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Actualiteiten

Tatiana Scheltema

Marjan van der List is goed opgeleid, 
vindt ze zelf. ‘Ik had een patroon 

die altijd alles wilde bekijken, maar me 
ook liet zwemmen. Hij hield mij aan een 
hele lange lijn, waar steeds aan werd ge-
trokken.’ Een maand na haar beëdiging 
(1978, Alkmaar) werd haar patroon drie 
maanden opgenomen in het ziekenhuis. 
Toen had ze makkelijk kunnen verzui-
pen. ‘In die drie maanden belde ik vaak 
met de deken, die andere advocaten 
vroeg mij te begeleiden. De collegiali-
teit was geweldig. Ik had het gevoel dat 
ik zelfs beter af was dan stagiaires wier 
patroon gewoon aanwezig was. Maar ik 
dacht toen wel: er is behoefte aan struc-
tuur.’
 In 1982 trad Van der List (58) in dienst 
bij Van Doorne en Sjollema in Amster-
dam – met zo’n 65 advocaten destijds 
een van de grotere kantoren – waar ze 
de helft van haar tijd besteedde aan het 
opleiden en begeleiden van stagiaires 
voor de algemene praktijk. ‘Ik zorgde 
ervoor dat ze de basisvaardigheden leer-
den, zodat ze een zaak van a tot z konden 
voeren. Wat je nu in de beroepsopleiding 
leert, hadden wij eigenlijk deels in-house. 
Bij Nauta deden ze dat ook. Maar uitzon-
derlijk was het wel.’ 
 Ook bij de huidige beroepsopleiding 
van de Orde, opgezet in 1989, speelde ze 
een rol: als docent, later als lid van de exa-
mencommissie en het curatorium. Maar 
terwijl ze het beroep en de maatschappij 
zag veranderen, bleef de opleiding het-
zelfde. Toen vier jaar geleden binnen het 
College van Afgevaardigden de discussie 
losbarstte over het vrijstellingenbeleid 
voor de Law Firm School schaarde ze zich 

achter dit nieuwe instituut. ‘Als zoiets 
ontstaat uit behoefte aan kwaliteit moet 
je dat niet tegenhouden. De beroepsop-
leiding was hoe dan ook aan herijking 
toe. De toetsing was gedurende de eerste 
jaren welwillend; dat had te maken met 
de toenmalige scepsis over de noodzaak 
van een beroepsopleiding. Pas na vijftien 
jaar ging die welwillendheid eruit. Daar-
mee hebben we eigenlijk zelf het niveau 
te laag gehouden. Maar we gaan het nu 
anders doen.’ 

Keuzevak mens en dier
Inmiddels buigt een viertal werkgroe-
pen, samengesteld uit advocaten, univer-
sitair docenten en onderwijskundigen, 
zich over het formuleren van de eindter-
men van de nieuwe opleiding: een werk-
groep civiel-, straf- en bestuursrecht en 
een werkgroep ethiek en vaardigheden. 
Eind december moeten ze klaar zijn. 
Liefst komt Van der List tot een structu-
rele samenwerking met universiteiten. 
‘De kwaliteit van de opleiding valt of 

Nieuw AR-lid

Marjan van der List zet 
nieuwe beroepsopleiding op 
Haar	hele	carrière	al	bemoeit	Marjan	van	der	List	zich	met	de	beroepsopleiding	van	de	advocatuur.	

Ze	was	lid	van	de	Commissie	Kortmann	en	is	nu	als	AR-lid	belast	met	de	uitvoering	van	de	plannen.	

‘Misschien	gaan	we	een	entreetoets	afnemen,	zodat	men	weet:	‘ik	moet	Hugenholtz	nog	lezen.’

‘De toetsing in de beroepsopleiding was welwillend, door de toenmalige scepsis  
over de noodzaak van een beroepsopleiding’
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staat met de docent. Als je intensief met 
de universiteiten zou kunnen samen-
werken, kun je misschien ook tot een 
sterker docentencorps komen.’
 Dan moet wellicht eerst nog de hob-
bel van de begintermen worden geslecht. 
Want ook dat concludeerde de Commis-
sie Kortmann: dé juridische opleiding als 
zodanig bestaat niet meer. ‘Je krijgt op 
sommige universiteiten ook civiel effect 
voor een pakket met het keuzevak “mens 
en dier.” Een grondige kennis van de ba-
sisvakken lijkt te ontbreken. Dat grote 
assortiment kleine vakken is volgens de 
universiteiten inherent aan de BaMa-
structuur.
 We zullen de universiteiten wel vertel-
len wat we graag willen. De beroepsop-
leiding aanpassen aan dat lagere niveau 
is geen optie. Dus het zou zomaar kun-
nen dat we toch een entreetoets gaan af-
nemen. Zo’n toets hoeft geen gevolgen 
te hebben anders dan dat men weet: “ik 
moet nog even Hugenholtz lezen.” Wel-
licht dat universiteiten dan overwegen 
hun curriculum aan te passen.’
 Het is een gigantisch project, erkent 
Van der List. ‘Maar mensen zijn heel en-
thousiast. Weet je wat ik had? Toen ik 
iemand vroeg voor één van die commis-
sies zei hij: “Nee. Doe ik niet. Ik ben klaar 
met die opleiding. In de examens wordt 
alles maar goedgekeurd want ach, er zit 
altijd wel een kern van waarheid in.” 
Toen zei ik: maar we gaan het nu ècht an-
ders doen. En toen had hij weer zin.’

