B E O O R D E L I N G S F O R M U L I E R MASTERPROEF - ONDERDEEL STAGEVERSLAG
MASTER NA MASTER IN HET NOTARIAAT

Naam student : _________________________________________________________________

Beoordeling door:______________________________________________________________

Eventueel commentaar:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

De beoordelaar wordt gevraagd na te gaan of de beoogde opleidingsspecifieke
leerresultaten (OLR) bereikt zijn, en de kwaliteit van het stageverslag op grond van
volgende elementen te beoordelen.

1. Kritisch observeren van het notarieel gebeuren
Werpt de student een kritische blik op de werking van het kantoor zonder zich te
beperken tot een loutere beschrijving van de werking ervan? Geeft de student
suggesties tot verbetering van de werking van het kantoor? Durft de student
vragen te stellen over de manier van voorbereiding en het opstellen van een akte?
OLR 9: Afgestudeerden geven blijk van een kritische en reflectieve benadering
van de beoefening van het notarieel recht.

2. Inzicht in de verwevenheid van de verschillende facetten van het
notarieel recht
Op welke manier heeft de student van zijn studiestage een onderdeel van zijn
leerproces gemaakt? Heeft de student zijn kennis van het notarieel recht
versterkt? Heeft de student de combinatie kunnen maken tussen de verschillende
takken van het recht die in het notariaat aan bod komen?
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OLR 2: Afgestudeerden hebben inzicht in de verwevenheid van deze verschillende
materies, ze zijn vertrouwd met een interdisciplinaire en contextuele benadering
van de problemen die in een notariskantoor of een notariële instelling kunnen
rijzen.

3. Omzetten van feitelijke situaties (die in een notariskantoor worden
voorgelegd) in juridische vragen
Legt de student de band tussen theorie
(dossier/concrete vragen van cliënten)?

(cursus/rechtsleer)

en

praktijk

OLR 4. Afgestudeerden kunnen complexe feitelijke situaties analyseren, de
deelaspecten ervan herkennen en wegen, omzetten in juridische vragen.

4. Inzicht in het belang van het verwerven van competenties en
vaardigheden die een goede beroepsuitoefening vereisen
Heeft de student inzicht verworven aangaande verschillende notariële taken:
advies, akten, registratie, overschrijving, repertorium, controle, uitvoerbaarheid?
OLR 1. Afgestudeerden hebben een uitgebreide parate en diepgaande kennis van
en inzicht in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten, met
inbegrip van de internationale facetten ervan. Voor gewestelijke materies hebben
de studenten ook kennis van Brusselse en Waalse normen.
OLR 2. Afgestudeerden hebben inzicht in de verwevenheid van deze verschillende
materies, ze zijn vertrouwd met een interdisciplinaire en contextuele benadering
van de problemen die in een notariskantoor of een notariële instelling kunnen
rijzen.

5. Aandacht voor de rol van de notariële jurist in het benaderen,
oplossen en vermijden van conflicten
Heeft de student deontologische vragen gesteld, o.a. over ereloon, opleiding,
voorlezing, onpartijdigheid, confraterniteit, enz.?
OLR 13. Afgestudeerden bezitten de vereiste attitudes inzake omgang met het
publiek, dat gerechtigd is om op een notaris beroep te doen, waaronder vooral:
luisterbereidheid, taalbeheersing, vermogen tot herkenning van nakende en
mogelijke conflicten, bemiddelend en verzoenend optreden.

6. Algemene beoordeling
Vindt u dit een goed stageverslag? Zou u iemand die zijn stage op deze manier
omschrijft graag het notariaat zien binnenstappen? Oordeelt u m.a.w. dat hij
voldoende kritisch is, op voldoende wijze heeft begrepen wat het beroep van
notaris inhoudt , en voldoende deontologisch reflecteert?
OLR 9: Afgestudeerden geven blijk van een kritische en reflectieve benadering
van de beoefening van het notarieel recht.
OLR 2. Afgestudeerden hebben inzicht in de verwevenheid van deze verschillende
materies, ze zijn vertrouwd met een interdisciplinaire en contextuele benadering
van de problemen die in een notariskantoor of een notariële instelling kunnen
rijzen.
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OLR 13. Afgestudeerden bezitten de vereiste attitudes inzake omgang met het
publiek, dat gerechtigd is om op een notaris beroep te doen, waaronder vooral:
luisterbereidheid, taalbeheersing, vermogen tot herkenning van nakende en
mogelijke conflicten, bemiddelend en verzoenend optreden.
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