissie
bewaakt de gang van zaken bij
het afnemen van de
toetsen.

Administratief beroep

Wie het niet eens is met een beoordeling kan op grond
van art. 9e Advocatenwet administratief beroep
aantekenen bij het Curatorium van de Orde. Met
ingang van 1 januari 2015 wordt de Advocatenwet
gewijzigd en komt het Curatorium te vervallen. Voor
toetsuitslagen die na die datum bekend worden
gemaakt, geldt dat daartegen bezwaar openstaat bij
de Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
en beroep bij de rechter.

