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Orde zoekt docenten
De afdeling Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten organiseert twee keer per jaar een praktijkgerichte beroepsopleiding. Deze
opleiding heeft als doel om advocaat-stagiaires in een relatief kort tijdsbestek te scholen in elementaire voor de advocatuur vereiste kennis en
vaardigheden. De cursusonderdelen vinden plaats op diverse locaties in
het land en de cursusgroepen bestaan uit minimaal 16 en maximaal 32
cursisten.
De docenten zijn ervaren advocaten, rechters of trainers en hebben
goede algemene communicatieve vaardigheden. De docenten begeleiden het leerproces van een cursusgroep aan de hand van een docentenhandleiding en materiaal dat voor de Beroepsopleiding is ontworpen.
In het cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van praktijkgericht
oefenmateriaal, zoals oefendossiers en werkopdrachten.
Gevraagd wordt: deskundigheid, enthousiasme, en bij voorkeur didactische ervaring. Geboden wordt: een training (didactiek) voor zowel
de beginnende als de ervaren docent. Daarnaast ontvangt de docent
binnen de Beroepsopleiding een reiskostenvergoeding, een geldelijke
tegemoetkoming (H 360 per dagdeel) en punten in het kader van de
Permanente Opleiding.
De Orde zoekt voor de Beroepsopleiding Advocatuur naar docenten:

• Schrijfvaardigheid
De afdeling Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten is voor de
Beroepsopleiding op zoek naar nieuwe docenten, neerlandici, advocaten
of rechters, die affiniteit hebben met schrijven en bereid zijn om ten minste twee dagen per jaar als docent Schrijfvaardigheid op te treden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline van der Sluys, telefoonnummer: 070-335 35 75, e-mail: c.vandersluysAadvocatenorde.nl.
Sollicitaties, voorzien van een kort curriculum vitae en motivatie, kunt u zenden
naar de Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling Opleiding, t.a.v. Caroline van
der Sluys, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag of naar e-mailadres: c.vandersluys
Aadvocatenorde.nl.

• Bestuursprocesrecht
De afdeling Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten is voor
de Beroepsopleiding op zoek naar nieuwe docenten, te weten advocaten
die affiniteit hebben met Bestuursprocesrecht.
De cursus Bestuursprocesrecht bevat de onderdelen: algemene inleiding Awb, rechtsbescherming tegen de overheid, ontvankelijkheid, bezwaar en administratief beroep en de voorlopige voorziening. De advocaat dient bereid te zijn om ten minste twee dagen per jaar als docent
Bestuursprocesrecht op te treden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan van Nispen tot
Sevenaer, telefoonnummer: 070-335 35 80, e-mail: c.vannispenAadvocatenorde.nl.
Sollicitaties, voorzien van een kort curriculum vitae en motivatie, kunt u zenden
naar de Nederlands Orde van Advocaten, afdeling Opleiding, t.a.v. Christiaan
van Nispen tot Sevenaer, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag of naar e-mailadres:
c.vannispenAadvocatenorde.nl.

768

ADVO_16 redactie 01.indd 768

Advocaten voor advocaten

Sri Lanka: advocaten
monddood gemaakt
De cliënten van advocaten die werkzaam zijn voor
rechtshulporganisaties in het noordoosten van Sri Lanka, zijn voornamelijk slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In dit deel
van Sri Lanka vechten de Tamil Tijgers al decennia lang voor een
onafhankelijk Tamil Eelam, letterlijk Tamil-thuisland. Ondanks een
overeengekomen staakt-het-vuren houden de gevechten tussen het
regeringsleger en de Tamil Tijgers aan. Onschuldige burgers worden op willekeurige gronden opgepakt onder het mom van preventieve nood- en antiterreur maatregelen. Ook ‘verdwijnen’ mensen en
worden veel mensen gemarteld. Advocaten die deze mensen of hun
familieleden bijstaan in juridische procedures worden door de autoriteiten en de schenders van mensenrechtenrechten als ‘persona non
grata’ beschouwd en in de uitoefening van hun werk tegengewerkt,
bedreigd en geïntimideerd.
Volgens de Asian Human Rights Commission (AHRC) is een merkwaardige, maar ook zeer zorgelijke ontwikkeling dat advocaten niet
alleen worden geïntimideerd door groepen binnen de politie, maar
ook door leden van de rechterlijke macht en in het bijzonder door
een aantal rechters van de Supreme Court onder leiding van Chief
Justice Sarath N. Silva. De situatie is de laatste jaren zo verergerd dat
veel advocaten – van het handjevol dat nog slachtoffers van mensenrechtenschendingen durft bij te staan – afzien van het voeren van
procedures voor de Supreme Court.
Een beproefd middel om advocaten monddood te maken is het dreigement om hen van het tableau te (laten) schrappen. Dit overkwam
ook de mensenrechtenadvocaat mr. Elmo Perera. In een rechtszaak
voor de Supreme Court vroeg Perera om opheldering over een aantal kwesties met betrekking tot de samenstelling van het panel van
rechters dat volgens hem ongrondwettelijk was. Perera werd er vervolgens door de rechters van beschuldigd de goede procesorde te
ondermijnen en op grond daarvan dient Perera momenteel in een
separate procedure aan te tonen waarom hij niet van het tableau zou
moeten worden geschrapt.
Het bovenstaande wordt bevestigd door de vooraanstaande advocaat
en mensenrechtenactivist Kasinather Sivapalan waarmee Advocaten
voor Advocaten onlangs een persoonlijk gesprek voerde. Sivapalan
ontving wegens zijn rol in het vredesproces in Sri Lanka zulke serieuze doodsbedreigingen dat hij zijn land recentelijk met behulp van
mensenrechtenorganisaties heeft moeten ontvluchten.
Voor informatie over Advocaten voor Advocaten (L4L) kunt u contact opnemen met Judith Lichtenberg via infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek
de website www.advocatenvooradvocaten.nl Daar leest u ook hoe u donateur
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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