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Als octrooigemachtigde bij V.O. werk je met topbedrijven in de Chemie, Life Sciences, Engineering 
en High Tech & Electronics aan de innovaties van de toekomst. Dankzij jouw technische achter-
grond en de juridische en strategische kennis die je opdoet tijdens de opleiding help jij bedrijven 
om hun intellectuele eigendom zo goed mogelijk te benutten. Tegelijkertijd werk je aan je eigen  
toekomst. In vier jaar word je officieel Nederlands en Europees octrooigemachtigde en bouw je 
praktijkervaring op als octrooi gemachtigde bij één van de grootste octrooibureaus van Europa.

Je gaat direct aan de slag voor klanten in de maakindus-
trie en doet ervaring op met zowel tech starters, innovatief 
MKB, multinationals en internationale kennisinstituten. 
Hierbij krijg je intensieve begeleiding van een bevlogen en 
ervaren mentor. Tegelijkertijd leren octrooigemachtigden 
en andere specialisten van V.O. je alles wat met octrooiver-
lening te maken heeft. Als octrooigemachtigde in opleiding 
volg je de officiële beroepsopleidingen voor zowel Neder-
lands als Europees octrooigemachtigde en besteed je veel 
tijd aan je persoonlijke ontwikkeling. Deze combinatie van 
werken en opleiding maken van het traineeship een uniek 
en intensief traject waarmee V.O. al meer dan 100 octrooi-
gemachtigden heeft opgeleid.

Je werkt vanuit onze kantoren in Amsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Eindhoven, Groningen, Leuven of Utrecht en ontvangt 
hiervoor een uitstekend salaris en een vaste uitkering van 
12,5% van het jaarsalaris. V.O. heeft vaste doorgroeimomen-
ten, waardoor je snel stappen kunt zetten in jouw carrière. 

Het vak van octrooigemachtigde is continu in ontwikkeling. 
Je raakt dus nooit uitgeleerd en kunt je blijven ontwikke-
len, zowel vakinhoudelijk als in competenties. Je hebt de 
mogelijkheid om de benodigde opleidingen (deels) tijdens 
werktijd te volgen.



Het  
opleidingsprogramma
Als octrooigemachtigde in opleiding werk je in ongeveer de helft 
van jouw tijd voor klanten. De overige tijd besteed je aan interne- 
en externe opleidingen.

“Door de mix van werken en leren, kan ik mijn nieuwe vaardig
heden direct inzetten voor klanten. Hierdoor word ik gestimu
leerd om mijzelf te blijven ontwikkelen. Ondertussen werk ik met 
de nieuwste technische uitvindingen uit binnen en buitenland.”

Teun van den Heuvel, Trainee Patent Attorney

Zelfstudie
10 uur

Werken  
voor klanten

24 uur

Opleidings - 
dagen
12 uur



Werken voor klanten en aan je  
persoonlijke ontwikkeling
Vanaf je eerste werkdag ga je aan de slag met projecten 
voor klanten van V.O. Dit doe je samen met een team van 
professionals dat je helpt het beste uit jezelf te halen. Dit 
team bestaat uit een persoonlijke mentor en collega’s zoals 
octrooigemachtigden en andere specialisten die je wegwijs 
maken in alles wat met octrooiverlening te maken heeft. 
Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de ontwik-
keling van jouw soft-skills.

Onder begeleiding van je mentor werk je aan competenties 
die je in de praktijk nodig hebt. Denk hierbij aan:
•  Adviesvaardigheden: hoe geef je een goed advies met 

een duidelijke probleemanalyse? Hoe zet je gespreks-
technieken, overtuigingskracht en schriftelijke vaardig-
heden in om dit advies over te brengen?

•  Plannen en organiseren: je leert hoe timemanagement 
en commercieel inzicht jouw projecten verder brengen.

•  Opbouwen en onderhouden van relaties: hoe ga je om 
met het geven én krijgen van feedback en hoe ben je 
overtuigend in netwerken, presenteren en spreken in 
het openbaar?

•  Ontwikkelen van persoonlijke competenties: zoals  
gesprekstechnieken, adviseursrol, externe relaties

•  Samenwerken met collega’s en externe professionals 
(advocaten, model- en merkgemachtigden)

In eerste instantie kijk je mee met lopende aanvraag- en 
adviesprocedures van klanten. Wanneer je wat langer aan 
het werk bent, lever je ook een meer inhoudelijke bijdrage 
aan klantprojecten. Denk hierbij aan bezwaarprocedures, 
nietigheidsprocedures en inbreukprocedures. We vragen  
je mee te denken in oplossingen en suggesties te doen  
voor een advies. Daarvoor heb je nauw contact met je  
collega’s en uitvinders. In nauw overleg stemmen we af 
waar je ondersteuning nodig hebt. Zo bepalen we gezamen-
lijk hoe de begeleiding het beste op jouw mogelijkheden 
aansluit en waar je extra kennis en vaardigheden op wilt 
doen. 

