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Een goede jurist heeft niet alleen kennis van het recht nodig, maar dient ook te beschikken over de 

vaardigheden om die kennis in de praktijk te brengen. Over dit uitgangspunt zijn rechtsgeleerden het 

eens, maar over de invulling en uitwerking in het onderwijs veel minder: wat is de beste manier om 

juristen vaardigheden bij te brengen? En welke vaardigheden dienen daarbij de nadruk te krijgen? 

Volgens sommigen wordt van de jurist van de 21e eeuw iets heel anders gevraagd dan vroeger, 

waardoor hij naast diepgaande kennis van het recht ook een brede interdisciplinaire kennis nodig 

heeft: de T-shaped lawyer. Anderen betwijfelen of dit werkelijk iets nieuws brengt, en ook of 

hiermee de rechtenstudent niet overvraagd wordt: is dat allemaal mogelijk in een opleiding van vier 

jaar? 

In deze bijeenkomst betrekken we deze discussie op vaardighedenonderwijs: welke vaardigheden 

heeft een jurist nodig en hoe kunnen rechtenstudenten die het beste leren?  

Het eerste thema van de bijeenkomst betreft de inhoud en plaats van vaardighedenonderwijs. Moet 

de nadruk liggen op juridische vaardigheden of academische vaardigheden, of dienen beide 

tegelijkertijd te worden onderwezen? Welke juridische vaardigheden zijn in de huidige tijd vooral 

van belang en zijn daar nieuwe vaardigheden bijgekomen? Wat is daarin de plaats van 

interdisciplinariteit? Is het beter om deze vaardigheden aan te bieden binnen de kennisgerichte 

vakken, of is een apart vaardighedentraject effectiever?  

Het tweede thema is de didactiek van het vaardighedenonderwijs: wat zijn goede manieren om 

studenten te leren analyseren, kritisch oordelen, schrijven of onderzoeken? Wat kunnen online 

middelen bijdragen aan goed vaardighedenonderwijs? 

Wij nodigen u uit om hierover ervaringen en meningen te komen delen. Er is ruimte voor korte 

presentaties (10 minuten) van best practices en plannen en voor innovatieve en conservatieve 

ideeën over goed vaardighedenonderwijs. Wilt u aan ons aangeven of u over het eerste thema of 

het tweede thema wilt spreken?  

Deelname met of zonder presentatie is mogelijk. Graag aanmelden bij het secretariaat Publiekrecht 

en STeM (Wies Dam en Yvette van Naarden) op pubstem@law.eur.nl, voor 30 maart 2018. Neem 

voor inhoudelijke vragen contact op met Sanne Taekema (taekema@law.eur.nl). 

 


