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Prof. Mr. A.I.M. van Mierlo 

 

Opleiding en kennismanagement, ofwel: het belang van de plattegrond van het recht 

 

1. Inleiding 

 

Titel 

Mijn lezing van vandaag heb ik als titel meegegeven “Opleiding en kennismanagement, ofwel het belang van de plattegrond 

van het recht” 

Een universitaire juridische opleiding schiet haar doel voorbij – ik durf zelfs de stelling aan: is onder de maat – als de 

afgestudeerde de plattegrond van het recht niet feilloos in het hoofd heeft. Ontbreekt die kennis, zo is mijn stelling, dan heeft 

kennismanagement – dat toch is gericht op het op betrekkelijk eenvoudige wijze ontsluiten en toegankelijk maken van Kennis 

betrekkelijk weinig zin. 

  

Francis Bacon (1561-1621) leerde ons: ‘Kennis is macht’. Ik denk dat dit voor het juridisch metier in zekere zin – het klinkt 

immers wat elitair - nog altijd geldt. Is de kennis eenmaal daar, dan past het in een maatschappij die steeds ingewikkelder 

wordt om deze kennis te managen, aldus dat het individu weet wat de organisatie waarvoor hij werkt weet en vice versa.  

Voortbordurend op Bacon geldt voor de hedendaagse juridische professional (vanwege mijn achtergrond heb ik in het bijzonder 

het oog op de advocaat): gedeelde kennis is kracht.     

 

De realiteit van de juridische opleiding 

Juridische opleidingen zijn “in”; de toeloop van studenten is nog altijd groot, in mijn ogen zelfs beangstigend groot. In groten 

getale stromen schoolverlaters de bachelorfase in, onwetend wat hun te wachten staat. Het Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs besteedt nauwelijks tot geen aandacht aan recht.  

 

Vanwaar deze grote animo? Ik sluit niet uit dat het beeld dat aankomende studenten van de studie hebben gebaseerd is op 

populaire media of films. Het juridische beroep – in het bijzonder dat van advocaat - wordt nogal eens voorgespiegeld als de 

wereld van Peter Stuyvesant, glamour, het grote geld en voortdurende roem. Hoe anders is de werkelijkheid; buffelen en 

zorgen dat je de concurrentie de baas blijft.     

 

Kijken we wat specifieker naar de juridische opleiding, dan valt een aantal kenmerken hiervan op.  

In het ‘recht’ staat ‘taal’ centraal. Velen onderschatten de talige uitdrukkingswijze van het recht. Het kunnen hanteren van die 

juridische vaktaal is één van de belangrijkste kenmerken van de juridische opleiding.  

Een tweede kenmerk is dat de studenten geacht worden geleidelijk aan overzicht te krijgen van de juridische kennisgebieden. 

Ik denk dat daarbij – alle modernismen ten spijt – nog altijd aan de klassieke driedeling in privaatrecht, strafrecht en staats- en 

bestuursrecht.  

Een derde belangrijke kenmerk is het beheersen van iets dat we tegenwoordig juridische informatievaardigheden noemen.  

 

2.  Commissie Kortmann 

 

In het najaar van 2010 is verschenen het Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding, in de wandeling, naar haar voorzitter, 

de Commissie Kortmann geheten. Het advies kreeg de pakkende titel “Met recht advocaat” mee. 

De Commissie Kortmann heeft zich gebogen over de State of the Art van de beroepsopleiding voor de advocatuur en de 

daaraan gekoppelde nieuwe inrichting hiervan.    

Op 1 september 2013 is de geheel vernieuwde driejarige Stagiaire Opleiding (met leerlijnen, majors en minors en een 

gecontroleerd keuze-/cafetariamodel in de keuzevakkensfeer) van start gegaan.  

De Commissie heeft zich gebogen over de doelstellingen, eisen en vakbekwaamheden die nodig zijn voor de huidige generatie 

van advocaat-stagiaires.  

In een beroepsveld waarin meer dan 17.000 advocaten werkzaam zijn is een nieuwe opleiding inrichten een dynamisch proces. 

