
Door Vera Spaans
freelance journalist

Met deze beslissing krijgt de 
Academie voor de Advocatuur 
dezelfde status als de interne 
opleidingen van Loyens & 
Loeff en De Brauw Blackstone 
Westbroek. Het is niet mo
gelijk om, zoals Utrecht had 
gehoopt, een echte, volledige 
concurrent van de beroepsop
leiding op te zetten.

 Tijdens het Winterberaad 
van de Nederlandse Raad van 
de NOvA is besloten dat het 
vrijstellingsbeleid ongewij
zigd blijft: examens moeten 
dus bij de NOvA worden afge
legd. Alleen zo blijft de kwali
teit van de beroepsopleiding 
gewaarborgd, aldus Hoofd 
Opleiding Rob van Otterlo. 
‘Wij kunnen niet van elke 
instelling in Europa het cur
riculum toetsen.’ Vrijstelling 

verlenen voor het vaardig
heidsonderwijs is ook onmo
gelijk: ‘Na de vakken Profes
sional Skills volgt een indivi
dueel adviesgesprek voor elke 
stagiaire met twee docenten. 
Hier worden aanbevelingen 
gedaan voor de voortgezette 
stagiaireberoepsopleiding. 
Dit kunnen we onmogelijk 
uitbesteden.’
Van Otterlo vindt niet dat de 
Orde de Universiteit Utrecht 
heeft afgescheept met deze 
beslissing. Van Otterlo: ‘Ik 
vind dit vrij liberaal.’

Te generiek
René Boes van het Juridisch 
PAO van de Universiteit 
Utrecht is verheugd dat de 
Academie in elk geval kan be
ginnen. De beroepsopleiding 
van de Orde is, zo stelt Boes, 
te generiek voor de grotere 

kantoren. Daarom zal het 
onderwijs meer worden toe
gespitst op de ondernemings
rechtpraktijk. Dat gaat om de 
onderdelen strafprocesrecht, 
burgerlijk procesrecht, medi
ation, jaarrekeninglezen en 
bestuursprocesrecht.
De Academie vindt in dezelf
de periode van negen maan
den plaats als de reguliere 
beroepsopleiding. Wel wordt 
het onderwijs van de Acade
mie met een aantal dagdelen 
per onderdeel uitgebreid. ‘We 
overwegen onderwijs in de 
avonduren,’ zegt Boes. ‘Stagi
aires zijn er misschien meer 
tijd aan kwijt, maar door de 
verdieping die wij bieden, 
verdient zich dat vanzelf weer 
terug.’
Deelnemers aan de Academie 
voor de Advocatuur komen 
niettemin voor dubbele 
kosten te staan: voor de exa
mens en de nietvrijgestelde 
onderdelen van de beroeps
opleiding van de Orde zal nog 
ruim de helft van het gewone 
cursusgeld moeten worden 
betaald.

De Orde van Advocaten heeft de Universiteit Utrecht toestem

ming gegeven om te starten met de Academie voor de Advoca

tuur. De toetsen en het vaardigheidsonderwijs blijven echter 

voorbehouden aan de beroepsopleiding van de Orde.

“Het is 
gezegd

Waarom accepteren we 
in de kartelbestrijding 
wel dat verklikkers door 
de NMa worden beloond 
met immuniteit, en in de 
maffiaoorlog niet? Crimi
noloog Cyrille Fijnaut, de 
Volkskrant, 23 februari

Eigenlijk zagen we hem 
nooit. Een woordvoerder 
van de Universiteit Leiden 
over het vertrek van advo
caat deeltijdhoogleraar 
Charles Langerijs naar 
aanleiding van de Binck
affaire, de Volkskrant, 
12 februari

Dadelijk noemt een of 
andere pronokoning zich
zelf nog Dikkertje Dap. 
Renske Pesman, partner 
van de zoon van Annie 
M.G. Schmidt over de actie 
om de goede naam van de 
kinderboekenschrijfster 
te beschermen, en au
teursrechten te innen, Het 
Parool, 9 februari

Serve your country for a 
while. Hendrik Jan Bie
mond werkte vijf jaar bij 
het Openbaar Ministerie 
en keerde onlangs terug 
naar Allen & Overy, de 
Volkskrant, 7 februari

Stel dat je een knoflook 
etende Marokkaande ver
dachte hebt en vijf erwten
soep etende agenten, dan 
maak je het zo’n hond niet 
zo moeilijk. Peter van Kop
pen, De Pers, 12 februari
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Academie voor de  
Advocatuur kan starten

‘De beroepsopleiding van de 
Orde is te generiek voor de 

grotere kantoren’


