
 Gouden Eeuw

Hoe bepalend onderwijs kan zijn voor een 
beroepsgroep, een land of zelfs de hele wereld 

bewijst de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 
1863, uit de koker van Johan Rudolph Thorbecke. De 
wet stond aan de wieg van de Hoogere Burgerschool 
die de weg naar een studie opende voor slimme 
kinderen uit de burgerij en leidde tot wat weten-
schapsfilosoof Bastiaan Willink ooit betitelde als de 
Tweede Gouden Eeuw. De hbs-docenten besteedden 
veel aandacht aan wiskunde, fysica, biologie, chemie 
en zo kwam het dat Nederland na de komst van de 
burgerschool in de bètawetenschappen excelleerde. 
De hbs leverde in de periode tot 1940 maar liefst 
zeven van de acht Nederlandse Nobelprijswinnaars. 
Onder voormalige hbs’ers bevonden zich Jacobus 
Henricus van ’t Hoff (scheikunde), Hendrik Antoon 
Lorentz (natuurkunde) en Frits Zernike (natuur-
kunde), die een Nobelprijs kregen voor respectie-
velijk de theorie van chemische evenwichten en 
osmose, het bewijs dat een atoom elektronen bevat 
en de uitvinding van de fase-contrast-microscoop.
 In het recent verschenen boek De nieuwe advocaat 
is te lezen dat ook de permanente opleiding van 
advocaten opstoomt richting een sleutelmoment. 
De traditionele juridische manier van lesgeven in de 
traditionele juridische vakken is niet meer afdoen-
de. De T-shaped lawyer komt en die moet diepgaande 
juridische kennis (de staander in de T) combineren 

met meer algemene kennis en vaardigheden (de 
ligger in de T) zeggen sommigen. Een enkeling 
gaat zelfs zo ver om te stellen dat een academische 
rechtenstudie geen voorwaarde hoeft te zijn voor 
een carrière als advocaat. Anderen, zoals de Leidse 
rector magnificus Carel Stolker, benadrukken juist 
het belang van diepgaande academische kennis van 
het recht (zie ‘Behoud volwaardige rechtenstudie 
voor advocaten’ op pagina 44). En weer anderen 
stellen dat de T-shaped lawyer eigenlijk passé is en de 
π-shaped lawyer eraan komt (zie ‘Dit gaat u leren’ op 
pagina 56).
 De auteurs van het recent verschenen De Nieuwe 
advocaat concluderen dat het in elk geval belangrijk 
is om de grote nadruk op vakinhoudelijke ontwik-
keling los te laten en ervoor te zorgen dat advocaten 
zich verder ontwikkelen in vaardigheden, zoals 
projectmanagement, psychologie, financiën, data-
analyse en conflictmanagement. Maar daarvoor 
moet wel de Verordening op de advocatuur worden 
aangepast. De Verordening op de advocatuur biedt 
nu de mogelijkheid maximaal tien punten te beha-
len met niet-juridische cursussen, intervisie en peer 
review. Onvoldoende, schrijven de auteurs. Zij willen 
dat opleidingspunten voor niet-juridische cursus-
sen of programma’s juist worden verplicht. Zo 
bezien heeft de advocatuur, net als de burgerij in de 
negentiende eeuw, een Thorbecke nodig.

Robert Stiphout

redactioneel

‘Behoud volwaardige  
rechtenstudie voor advocaten’

Carel Stolker over kritiek op de 
rechtenstudie, de nieuwe generatie 

studenten en de aansluiting op  
de praktijk.  

pag. 44

Dit gaat u leren
Drie trends in de opleidingen voor 

advocaten uitgelicht. De advocaat van 
straks blijkt een techsavvy, ethisch 

bewuste T- dan wel π-shaped lawyer 
te moeten zijn.
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De beste les
In de beroepsopleiding of permanente 

educatie brengen docenten u van alles bij. Wat 
is de belangrijkste les die zij zelf meekregen in 
hun carrière? Van patroon tot professor: wat de 
docenten leerden van hun eigen leermeesters.
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‘Juristen worstelen 
met de cloud’

IT-jurist Mr. Peter van Schelven:

Cloudcontracten ontpoppen zich voor veel juristen als 
veelkoppige monsters. Want wat moet er in zo’n contract 
precies geregeld worden? En wat wordt er bedoeld met 
vaktermen als IaaS, SaaS en PaaS? “Bij een contract van 
honderden pagina’s kun je over een éénletterwoord als
‘SaaS’ al gedonder krijgen”, stelt IT-jurist Peter van Schelven.

De stap van ‘on-premise’, waarbij de IT-systemen 
binnen de bedrijfsmuren draaien, naar een 
cloudomgeving brengt andersoortige risico’s met 
zich mee, zo waarschuwt Mr. Peter van Schelven. 
Die risico’s vragen om technische en 
organisatorische maatregelen die juridisch goed 
ingebed moeten worden. Want wat gebeurt er 
bijvoorbeeld na de beëindiging van een contract 
met de data die in de cloud draaien?

“In een ‘exitstrategie’ moet dus goed worden 
vastgelegd hoe de cloudprovider de data weer 
beschikbaar stelt aan zijn klant als een contract 
om wat voor reden dan ook eindigt”, legt Van 
Schelven uit. “Een bijzonder punt van aandacht is 
de complexe situatie bij het faillissement van de 
cloudprovider of een opdrachtgever van 
clouddiensten. In de rechtspraak zijn op dat vlak 
de scherpe kantjes van het raakvlak van ‘cloud en 
recht’ al aan de orde geweest.”

Het juridisch goed inbedden van maatregelen is 
echter geen eenvoudige opgave, zeker niet in een 
‘cloudwereld’ die geen landsgrenzen kent. Zo kan 
de klant kiezen voor een cloudprovider met een 
datacenter in Ierland, ‘maar als jurist moet je dan 
wel bekend zijn met Iers recht’, aldus Van 
Schelven.

Onduidelijke kretologie
De contractspraktijk wordt volgens Van Schelven 
nog verder bemoeilijkt door ‘vakjargon en 
onduidelijke kretologie’. Zo kan de afkorting ‘SaaS’ 
(Software-as-a-Service) in een aanbesteding al tot 
veel onenigheid leiden. “Want is er alleen sprake 
van SaaS als de dienst volledig via de web- 
browser wordt aangeboden? Of mag een provider 
ook op de aanbesteding inschrijven als de klant 
via clientsoftware moet inloggen?”

Ook is niet duidelijk of een SaaS-contract moet 
worden bestempeld als een dienstencontract, 
als een softwarelicentie of wellicht zelfs als een 
huurovereenkomst. “Dat heeft wel gevolgen voor 
het regime dat op de overeenkomst van 
toepassingen is”, aldus Van Schelven. “Dus ook 
juristen zelf worstelen met de duiding van de 
cloud en ook dat draagt niet bij aan de 
rechtszekerheid.”

Mr. Peter van Schelven zal het vakjargon ontrafelen 
tijdens de verdiepingscursus ‘Cloud & Recht’ die op 
19 november van start gaat in Amsterdam. 

Meer informatie: iir.nl/cloudrecht
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