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Achtergrondinformatie toetsing in de 
Beroepsopleiding Advocaten 

Alle advocaat-stagiaires die de Beroepsopleiding Advocaten volgen, leggen in het kader van hun 
opleiding zes eindtoetsen af. Hieronder lichten wij deze toetsing op hoofdlijnen toe. Welke regels zijn 
van toepassing? Wie draagt zorg voor het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van de toetsen? Wat 
kan een advocaat-stagiaire, voor, tijdens en na de toetsafname, verwachten?  

Regelgeving 

Voor de Beroepsopleiding Advocaten is de volgende regelgeving relevant: 

1 Advocatenwet (art. 9c) 
2 Verordening op de advocatuur (afdelingen 3.2 - 3.4)0F

1 
3 Opleidingsreglement Beroepsopleiding Advocaten 20151F

2 
4 Examenreglement Beroepsopleiding Advocaten oktober 2015 
5 Beleidsregel onderwijs en toetsen BA 

Op basis van de Advocatenwet is de Nederlandse orde van advocaten (hierna de Orde) 
verantwoordelijk voor het aanbieden van een beroepsopleiding. . De Orde heeft de inhoud van 
onderwijs en toetsing vastgelegd in vakbeschrijvingen opgenomen in het curriculum Beroepsopleiding 
Advocaten (zie hieronder). De organisatie van haar opleiding heeft zij nader uitgewerkt in de 
genoemde reglementen en beleidsregels.  

Voor de inrichting en de organisatie van de toetsing is vooral het examenreglement van belang. Dit 
reglement regelt onder andere de instelling en de bevoegdheden van een onafhankelijke, 
toezichthoudende, examencommissie. Het examenreglement bevat daarnaast voorwaarden voor 
toetsdeelname; het schrijft voor wanneer en in welke vorm de beroepsopleiding toetsen aanbiedt en 
het zet uiteen hoe toetsafnames en beoordelingen dienen te verlopen.  

Organisatie 

De Orde heeft de organisatorische uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten opgedragen aan de 
uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue. Deze uitvoeringsorganisatie verzorgt, samen met enkele andere 

1 Vastgesteld door het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten. 
2 De onder 3 tot en met 5 genoemde regelingen zijn vastgesteld door de algemene raad van de Nederlandse orde van 
advocaten. 
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(geaccrediteerde) instellingen, het onderwijs. De uitvoeringsorganisatie verzorgt daarnaast voor alle 
stagiaires die aan de beroepsopleiding deelnemen de toetsing van de door het curriculum 
voorgeschreven vakken. 

De examencommissie 

Het examenreglement vertrouwt het toezicht op de toetsing toe aan een onafhankelijke commissie 
van deskundigen uit praktijk en wetenschap.2F

3 Deze commissieleden worden door de Orde benoemd; 
zij zijn echter niet in dienst van de Orde of de uitvoeringsorganisatie. De juristen die de 
examencommissie ondersteunen en de ambtelijk secretaris worden door de uitvoeringsorganisatie 
aangesteld. 

Taken en inrichting 

De examencommissie stelt de toetsen, de normeringsmethode (de cesuur) en de individuele 
toetsuitslagen vast. De examencommissie bewaakt de gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen 
en zij behandelt herbeoordelingsverzoeken naar aanleiding van toetsuitslagen.  

In de examencommissie is één toetsdeskundige benoemd. De overige examencommissieleden zijn 
juridisch-inhoudelijke deskundigen; zij zijn vrijwel allen werkzaam (geweest) in de advocatuur. 

De examencommissieleden werken samen in vakkamers; voor elke leerlijn is een aparte vakkamer 
ingesteld die de kwaliteit van de major-, minor- en keuzevaktoetsen van die leerlijn bewaakt. 
Daarnaast zijn er leden die specifiek toezien op de toetsing van de overige vakken (‘beroepsattitude en 
beroepsethiek en ‘jaarrekeninglezen’). Op www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl is de actuele 
samenstelling van de examencommissie gepubliceerd. 

Centrale digitale toetsafname 

De Beroepsopleiding Advocaten toetst centraal en digitaal. 4 Alle advocaat-stagiaires die onderwijs in 
3F

een bepaald vak hebben gevolgd komen op de vastgestelde toetsdatum op de aangewezen locatie 
bijeen om de eindtoets voor dat vak te maken. Zij maken de toets op ter plekke aanwezige computers; 
de toets wordt, net als het onderwijs, aangeboden in de digitale leeromgeving.   

