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Biedt zich aan: HBO-stagiaire

Frank Bottenberg
zelfstandig adviseur HRM 

Afgelopen september zijn negen hogescholen
gestart met de nieuwe opleiding HBO rech-
ten; enkele opleidingen zijn gestart met maar
liefst tweehonderd eerstejaars. De verwach-
ting van de hogescholen is dat de opleiding
kan voorzien in de behoefte aan praktisch
gerichte juristen, en dus een meerwaarde
heeft. Zij worden daarin gesteund door verte-
genwoordigers uit het beroepenveld die heb-
ben geparticipeerd in de ontwikkeling van de
opleiding.

administratief-juridisch werk en
procesbegeleiding
Anders dan de academisch geschoolde jurist
is de HBO-jurist primair gericht op de prak-
tijk, waarin hij zelfstandig werkt of als de
juridische professionals ondersteunt. Hij is
opgeleid op drie terreinen:
– dossiermanagement: behandeling van of

ondersteuning bij individuele dossiers;
– proces- en projectmanagement, bewaking

van doorloop, samenhang en kwaliteit van
een proces of project waarbij juridische
producten ontstaan;

– informatiemanagement, selectie en
gerichte toelevering van juridische infor-
matie.

Tijdens de vier jaar durende opleiding is er
veel aandacht voor de beroepsgerichte  com-
petenties en de communicatieve vaardighe-
den. De eerste twee jaar van de opleiding
staan in het teken van de verwerving van de
juridische vakkennis. In de leerjaren daarna,
die nog grotendeels in de ontwerpfase zijn,
gaat het om de oriëntatie op de juridische
praktijk, met veel aandacht voor stages.

De HBO-jurist is in staat om zaken met

een repeterend karakter voor te bereiden.
Vooral binnen het strafrecht, familierecht en
het arbeidsrecht komen veel zaken voor die
op een standaardwerkwijze kunnen worden
voorbereid. Het is niet noodzakelijk om voor
alle juridisch inhoudelijke werkzaamheden
een academisch geschoolde jurist in te zetten.
Kleine en middelgrote kantoren die gespecia-
liseerd zijn in een van de hiervoor genoemde
rechtsgebieden kunnen door de inzet van
HBO-juristen administratief-juridische pro-
cessen efficiënter en tegen geringere kosten
uitvoeren. De HBO-jurist zal in de regel star-
ten in een administratief-juridisch georiën-
teerde functie, die hij later zal kunnen uit-
bouwen naar een meer juridisch inhoudelijke
functie. De ‘verdiepte’ kennis die nodig is
voor het behandelen van specifieke en com-
plexe zaken blijft het domein van de acade-
misch afgestudeerden.

Een ander belangrijk pluspunt van de
HBO-jurist is de procesgerichte houding. De
opleiding besteedt veel aandacht aan com-
municatieve vaardigheden en projectmatig
werken. Dit maakt de HBO-jurist geschikt
om in een team te werken dat zich bezig-
houdt met de juridisch-inhoudelijke advise-
ring rond een overname of andere grote
transactie- of adviestrajecten. Hij wordt dan
niet zozeer aangesproken op zijn juridisch
inhoudelijk kennis, als wel op zijn vermogen
om het overzicht op de verschillende activi-
teiten van de teamleden te houden. In zijn rol
als projectmedewerker kan hij naast de
inhoudelijke deskundigen voor efficiency-
winst in het werkproces zorgen. Daarom kan
de HBO-jurist ook bij grotere kantoren een
toegevoegde waarde hebben.

schaarste
Een advocatenkantoor kan ook goedkoper
werken door de inzet van HBO-juristen. Al
kunnen de nieuwe medewerkers door hun
kennis en vaardigheden ook de kwaliteit van
de juridische dienstverlening op een hoger
peil brengen.

Ten slotte de arbeidsmarkt: hier zijn nu al
afgestudeerde juristen niet meer onbeperkt
beschikbaar. Enkele sectoren ondervinden
tegenwoordig hinder van het ontbreken van
afgestudeerde juristen. Over 5 à 10 jaar wordt
een tekort aan afgestudeerde juristen ver-
wacht. De noodzaak om academisch gevorm-
de juristen efficiënt in te zetten zal daardoor
toenemen. Juridische taken die meer tot het
administratief-organisatorische domein

In 2005 kunnen de eerste stagiaires aankloppen van een van de negen
nieuwe opleidingen HBO rechten. De latere jaren van de vierjarige
opleiding moeten nog worden vormgegeven. Maar van de opleiding en
de voorbereiding ervan is wel zoveel bekend dat advocaten nu al kunnen
nagaan wat de stagiaires in hun derde en vierde opleidingsjaar voor hen
kunnen betekenen.
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behoren, kunnen dan beter aan een HBO-
jurist worden toegedeeld.

de eerste stages
De opleiding zal zich in de praktijk moeten
bewijzen, maar aan de voorbereiding zal het
niet liggen. De hogescholen hebben namelijk
nauw samengewerkt met de universiteiten
en het beroepenveld. Elke hogeschool met
HBO rechten wordt geadviseerd door een
commissie waarin ook vertegenwoordigers
uit de advocatuur zitting hebben. De advies-
commissies onderhouden en ontwikkelen
het contact tussen opleiding en beroepsprak-
tijk. De test blijft wanneer afgestudeerde stu-
denten met succes instromen in functies bij
advocatenkantoren. Binnenkort is het beroe-
penveld, waaronder de advocatuur, aan zet.
Advocatenkantoren hoeven niet te wachten
totdat de eerste studenten afstuderen: de
studenten kunnen veel praktijkervaring

opdoen tijdens de stageperiodes.
De HBO rechtenstudie voorziet in een sta-

geperiode in het derde en vierde jaar. Dan
worden de studenten voor minimaal zes
maanden ingezet bij een werkgever uit het
juridische beroepenveld. De eerste stages
zullen in 2005 gaan plaatsvinden. De hoge-
scholen zullen dan ongetwijfeld bereid zijn
om u bij de inrichting van de stage en de
begeleiding van de stagiaire van dienst te
zijn. •

Vragen? redactieAadvocatenblad.nl
f.bottenbergAbottenberg-advies.nl
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