Daarbij past het niet goed te weifelen of te aarzelen. Beter is het, althans zo meende de Commissie, met ferme (maar wel 

terechte) woorden de vinger op de wonde leggen. Daarbij is niet alleen gekeken naar de toentertijd bestaande opleiding binnen 

de advocatuur, de (eenjarige) Beroepsopleiding en de daarop volgende (tweejarige) Voortgezette Stagiaire Opleiding, maar ook 
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naar de juridische opleiding zoals die wordt gegeven aan de Nederlandse universiteiten gegeven worden. Over dit laatste 

schrijft de Commissie (pag. 23/24): 

 

‘De vorming van de (jonge) jurist is niet afgerond aan het einde van de universitaire opleiding. De universitaire en 

postuniversitaire opleiding, de Stagiaire opleiding, moeten in samenhang worden beschouwd. Bij de inrichting van deze beide 

opleidingen moet goed worden nagedacht over wat in welke opleiding thuis hoort. Het is niet aan de Orde te bepalen hoe de 

universitaire opleiding moet worden ingericht en aan welke vereisten de afgestudeerde jurist moet voldoen. Daarentegen kan 

de Orde wel aangeven welk niveau zij verwacht van juristen die tot de advocatuur willen worden toegelaten. De duur van de 

universitaire opleiding (Bacheloropleiding en Masteropleiding tezamen) bedraagt in de regel vier jaren. Gegeven deze beperkte 

duur moet worden gewaakt voor ‘overvragen’. Wel mag worden verwacht dat in de universitaire opleiding een brede en stevige 

basis wordt gelegd, waarop in de postuniversitaire fase kan worden voortgebouwd. De Commissie betwijfelt of de huidige 

afgestudeerde jurist die aansluitend aan de studie tot de advocatuur toetreedt, in de regel over een degelijke basis beschikt. 

Daarbij wijst de Commissie op een aantal ontwikkelingen in de laatste decennia: de invoering van het BaMa-stelsel, de grote 

keuzevrijheid en de toegenomen specialisatie in de universitaire opleiding. De invoering van het BaMa-stelsel heeft bij veel 

universitaire opleidingen ertoe geleid dat de Bacheloropleiding wordt gezien als de algemene opleiding in het recht en de 

Masteropleiding als een daaropvolgende mogelijkheid tot specialisatie.  Het gevolg is dat de algemene opleiding binnen drie 

jaren dient plaats te vinden. In die periode kennen diverse opleidingen bovendien een substantiële keuzevrijheid, de 

mogelijkheid van een buitenlands verblijf en/of een stagemogelijkheid. Indien de Masteropleiding zich vanwege de wens tot 

‘specialisatie’ richt op een beperkt deel van het recht, is het gevaar niet denkbeeldig dat in de universitaire opleiding de vereiste 

stevige basis niet kan worden gelegd. Deze ontwikkelingen en de toekomst van university en law colleges hebben er voor 

gezorgd dat een bonte stoet van jonge meesters met een geheel verschillend niveau van kennis van en inzicht in de centrale 

gebieden van het Nederlandse recht onze universiteiten verlaat. Daardoor is het voor het afnemend beroepenveld, zoals de 

advocatuur, niet erg duidelijk wat deze afgestudeerden weten en kunnen. De meester- of Master-titel is geen eenduidig 

keurmerk.’ 

 

Ik kan niet verhullen dat de Commissie kritisch is geweest! En persoonlijk denk ik: terecht. We moeten ervoor waken dat het 

afleveren van voldoende ‘afgestudeerden’ het middel wordt om financieel te overleven en dat om die reden intensivering van 

het onderwijs, blokonderwijs en studeerbaarheid het hoogste goed wordt en aan de aanleg bij de student van een degelijk 

juridisch fundament niet of nauwelijks wordt toegekomen.  

 

De door de Commissie Kortmann geuite kritiek op de kwaliteit van de hedendaagse juridische opleiding kern wordt gevoed door 

bezorgdheid. Bezorgdheid over de vraag of de universitaire gemeenschap afgestudeerden aflevert die voldoende disciplinaire 

kennis bezitten. De Commissie – en ik wil niet verhullen – ik was zelf Lid daarvan twijfelt daaraan.     