Wanneer? 

Vrijwel alle vakken worden op twee momenten in een kalenderjaar getoetst; de opleiding publiceert 
de toetsdata. 5  Wie op welk moment aan welke toets deelneemt, is strikt gereglementeerd (artikel 

4F

3.19 Verordening op de advocatuur). Een stagiaire beschikt voor elk vak over drie toetskansen; de 

3 Het aantal vaste leden bedraagt maximaal 18; de examencommissie kan worden uitgebreid met plaatsvervangende leden. 
4 Artikel 19 Examenreglement bepaalt dat toetsen in beginsel elektronisch worden afgenomen. Op dit uitgangspunt is slechts 
een beperkt aantal uitzonderingen: 1) de examencommissie kan besluiten een vak op andere wijze te toetsen; geringe 
deelnemersaantallen geven hier aanleiding toe; 2) incidenteel blijkt dat een stagiaire in verband met een functiebeperking 
niet in staat is om toetsen digitaal te maken; de examencommissie kan deze stagiaire op zijn gemotiveerde en met een 
medische verklaring onderbouwde verzoek toestaan om zijn toets op andere wijze af te leggen (artikel 15, lid 2 
Examenreglement).  
5 Sommige keuzevakken worden niet elke cursuscyclus aangeboden; voor deze vakken is er slechts één initiële toetskans per 
jaar.  
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opleiding stelt de stagiaire in de gelegenheid om voor het einde van zijn stagetermijn voor elk vak 
maximaal driemaal een toets af te leggen.  

Stagiaires ontvangen een oproep voor de eindtoets die aansluit op het door hen gevolgde onderwijs. 
De stagiaire is verplicht op deze aangegeven datum aan de aangeboden toets deel te nemen. Is de 
stagiaire door overmacht niet in staat om te verschijnen dan kan hij kan hij toestemming vragen om de 
toets (met behoud van toetskans) over te slaan.5F

6 Ziet men zonder toestemming af van deelname dan 
geldt de toetskans als een verbruikte kans.6F

7 

Waar? 

Tijdens centrale toetsafnames leggen gemiddeld vier- tot vijfhonderd stagiaires hun toets af. De 
beroepsopleiding maakt van verschillende toetslocaties (tegelijkertijd)  gebruik. Deze locaties 
bevinden zich in Amsterdam en in Nijmegen.   

 

Toetsinhoud: vakbeschrijvingen  

De Orde heeft een vakbeschrijving opgesteld voor elk vak dat in het kader van de Beroepsopleiding 
Advocaten wordt onderwezen en getoetst. Deze vakbeschrijvingen brengen in kaart hoe het vak in 
kwestie is opgebouwd en welke onderwerpen het vak behandelt. De vakbeschrijving geeft daarnaast 
een concreet overzicht van de kennis en vaardigheden die de stagiaire na het volgen van het vak in de 
afsluitende toets moet kunnen aantonen (de toetstermen).  

De dwingende vakbeschrijvingen vormen de garantie dat elke (geaccrediteerde) onderwijsaanbieder 
dezelfde inhoud onderwijst. De vakbeschrijvingen vormen bovendien de verbindende schakel tussen 
onderwijs en toetsing. Doordat alle, door de uitvoeringsorganisatie ontwikkelde, toetsen zijn 
gebaseerd op de toetstermen in de vakbeschrijving kan centraal getoetst worden. Om de aansluiting 
tussen onderwijs en toetsing te optimaliseren, vindt er periodiek afstemmingsoverleg plaats tussen de 
toetsontwikkelaars en de hoofddocenten van de verschillende onderwijsaanbieders.  

De vakbeschrijvingen zijn gepubliceerd op de websites van de Beroepsopleiding Advocaten en de 
Orde. 

 

Toetsontwikkeling en -vaststelling 

Voor elk te toetsen vak benoemt de uitvoeringsorganisatie een toetsontwikkelteam. De leden van dit 
team zijn vakdeskundige juristen uit praktijk en wetenschap; aan elk team is een onderwijskundige 
met expertise op het gebied van toetsen toegevoegd (artikel 8 en 9 Examenreglement). 