De kennis die je opdoet in de vakopleiding en vanuit per-
soonlijke coaching breng je vanaf dag één in de praktijk. 
Voordat je het weet, schrijf jij je eerste aanvraag of help  
je een klant in de rechtbank bij een inbreukzaak. Aan het 
einde van de opleiding heb jij al een start gemaakt met je 
eigen klantportfolio.

“De wisselwerking tussen trainee en 
mentor levert extra plezier in het werk.  
Het geeft een kick om te zien hoe we  
samen steeds beter worden in het vak.”
Bernard Ledeboer, octrooi gemachtigde en mentor



Intern opleidingstraject
Naast het opdoen van werkervaring en persoonlijke coa-
ching volg je een intern opleidingstraject dat in het eerste 
jaar zo’n 10 cursusdagen beslaat. Tijdens dit traject leer je 
jouw collega’s beter kennen en maken we je wegwijs in de 
(interne) procedures van V.O. 

Octrooigemachtigden en andere specialisten bij V.O. leren 
je alles over: 
• lezen en schrijven van een goede octrooiaanvraag 
• voeren van octrooiverleningsprocedures
• doorzoeken van octrooidatabases
• opstellen en controleren van vertalingen
•  de financiële en administratieve kant van octrooiprojec-

ten.

Verder bereiden we je in het interne opleidingstraject voor 
op de examens voor Nederlands en Europees octrooige-
machtigde. We helpen je deze examens zo goed mogelijk af 
te leggen, zodat jij jezelf na vier jaar zowel Nederlands als 
Europees octrooigemachtigde mag noemen.

Externe vakopleiding
Als octrooigemachtigde in opleiding volg je uiteraard ook 
de officiële beroepsopleiding voor Nederlands octrooige-
machtigde en diverse trainingen ter voorbereiding op het 
Europese examen. Tijdens het onderwijsseizoen heb je om 
de twee à drie weken een tweedaagse bijeenkomst met 
andere trainees. Je besteedt ongeveer evenveel tijd aan 
thuisstudie. 

De opleiding voor Nederlands octrooigemachtigde wordt 
gegeven door de Stichting Beroepsopleiding tot Octrooige-
machtigde (SBO). In twee jaar tijd komen alle aspecten die 
met octrooiverlening te maken hebben aan bod. 

De opleiding van SBO is opgebouwd uit de volgende modules:
•  Recht Algemeen: bijbrengen van benodigde juridische 

basiskennis.
•  Communicatieve Vaardigheden: trainen van communi-

catieve vaardigheden.
• Beroepspraktijk: bijbrengen van de beroepsattitude.
•  Octrooirecht: bestuderen juridische kader van octrooi-

praktijk.
•  Praktische Vaardigheden (Octrooiaanvraag en Inbreuk

advies): opstellen en verdedigen van een octrooiaan-
vraag, en het opstellen van een advies over geldigheid 
van en inbreuk op een octrooi.

•  Overige Intellectuele Eigendomsrechten: bestuderen 
van aanverwant juridische kader.

•  Europees recht/mededinging: vergaren van overige 
juridische kennis die relevant is voor je beroepspraktijk.

Meer informatie over de opleiding tot 
Nederlands octrooigemachtigde vind 
je in de studiegids van SBO.

https://www.ru.nl/cpo/sbo/opleiding/studiegids/


Ter voorbereiding op het examen voor Europees octrooi-
gemachtigde (European Qualifying Examination, EQE) biedt 
het European Patent Office (EPO) enkele vormen van online 
training aan waaronder:

•  Live online cursus inclusief artikelen, quizzen en live 
sessies met tutoren.

• Driedagelijkse of dagelijkse studievragen via e-mail.
•  Online leeromgeving met tips en tricks voor het maken 

van de EQE papers. 

Om beslagen ten ijs te komen op het EQE-examen volg je 
nog aanvullende (externe) trainingen.

“Tijdens het traineeship leer je alle ins 
en outs van het vak kennen en kun je dit 
direct in praktijk brengen. Ik vind het 
leuk te zien dat ik klanten verder help 
door mijn technische kennis te combi
neren met de juridische aspecten.”
Tamara Idema, Trainee Patent Attorney

Meer informatie over deze online  
trainingsmogelijkheden vind je op  
de website van het EPO.