 

In opleidingsbegrippen gesproken valt te zeggen dat de begin- en eindtermen van de universitaire juridische opleiding diffuus 

zijn. De aansluiting tussen universiteit en Beroepsopleiding is onduidelijk geworden. Het niveau van de afgestudeerden is voor 

de Orde van Advocaten te gedifferentieerd om de eigen beginsituatie in opleidingstermen te definiëren. De indruk bestaat dat 

juridische faculteiten de ernst van de aansluitingsproblematiek niet onder ogen zien en worstelen om die problematiek in 

termen van begin- en eindtermen concreet te maken.  

 

3. Juridische informatievaardigheden 

 

Afgestudeerden juristen dienen grondige kennis en inzicht te hebben van de disciplinaire kennis van het recht en reflectieve 

kennis over het recht. Derhalve niet enkel aandacht besteden aan ‘Wat houdt het huidige recht in?’, maar ook voldoende ruimte 

opnemen in het curriculum om vragen te behandelen als ‘Wat is recht?’ en ‘Hoe verhoudt recht zich tot rechtvaardigheid?’ Voor 

het academische karakter van de universitaire opleiding is dit onontbeerlijk. Wordt het reflectieve verlaten, dan verwordt de 

studie tot een deftige, want veel te dure, beroepsopleiding.    

 

Vanuit het perspectief van de Stagiaire-Opleiding gaat de commissie Kortmann ervan uit dat in de universitaire opleiding 

voldoende aandacht wordt besteed aan het aanleren van  juridische onderzoeksvaardigheden.  

Wie echter de Nederlandse juridische curricula op een rijtje zet, ziet dat de aandacht voor juridische informatievaardigheden 

vrijwel nihil is. Dergelijke vaardigheden zijn de laatste decennia onderbelicht gebleven. Opleidingen gingen ervan uit dat het 
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aanleren van die specifieke vaardigheden als vanzelf zouden geschieden. Steeds vaker blijkt dat juridische afgestudeerden niet 

in staat zijn te tonen dat ze de noodzakelijke ínformatievaardigheden weten te gebruiken.  

Laat ik een voorbeeld geven, dicht bij huis. In het burgerlijk recht en het burgerlijkprocesrecht geldt nog altijd de Asser-serie 

als leading.  

 

Het bewerken van dergelijke boeken staat – kennelijk – op de universitaire onderzoeksladder laag aangeschreven. Jammer en 

ik denk, maar ik ben niet geheel waardevrij, ten onrechte. Toch is er ook nog goed nieuws te melden. De geconstateerde 

wetenschappelijke onderwaardering wordt, zo kan ik u vertellen, in meer dan voldoende mate gecompenseerd door het 

aantoonbare veelvuldige gebruik dat van dergelijke boeken in de dagelijkse praktijk wordt gemaakt. Toch moeten we ons 

zorgen gaan maken.  

 

Het raadplegen van Asser-delen of soortgelijke handboeken behoort echter niet tot de standard practice van de afgestudeerde 

jurist. Daartoe ontbreekt de vaardigheid en meer in het bijzonder de onwetendheid welk leerstuk in welk gedeelte van de reeks 

aan de orde komt. De studie is voltooid met behulp van compendia, studenten dictaten, college op band kijken en andere voor 

de vorming van de jurist oprechte slechte zaken.     

 

4. Kennismanagement 

 
Voor kennismanagement is de aanwezigheid van een flinke portie kennis (bij manager en gebruiker van de gemanagede 

kennis) noodzakelijk.  

Beljaars en Winter (2012) houden ons – en de universitaire wereld – de volgende spiegel voor: 

  

‘Het leren omgaan en werken met wetenschappelijke bronnen 

zal in de komende jaren in het juridische onderwijs toenemen, omdat de afnemers van juristen – advocatuur, bedrijfsleven en 

publieke instellingen - een hoger kwalificatieniveau vragen. Actuele kennis van vakgebieden veroudert zo snel dat in de 

opleiding de focus op de waarde daarvan naar de achtergrond zal verdwijnen, zodat de aandacht verschuift naar hoe kan ik 

kennis genereren, welke vaardigheden heb ik nodig zodat ik de juridische vragen kan beantwoorden. Kennisinstrumenten zoals 

de selectie van informatiebronnen, het 

hanteren van databases, en het op waarde schatten en beoordelen van de informatie, en het citeren van bronnen, zullen in de 

praktijk van de afgestudeerde jurist een steeds belangrijkere plaats krijgen.’  

