
In zijn column in het Advocatenblad 6 ontvouwde
Matthijs Kaaks zijn plan om een cursus koffiezetten
te organiseren voor een gedebiliseerde balie. Vijf pun-
ten in het kader van de Verordening Permanente
Opleiding lijkt hem redelijk voor een dergelijke cur-
sus. Ik hou er wel van als er op schertsende wijze
aandacht gevraagd wordt voor een probleem. Ook
het voorbeeld dat Kaaks geeft van een cursus Nieuw
Procesrecht die hij bijna drie jaar geleden volgde
spreekt aan. Het wetsvoorstel modernisering burger-
lijk procesrecht treedt, als de Eerste Kamer het vol-
gens schema behandelt, in werking op 1 januari
2002 en dan is de destijds vergaarde kennis wel heel
erg diep weggezonken. Gelukkig staat de Orde -
vergadering 2001, op 27 en 28 september 2001 in
Alkmaar, geheel in het teken van de wijzigingen in
het burgerlijk procesrecht. U kunt dan uw kennis
over de beoogde wijzigingen vlak voordat u ermee
aan het werk moet op peil brengen en krijgt daar-
voor dan nog drie punten ook!

Kaaks wil de Orde wakker schudden en pleit
voor een inhoudelijke toets van het cursusaanbod en
de prijs-kwaliteitverhouding. Dat geeft mij de gele-
genheid om erop te wijzen dat de Orde ook wat de
Permanente Opleiding betreft bij de les is. Per
maand verzoeken zo’n vijf onderwijsinstellingen om
erkenning in het kader van de Verordening
Permanente Opleiding. Die erkenning wordt door
de Algemene Raad slechts verleend als de instelling
daadwerkelijk onderwijs verzorgt dat de praktijkuit-
oefening of de praktijkvoering van advocaten ten
goede komt. Bovendien moet de instelling zich heb-
ben verzekerd van de medewerking van deskundige
docenten en moet men het onderwijs door middel
van opinieonderzoek onder de deelnemers evalu-
eren. De instelling moet een betrouwbare aanwezig-
heidsregistratie toepassen en aan de deelnemers een
bewijsstuk verstrekken voor het daadwerkelijk
gevolgd en voltooid hebben van de opleiding. De
ongeveer 280 instellingen die erkend zijn dienen
zich te houden aan de voorwaarden zoals die zijn
opgenomen in de Erkenningsregeling.

Er zijn dus veel waarborgen ingebouwd om de kwa-
liteit van het opleidingsaanbod te bevorderen.
Desalniettemin gaat er wel eens wat mis en dat
resulteert (gelukkig) in klachten bij de Orde. Na vier
jaar ervaring met de Permanente Opleiding werd
het mede daarom tijd voor een kwaliteitsonderzoek
onder de erkende instellingen. De uitvoering van
dat onderzoek werd opgedragen aan Cedeo, een in
de opleidingsmarkt zeer gereputeerd onderzoeksbu-
reau. Cedeo heeft in het najaar 2000 eerst de evalu-
atieformulieren en cursusprogramma’s gecontro-
leerd en heeft vervolgens een schriftelijk
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haast
600 cursisten die in de jaren 1998–2000 aan één of
meer opleidingen hebben deelgenomen. Het onder-
zoeksrapport van Cedeo heeft de Orde onlangs
bereikt.

Wat op voorhand opvalt is dat bij de cursusaan-
bieders niet altijd voldoende duidelijk is wat de
Orde nu precies van hen verwacht en dat de grote
heterogeniteit van de aanbieders het lastig maakt om
eenduidige kwaliteitscontrole uit te voeren. De
Orde moet en zal dus de hand in eigen boezem ste-
ken. Aan de zijde van de cursisten is men, zo blijkt
uit de eerste verkenningen van de uitvoerige rappor-
tage, overwegend positief over de prijs-kwaliteitver-
houding van het aanbod. Het beeld lijkt echter,
vooral wat de beoordeling van de inhoud van de
opleidingen betreft, diffuus.

Mede aan de hand van de onderzoeksgegevens
zal worden bepaald of alle erkenningen kunnen
worden verlengd. Ook zal kritisch worden gekeken
naar ‘haardgesprekken’, te vrijblijvende lezingen en
naar studiereizen. De verordening op de
Permanente Opleiding heeft tot doel verhoging van
de kwaliteit van de dienstverlening door de verrij-
king van kennis en ervaring buiten de praktijk om.
Dat doel wordt het beste gediend met een cursus-
aanbod van hoge kwaliteit en daarom is het gerecht-
vaardigd om het kaf van het koren te scheiden.
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