Opleidingsdagen
Iedere twee weken, 2 daagse bijeenkomst  

met collega’s (in Nederland en België).

Zelfstudie
Gemiddeld per week 10 uur voorbereiding  

op bijeenkomsten of examens.

https://www.epo.org/learning/eqe/eqe-training.html


Mijlpalen

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Start als  
trainee

Afronding
beroepsopleiding

Nederlands
Octrooigemachtigde

Europees
Octrooigemachtigde

Na twee gespreksrondes 
en een assesment worden 
de trainees geselecteerd. 
Hierna ga je aan slag bij 

V.O.

Je hebt de officiële  
beroepsopleiding tot  

octrooigemachtigde met 
succes afgerond!

Je hebt de examens  
gehaald en drie jaar onder 
begeleiding werkervaring 

opgedaan.  
Je wordt beëdigd als  
Octrooigemachtigde

Het EQE-examen heb je 
ook gehaald. Je bent  
nu officieel Europees  
Octrooigemachtigde  
en hebt je traineeship

afgerond!

Examens en beëdiging als  
octrooi gemachtigde
Het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden  
bestaat uit drie tentamens praktische vaardigheden:  
schrijven van een octrooiaanvraag, verdedigen van een 
octrooiaanvraag en opstellen van een advies geldigheid/
inbreuk octrooi. Daarnaast maak je drie tentamens die je 
juridische kennis toetsen. 

Het behalen van het Nederlandse examen is de eerste grote 
stap op weg naar jouw beëdiging als octrooigemachtigde. 
Nadat je de examens hebt gehaald en drie jaar onder be-
geleiding werkervaring hebt opgedaan, word je beëdigd en 
ingeschreven in het Register voor Octrooigemachtigden.

Daarna kun je door voor het examen als Europees Octrooi-
gemachtigde: het European Qualifying Examination (EQE), 
dit duurt ongeveer één jaar. Je legt hierbij eerst het EQE 
pre-examen af. Wanneer je dit examen hebt gehaald, kun je 
aan de slag met het hoofdexamen van het EQE. Dit bestaat 
uit vier papers, waarin je onder andere octrooiaanvragen 
opstelt en juridische vragen beantwoordt.  

Na het behalen van dit examen staat de laatste mijlpaal 
op het programma: jouw beëdiging en inschrijving in het 
Register voor Europees Octrooigemachtigden!

Meer informatie over deze tentamens 
vind je op de website van de Examen-
commissie Octrooigemachtigden.

Meer informatie over het EQE- 
examen vind je op de website  
van het EPO.

https://www.ru.nl/cpo/examenoctrooigemachtigden/tentamens/octrooirecht/tentameneisen/
https://www.ru.nl/cpo/examenoctrooigemachtigden/tentamens/octrooirecht/tentameneisen/
https://www.epo.org/learning/eqe/about.html


Interesse?
Denk je dat het traineeship bij V.O. iets voor jou is? 
Stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief. Wanneer  
wij ook denken dat het vak bij jou past, volgt  
de sollicitatieprocedure. Deze bestaat uit twee  
gespreksrondes met octrooigemachtigden,  
daarna volgt een assessment met focus op  
taalkundig gevoel en technische inzichten.  
Kom je daar goed doorheen, dan ontvang je  
van ons een contractvoorstel. 

Je kunt op ieder moment starten bij V.O. 

Meld je direct aan via  
www.vo.eu/career

Wil je nog meer weten?
Neem dan contact op met 
programma coördinator Karlijn Both 
via k.both@vo.eu of 06 10 11 25 17

Dit vak is echt iets voor jou als je minimaal een technische 
universitaire opleiding hebt afgerond in Natuurkunde, Elek-
trotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel ontwerpen 
of in een andere technische of exacte richting. Je bent net 
afgestudeerd of hebt al enige jaren werkervaring. 

Je gaat aan de slag met juridische vraagstukken voor klan-
ten, dus interesse in dit vakgebied is een vereiste. Verder 

beheers je het Nederlands en Engels uitstekend en heb je 
een ondernemende, klantgerichte en analytische instelling. 
Werken bij V.O. betekent dat je heel vaak te maken hebt met 
technische innovaties. Je moet snel kunnen denken en in 
staat zijn nieuwe technologische ontwikkelingen snel te 
begrijpen.

Wat breng je mee?

https://www.vo.eu/career
mailto:k.both%40vo.eu?subject=Contact%20Traineeship

