Formulier verzoek vrijstelling onderwijs of toets
Met dit formulier verzoekt u vrijstelling voor een vak van de beroepsopleiding advocaten (BA).
De algemene raad beslist in beginsel binnen acht weken op uw aanvraag. Het is daarom raadzaam
om uw verzoek ten minste acht weken vóór de start van het onderwijs van het vak in te dienen.
U kunt dit formulier voorzien van de verzochte bijlagen toesturen aan de Nederlandse orde van
advocaten o.v.v. vrijstellingsverzoek BA, per e-mail naar jz@advocatenorde.nl of per post t.a.v. de
afdeling juridische en bestuurlijke zaken, postbus 30851, 2500 GW, Den Haag.
1. Persoonsgegevens aanvrager
titulatuur:

……………………………………….………………………………………

initialen:

………………………………………………..……………………………...

achternaam:

………………………………………………….……………………………

BAR-nummer (A-nr.):

………………………….…………………………..………………………..

2. Correspondentiegegevens aanvrager
arrondissement:

………………………………………………….……………………………

naam kantoor:

…………………………………………………….…………………………

correspondentieadres
kantoor:
postcode en plaats:
telefoonnummer:
(overdag te bereiken)
e-mailadres waarop u
bereikbaar bent:
(t.b.v. correspondentie
aanvraag)

………………………….…………………………..………………………..
……………………………………………………….………………………
………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….…………………

3. Overige gegevens
datum beëdiging:

……………………………………………….………………………………

gekozen leerlijn:

.………………………………………………………………………………

naam patroon:

………………………………………………..……………………………...

e-mailadres waarop uw
patroon bereikbaar is:

……………………………………………….………………………………

4. Specificatie van de aanvraag
ik vraag vrijstelling voor:

O het volgen van het onderwijs
O het afleggen van de toets (incl. volgen onderwijs)*
* aankruisen wat van toepassing is

[vervolg]
van het (keuze)vak:

………………………………………………..……………………………...

startdatum onderwijs:

………………………………………………….……………………………

5. Bijlagen
Vrijstelling onderwijs
In artikel 5, eerste lid, van de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA zijn de voorwaarden voor een
vrijstelling voor het volgen van het onderwijs van een vak neergelegd. De hieronder aangehaalde
toetstermen kunt u vinden in het curriculum van de BA.
Voor de beoordeling of u aan de voorwaarden uit voornoemd artikel voldoet, verzoeken wij u uw
aanvraag te onderbouwen met:
 een beschrijving waarin u per toetsterm of cluster van toetstermen van het vak uiteenzet met
welke in de drie jaar voor uw beëdiging relevante door u opgedane kennis uit (onderdelen van)
cursussen/opleidingen en werkervaring u de theoretische en praktische bekwaamheid heeft
verkregen die gelijkwaardig is aan betreffende toetsterm(en) van dit vak;
 een beschrijving van de wijze waarop u deze bekwaamheid en kennis heeft opgedaan vanuit een
partijdige invalshoek.
Vrijstelling toets (incl. volgen onderwijs)
In artikel 5, tweede lid, van de beleidsregel zijn de voorwaarden voor een vrijstelling voor het afleggen
van de toets van een vak neergelegd.
Voor de beoordeling of u aan deze voorwaarden uit dit artikel voldoet, verzoeken wij u naast de
informatie voor vrijstelling onderwijs ten minste ook de volgende informatie te overleggen:
 een beschrijving met welke door u in de drie jaar vóór uw beëdiging afgeronde opleiding(en)
(diploma behaald na afsluitend examen) of door u in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde
artikelen u diepgaande theoretische bekwaamheid, als bedoeld in de beleidsregel, heeft
verworven op het rechtsgebied van het vak waar u vrijstelling voor verzoekt;
 een beschrijving van eventuele bijzondere omstandigheden die wij moeten meewegen in onze
beoordeling.
Stuur als bewijsstukken mee: diploma’s, certificaten, leerstofomschrijvingen, vakomschrijvingen,
gepubliceerde artikelen en werkverklaringen.
6. Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld
naam aanvrager:

…………………………………………………………………….…………

plaats en datum:

…………………………………………………………………….…………

handtekening aanvrager:
………………………….…………………………………………..………..