Het toetsontwikkelteam ontwikkelt voor elke toetsafname een nieuwe concepttoets die voldoet aan 
de door de examencommissie vastgestelde toetsmatrijs. De toetsmatrijs is gebaseerd op de 
(toetstermen in de) vakbeschrijving; zij specificeert het niveau van de opgaven en de verdeling van de 
opgaven over de verschillende onderdelen van de stof. De toetsmatrijs zorgt voor de evenwichtige 

                                                           
6 Het Formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA is beschikbaar op de website van de Beroepsopleiding Advocaten. 
7 Mocht deelname aan een herkansingstoets nodig zijn dan geldt hiervoor hetzelfde; de stagiaire neemt (globaal een half jaar 
later) verplicht deel aan de herkansingstoets waarvoor hij is opgeroepen. De verschijningsplicht geldt niet voor de tweede 
herkansingstoets; de stagiaire kan het benutten van zijn laatste toetskans desgewenst opschorten.   
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samenstelling van de afzonderlijke toetsen en zij garandeert dat opeenvolgende toetsen van 
vergelijkbaar niveau zijn.   

Het toetsontwikkelteam legt de concepttoets ter goedkeuring voor aan de examencommissie. De 
examencommissie stelt de toets en de antwoordenmodellen vast (artikel 4, Examenreglement). 

Beoordeling 

Open vragen 

Voor het beoordelen van de op de open vragen gegeven toetsantwoorden wijst de examencommissie 
een team van deskundigen aan. Elk van deze deskundigen neemt één (of meer) van de open 
toetsvragen voor zijn rekening en bekijkt de antwoorden van alle toetsdeelnemers op die vraag. Het 
door de examencommissie vastgestelde antwoordmodel is voor de beoordelaars een leidraad; 
beslissend voor de puntentoekenning is echter hun eigen professionele oordeel. Een antwoord dat 
wetsartikelen of termen die in het antwoordmodel voorkomen enkel noemt, levert geen punten op. 
Bepalend is in welke mate het antwoord blijk geeft van begrip van en inzicht in de materie waarop de 
vraag betrekking heeft.  

Wanneer een beoordelaar aan een antwoord minder dan zes punten toekent dan is hij verplicht om 
een collega uit het team (een tweede beoordelaar) te consulteren.  

Gesloten vragen 

De gesloten vragen worden geautomatiseerd nagekeken. De resultaten worden (psychometrisch) 
geanalyseerd. Deze analyse kan de examencommissie aanleiding geven de formulering van een 
gesloten vraag of een antwoordoptie opnieuw kritisch tegen het licht te houden. Incidenteel besluit de 
examencommissie een vraag alsnog te laten vervallen of een tweede antwoordoptie goed te rekenen. 

Cesuur 

Nadat alle antwoorden zijn beoordeeld en geanalyseerd berekent de examencommissie, volgens vaste 
rekenregels, voor elk toetsgedeelte de passende grens tussen voldoende en onvoldoende (de cesuur). 
De cesuur varieert (binnen een vastgestelde bandbreedte) van toets tot toets.  

De individuele toetsresultaten worden vervolgens op basis van het aantal toegekende punten en de 
toetsspecifieke cesuur vastgesteld. 

Uitslag, inzage en herbeoordelingsverzoek

De uitslag wordt uiterlijk tien weken na de toetsafname bekendgemaakt. Elke advocaat-stagiaire die 
een toets heeft afgelegd ontvangt een persoonlijke e-mail met de mededeling dat hij een voldoende 
of een onvoldoende resultaat heeft behaald. Vanaf dat moment kan de advocaat-stagiaire de door 
hem gemaakte toets in de digitale leeromgeving inzien. Zichtbaar zijn de toetsvragen, de 
antwoordmodellen, de geformuleerde antwoorden en de voor die antwoorden toegekende punten. 
De toetspagina in de digitale leeromgeving biedt daarnaast informatie over de voor elk toetsgedeelte 
vastgestelde cesuur.  

Advocaat-stagiaires die menen dat aan hen ten onrechte een onvoldoende toetsresultaat werd 
toegekend, kunnen, binnen zes weken na het versturen van de uitslagmail, een schriftelijk 
gemotiveerd herbeoordelingsverzoek indienen bij de examencommissie. 




