AdvoCademy

Jaarlijks moeten advocaten hun professionele
kennis en kunde op peil houden binnen de voor
hun praktijk relevante rechtsgebieden.

Wie zijn wij
AdvoCademy is een door de NOvA erkend
zelfstandig opleidingsinstituut. Wij zijn zowel
op onderwijskundig als juridisch gebied een
zeer ervaren team. Ons doel is om voor
advocaten en academisch geschoolde
juristen in met name Limburg een
toonaangevend opleidingsinstituut te zijn.

Onze opleidingen hebben een grote
praktische toepasbaarheid voor de
beroepspraktijk van advocaten en
academisch geschoolde juristen. Zo kunnen
zij hun cliënten beter van dienst zijn.

De advocaat moet hiervoor jaarlijks minimaal 20
opleidingspunten halen. Het behalen van de
opleidingspunten is een middel voor het
onderhouden van de vakbekwaamheid.
Advocaten moeten tevens jaarlijks voldoen aan
de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een
vorm van gestructureerde feedback, zoals
intervisie.
AdvoCademy biedt advocaten in met name
Limburg om cursussen, vaardigheidstrainingen en
intervisie dicht bij huis te volgen tegen een hele
schappelijke prijs.
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Onze cursussen, trainingen en
intervisiebijeenkomsten voldoen volledig aan
de voorwaarden van de NOvA.
De docenten van AdvoCademy werken
onder andere aan de faculteit
Rechtsgeleerdheid van Maastricht University,
de VU Amsterdam en Erasmus University
Rotterdam en/of werken als advocaat of
specialist in de advocatuur.

Onze missie
De missie van AdvoCademy is ‘Groei en
ontwikkeling met en voor advocaten en
academisch geschoolde juristen’.
Wij zijn van mening dat de samenwerking
met de beroepspraktijk onontbeerlijk is,
maar dat advocaten zelf verantwoordelijk
zijn voor hun eigen ontwikkeling.
‘Groei en ontwikkeling’ betekent dat wij
dat beschouwen als een wisselwerking
tussen opleidingsinstelling en de advocaat,
als maatwerk en niet als eenrichtingsverkeer van een onderwijsaanbieder naar
zijn/haar cursist.

COLLEGE-WEEK 2022
In de week van 21 t/m 25 november organiseert AdvoCademy
een College-week.

Zij zijn op hun vakgebied door de jarenlange
ervaring zeer deskundig door hun
gecombineerde kennis van theorie en
praktijk.

Meer informatie?

Van maandag t/m vrijdag wordt er elke dag een cursus gegeven
door top-docenten uit het land. Mis het niet!
Maandag: Huur & Vastgoedrecht met Femke Borst
Dinsdag: Goederenrecht met Lars van Vliet
Woensdag: Civiele rechtspleging met Fokke Fernhout
Donderdag: Ondernemingsrecht met Kid Schwarz
Vrijdag: Arbeidsrecht met Ruben Houweling
Aanmelden via onze website.

www.advocademylimburg.nl