14  | 25 november 2011  advocatenblad

Actualiteiten

Vertrekkend AR-lid
De NS raakt binnenkort een belangrijke klant 
kwijt. Vier jaar lang reisde AR-lid Louise Van 
der Veen wekelijks op en neer van Gronin-
gen naar Den Haag. Daar komt, iets eerder 
dan gepland,  een einde aan omdat ze 
een nieuw kantoor begint. Ze beheerde de 
portefeuille Opleidingen – een ogenschijnlijk 
slapend dossier, dat vlak na haar aantreden 
zorgde voor verhitte discussies in het Col-
lege van Afgevaardigden en binnen vier jaar 
uitmondde in het Kortmann-rapport. ‘Ik 
heb de stellige verwachting dat er nu een 
prachtige nieuwe opleiding uit komt.’
 ‘Stukgelopen’ is ze op de aanslagen op 
het gefinancierde rechtshulpbudget, haar 
tweede portefeuille. ‘Bestuurlijk was dat 
zwaar. De voortdurende bezuinigingen 
maken me niet zozeer wanhopig, maar wel 
droevig. Het kostendekkend griffierechten-
stelsel komt daar nog bij. Overheidsfinan-
ciën zijn iedereen een bron van zorg, maar 
sommige basisprincipes zijn onvervreemd-
baar, met name de toegang tot de rechter.’
 Toch is het besturen haar goed bevallen, 
zegt ze. ‘Je spreekt veel collega’s, leert hoe 
juridisch Nederland in elkaar zit. Je spreekt 
vaardigheden aan waarvan je misschien 
niet eens wist dat je ze had: lobbyen, pra-
ten met ministers en Kamerleden. Het blijkt 
dat je rechtstreeks invloed kunt uitoefenen 
op de parlementaire, en soms ook op de 
ambtelijke besluitvorming. Maar maatre-
gelen doorvoeren kost ontzettend veel tijd. 
Daar verkijkt iedereen zich op.’
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 Contact met het bureau van de orde
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
Neuhuyskade 94, Den Haag

Algemene informatie 070-335 35 35 info@advocatenorde.nl
N.a.w.-gegevens advocatuur 070-335 35 29 info@barbeheer.nl
Centrale Controle Verordeningen 070-335 35 26 ccv@advocatenorde.nl
Landelijke financiële bijdage 070-335 35 23/21 finorg@advocatenorde.nl
Communicatie (o.a. brochures) 070-335 35 52 pr@advocatenorde.nl
Kwaliteitszorg 070-335 35 71/78
Fax algemeen 070-335 35 31
Helpdesk
Klachten-en Geschillenregeling 070-335 35 43 kga@advocatenorde.nl
Overige vragen van advocaten 070-335 35 54 helpdesk@advocatenorde.nl
Opleiding
Beroepsopleiding (09.00–12.00 u) 070-335 35 55 opl@advocatenorde.nl
Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Onderhoud vakbekwaamheid (PO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Vrijstellingen BO en VSO 070-335  35 41 j.dieters@advocatenorde.nl

(advertentie)

ALT KAM BOER ADVOCATEN

CIVIELE CASSATIE?
prijsafspraken mogelijk

ook op basis van toevoeging
zie onze website voor voorbeeldzaken

Info: mr H.J.W. Alt, Pb. 82228, 2508 EE Den Haag
Tel.: 070 - 358 94 79, fax: 070 - 358 51 97
alt@altkamboer.com, www.altkamboer.com

 Van de Orde

Reglement 
Curatorium 
beroeps
opleiding
Er is een nieuw reglement van orde voor 
de vergaderingen en zittingen in admi-
nistratief beroep van het bij art. 9d Ad-
vocatenwet ingestelde Curatorium voor 
de beroepsopleiding advocatuur. Deze 
staat gepubliceerd onder het kopje Be-
roepsopleiding op www.advocatenorde.nl/
advocaten. 

Correcties
Tweede mr. X.
In het vorige nummer van dit blad (Ad-
vocatenblad (2011-15, p. 9) portretteerden 
we mr. D.D.M. Xanthopoulos (Daan Ad-
vocatuur, Arnhem) omdat hij de enige 
echte mr. X. zou zijn. Dit bleek onjuist: 
in Amsterdam werkt (bij Houthoff Bu-
ruma) ook advocaat mevr. mr. Y.L. Xu, 
met wie we binnenkort nader kennis ho-
pen te maken.

Transfer
In Advocatenblad 2011-15, rubriek Trans-
fers, is mr. D.J. van der Kolk (naar Van 
Traa Advocaten N.V. te Rotterdam) abu-
sievelijk aangeduid als mr. D.J. Kolk.


