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‘In het onderwijs moet je 
regelmatig het kussen 

opschudden, wil je kwali-
teit behouden,’ zegt rector 
magnificus van de Radboud 
Universiteit, Bas Kortmann 
(1950). Hij denkt dat de be-
roepsopleiding in de begin-
jaren ‘goed tot redelijk goed’ 
gefunctioneerd heeft. ‘Als 
een nieuwe opleiding start 
en daar vol enthousiasme en 
met toewijding aan wordt 
gewerkt, zie je vaak dat zo’n 
opleiding succesvol is. Maar 
op een gegeven moment 
ontstaan problemen. Hoe 
bijvoorbeeld houd je goede 
docenten vast, bij de toe-
nemende concurrentie van 
postacademische specialisa-
tieopleidingen?’
 Directe aanleiding voor 
de Orde om een commissie 
in te stellen die de beroeps-
opleiding moet bekijken, 
is een ernstig verschil van 
inzicht binnen het College 
van Afgevaardigden over het 

vrijstellingenbeleid. Eind 
2007 raakten de gemoede-
ren verhit nadat veertien 
internationaal opererende 
advocatenkantoren een 
eigen beroepsopleiding aan-
kondigden: The Law Firm 
School. De kantoren willen 
met de Universiteit Utrecht 
en de Radboud Universiteit 
Nijmegen de opleiding van 
hun stagiairs op internatio-
naal niveau brengen. Vooral 
Haagse afgevaardigden, 
die ervaring hebben met 
de Brauwerij, voorzien een 
aantasting van de saamho-
righeid (‘cohesie’) binnen de 
beroepsgroep.
 Kortmann laat in het mid-
den hoe een advies draag-
vlak kan vinden bij voor- én 
tegenstanders van vrijstel-

lingen voor de stagiairs van 
grote kantoren. Maar op 
voorhand vindt hij niet dat 
‘elke vrijstelling verboden 
moet worden’. ‘In de com-
missie zitten verstandige 
mensen die de verschillende 
dingen zullen doorspreken. 
Dan komt vanzelf naar bo-
ven wat er rond The Law 
Firm School en de vrijstellin-
gen gespeeld heeft.’

Tijdens eerdere expertmee-
tings inzake de beroeps-
opleiding heeft Kortmann 
zich uitgesproken voor een 
grotere rol voor de universi-
teiten. De Orde en Universi-
teiten zouden elkaar perfect 
aanvullen. De universiteiten 
zijn experts in het onderwijs, 
de Orde weet alles van de 

praktijk. ‘In 1989 heeft de 
wetgever de verantwoorde-
lijkheid voor de beroepsop-
leiding helemaal bij de Orde 
gelegd. Dat heb ik meteen 
al onverstandig gevonden 
want op die manier paai je 
universiteiten niet. Geef de 
universiteiten meer verant-
woordelijkheid, dan kun je 
ze er op aanspreken. Kijk hoe 
goed bijvoorbeeld de Grotius 
Academie draait, dat komt 
doordat het een echte joint 
venture is van academie en 
praktijk. Bij de advocatuur is 
dat niet goed gegaan.’

De commissie Kortmann wil het 
advies over de beroepsopleiding 
voor eind 2010 uitbrengen.

Kortmann over beroepsopleiding 

‘Geef universiteiten meer  
verantwoordelijkheid’

De Orde heeft de commissie 

Kortmann ingesteld en gevraagd 

om een advies over de beroeps

opleiding en de stage. Aanlei

ding is de meningenstrijd over 

de vrijstellingen voor stagiairs 

bij grote kantoren die inhouse

opleidingen volgen. De com

missie zal ook kijken naar de 

aansluiting op de universitaire 

opleiding en naar de vraag of er 

een balieexamen moet komen.

De Commissie begon haar werkzaamheden op 16 september jl. met een bijeenkomst op het 
Utrechtse advocatenkantoor Wijn & Stael. V.l.n.r. Willem Jan van Andel, Margreet Ahsmann,  
Marjan van der List, voorzitter Bas Kortmann, Arnout Louter, Michelle van Driel, Toon van Mierlo, 
Arlette Schijns, Edgar du Perron, Rob van Otterlo, Marcel Schyns en Louise van der Veen.
Rob van Otterlo, hoofd Uitvoering van de Orde en hoogleraar, en Michelle van Driel,  
manager Beroepsopleiding van de Orde, verzorgen het secretariaat van de commissie.
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Actualiteiten
Waarom zeiden ze ja tegen 
het commissielidmaatschap?

1. Bas Kortmann, voorzitter
Onderwijs heeft mij altijd geboeid. Vanaf mijn 
rechtenstudie in Groningen ben ik nauw bij het 
onderwijs betrokken geweest, ook in de jaren 
dat ik advocaat was. Vanaf mijn benoeming tot 
hoogleraar in 1984 heeft de postinitiële vorming 
van juristen (advocaten, notarissen, bedrijfsju-
risten) mijn aandacht gehad. De vorming van 
juristen is niet afgerond bij het behalen van het 
master-diploma. 

