STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK
Aanmeldingformulier Opleiding Specialisatie Strafrecht
[per e-mail aan het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk, t.a.v. mevrouw M.L.M. van Kempen,
e-mail secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ]

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Geslacht: M/V
Voorletters: …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kantoor: ……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/Postbus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………… Telefax …………………………………………........................................................
Mobiel: ………………………………………………… E-mailadres: …………………..………………………………………………………………
Beëdigingdatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
[s.v.p. aankruisen hetgeen van toepassing is]


Ik beschik over een stageverklaring en heb aantoonbaar meer dan vier jaar strafrechtervaring als
advocaat en heb de Profileringscursus Strafrecht of een daarmee gelijk te stellen1 cursus gevolgd



Ik heb een kopie van de stageverklaring bijgevoegd



Ik beschik over een stageverklaring en heb aantoonbaar meer dan acht jaar strafrechtervaring als
advocaat en heb in de voorafgaande twee jaar een VSO-cursus strafrecht gevolgd waarvoor in totaal ten
minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven



Ik beschik over een stageverklaring en heb aantoonbaar meer dan acht jaar strafrechtervaring als
advocaat en heb in de voorafgaande twee jaar andere strafrechtcursussen gevolgd waarvoor in totaal
ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven.



Ik geef hierbij een separate schriftelijke opgave van de redenen waarom ik de Opleiding Specialisatie
Strafrecht wens te volgen en waarom ik – buiten de hierboven genoemde criteria - van mening ben
daarvoor in aanmerking te komen.



Ik heb alle gevolgde cursussen/opleidingen op bijgaand overzicht vermeld



Ik heb per cursus/opleiding een kopie van het deelnamecertificaat bijgevoegd

Aantal bijlagen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1

Een met de Profileringscursus gelijk te stellen cursus dient qua curriculum en cursusduur gelijkwaardig aan de Profileringscursus te
zijn. Doceren en publiceren worden niet aangemerkt als gelijkwaardig aan het volgen van de Profileringscursus.
De Profileringscursus beslaat 5 dagdelen van 5 uur en levert 22 Orde opleidingspunten op. Het is derhalve niet mogelijk een aantal
korte actualiteitencursussen te volgen en de punten bij elkaar op te tellen tot een totaal van 22 punten is bereikt. Indien u meent een
aan de Profileringscursus gelijk te stellen cursus te hebben gevolgd dient u een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot gelijkstelling te
richten aan het bestuur van de Stichting Strafrechtpraktijk.