2. Arlette Schijns, advocaat en docent
De opleiding tot professioneel advocaat behoeft 
naar mijn idee een stevig fundament, volgend op 
de rechtenstudie. Onderzoek naar de gewenste 
vorm en inhoud van de Beroepsopleiding voert 
tot vragen die raken aan de kern van de advoca-
tuur. De advocatuur is niet eenvormig, en het 
is de vraag hoe daarmee om te gaan. Het is een 
geweldige uitdaging om mee te denken over dit 
thema.

3. Arnout Louter, rechter en docent
Dienen de stagiairs te worden opgeleid als gene-
ralist of als specialist? Moet het accent liggen op 
kennis van positief recht, of op advocatuurlijke 
vaardigheden? Moeten de examens moeilijker 
worden, opdat reeds tijdens de opleiding selectie 
plaatsvindt? Welk belang prevaleert: dat van de 
stagiair bij een gedegen opleiding, dat van de 
kantoren bij een optimaal inzetbare stagiair, of 
dat van de cliënt bij deskundige rechtsbijstand? 
Deze vragen gaan een grotere groep aan dan 
slechts de balie.

4. Edgar du Perron, decaan rechtenfaculteit UvA
Ik hoop ertoe bij te dragen dat de juridische 
faculteiten studenten kunnen blijven opleiden 
voor het beoefenen van de rechtsgeleerdheid op 
academisch niveau gedurende hun gehele loop-
baan, en niet alleen voor de praktijkbehoefte 
van de eerste paar jaar. De gemiddelde kwaliteit 
van de afstuderende jurist moet omhoog, maar 
de weg daartoe is niet om de opleiding sterk op 
de actuele praktijk te richten.

5. Margreet Ahsmann, rechter en docent
Ik vind het heel inspirerend om deel uit te 
maken van een commissie die gaat brainstormen 
over vragen die ook in de rechterlijke macht 
spelen en die mij professioneel in verschillende 
rollen bezighouden. De brede samenstelling 
biedt goede mogelijkheden om nieuwe inzichten 
en aanpakken voor de opleiding tot advocaat te 
creëren.

6. Louise van der Veen, AR-lid
De afgelopen twee jaar is de beroepsopleiding 
maar ook de opleiding van advocaten een hot 
item geweest. Ik doe graag mee met het grondig 
nadenken over hoe we beginnende advocaten 
op de beste manier opleiden, met oog voor de 
verschillende soorten advocaten en advocaten-
kantoren. Wat mij betreft moet de beroepsethiek 
daarin een belangrijke rol spelen.

7. Marcel Schyns, oud-deken, docent en collegelid
Nadenken over opleiden, inspelen op de vraag 
van cursisten; dat hoort erbij. Een brede com-
missie met ongetwijfeld ook interessante inbreng 
uit de universitaire wereld, zal zeker een verfris-
sende visie en advisering geven aan de Algemene 
Raad en het College van Afgevaardigden. 

8. Marjan van der List, advocaat en collegelid
In de ruim 25 jaar dat de beroepsopleiding 
bestaat is de wereld ingrijpend veranderd, 
past de beroepsopleiding in de huidige vorm 
nog daarin? Het is interessant om tezamen met 
vertegenwoordigers van universiteit en rechter-
lijke macht de beroepsopleiding onder de loep 
te nemen. Ik zie het als een uitdaging om met 
een advies te komen dat de balie vele jaren een 
hernieuwd vertrouwen geeft in de beroepsop-
leiding.

9. Toon van Mierlo, advocaat en hoogleraar
Mijn ervaringen in het recente verleden als 
examinator en verantwoordelijke voor in de 
advocatuurlijke praktijk ontwikkelde beroepsop-
leidingstrajecten kunnen mogelijk van nut zijn 
bij het werk binnen de commissie. Daarnaast is 
brainstormen met prof. Bas –  tot nu toe –  altijd 
een feest gebleken. Verwacht nu niet anders.

10. Willem Jan van Andel, advocaat
Er bestaan in toenemende mate verschillen van 
inzicht over hoe een goede basisopleiding van 
beginnend advocaten dient te worden vormge-
geven en hoever de verantwoordelijkheid van de 
Orde reikt. De oprichting van The Law Firm School 
heeft die verschillen blootgelegd en het is voor 
de toekomst van opleiding en advocatuur van 
groot belang dat de Orde hierin een welover-
wogen standpunt inneemt. Aan de gedachte-
vorming hierover lever ik graag een bijdrage.

Kortmann over beroepsopleiding 

‘Geef universiteiten meer 
verantwoordelijkheid’

(advertenties)

Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd op de 
wetenschap. Zo haalt u maximaal rendement uit uw opleiding. En 
uw cliënt uit uw advies. Met het CPO bent u zeker van uw zaak.

U vindt ons VSO- en PAO-cursusaanbod
bij het katern Orde elders in dit blad en
op www.cpo.nl
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De theorie in 
praktijk brengen

Fo
to

: 
Ro

n
al

d
 B

ro
kk

e

10
5

8 9

1

3

2

4 7 6

RBI_Advo 12 bwerk v2.indd   507 18-09-09   12:41