 

De vraag is wat de term kennismanagement precies inhoudt? Degene die het weet, mag het zeggen. Het is een vaag en 

hybride begrip, zeker wanneer het ICT-gerelateerd is.  

 

Ik wil het toespitsen op de vraag ‘Hoe organiseer je de overdracht van juridische kennis?’, in een technologisch snel  

veranderende wereld, waar de informatietechnologie de boventoon voert. Met als belangrijke component: waar haal ik mijn 

informatie vandaan?!  

 

Het zinvol aanleren van juridische informatievaardigheden kan naar mijn mening pas beginnen als de kennis van de relevante 

rechtsgebieden op een grondige wijze is aangeleerd. De eerder door mij genoemde centrale rechtsgebieden – het privaatrecht, 

het strafrecht en het staats- en bestuursrecht zowel in formele als materiële zin – vergen veel onderwijstijd, maar ook 

bezinkingstijd. Hoe korter de leertijd, hoe oppervlakkiger de kennis. In dat verband durf ik de stelling aan dat - al te veel - 

blokonderwijs dodelijk is voor daadwerkelijke kennisvergaring. 

 

Naast de vakinhoudelijke kennisvaardigheden behoren ook juridische informatievaardigheden en natuurlijk de schriftelijke en 

mondelinge vaardigheden tot de kenniselementen van de opleiding van de jurist. Zonder dergelijke skills kan een jurist mijns 

inziens niet optimaal in de beroepspraktijk functioneren.  

   

 

In het curriculum van de juridische opleiding dient dan ook tijd en ruimte te worden gecreëerd om kennis van en kennis over 

het recht in te passen in een vaardighedentraject. Een dergelijk traject dient in moeilijkheidsgraad gelijk op te gaan met de op 

hetzelfde moment verworven inhoudelijke kennis van het recht. Het voortschrijdende inzicht van de student en het 
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gedefinieerde kennisniveau moeten op elkaar aansluiten. Dit brengt mee dat de opleiding telkens moet toetsen of de student 

het vereiste kennisniveau al heeft bereikt. Wil je dat professioneel doen, dan dient het onderwijsmanagement in overleg met de 

docenten een methodologisch helder pad te kiezen.   

 

5. Plattegrond van het recht 

 

Zoals u op de website van dit seminar heeft kunnen zien, staat de ‘digitale geletterdheid’ de komende periode in het middelpunt 

van de belangstelling. Dat is een goede ontwikkeling, maar juristen dienen niet uit het oog te verliezen dat een groot gedeelte 

van de juridische literatuur nog steeds gewoon uit boeken en nog niet-gedigitaliseerde tijdschriften bestaat. We zullen onze 

juridische informatievaardigheden ook daarop dienen af te stemmen. Naast oefeningen in het gebruik van digitale toegangen - 

portals in de virtuele bibliotheek -,  zal een bezoek aan de fysieke bibliotheek in de eindfase van de studie gestimuleerd dienen 

te worden.    

Portals met toegang tot content-geïntegreerde databases, zoals bijvoorbeeld Legal Intelligence, dienen grondig gekend te 

worden. Inzicht daarin kan niet worden verkregen zonder dat de afgestudeerde jurist de plattegrond van het recht tot in de 

puntjes beheerst. De centrale leerstukken van het recht moeten geplaatst kunnen worden tegenover de voortdurende 

ontwikkeling van het recht.  

 

De internationale bibliotheekwereld, zo heb ik begrepen, heeft moeite gedaan standard’ te ontwerpen: wat zijn de 

uitgangpunten voor Legal Information Literacy?  Vandaag worden die ‘standards’ onder de aandacht gebracht. Abstracte gids-

aanwijzingen die de  Research Skills van een toepasselijk kader voorzien. Enerzijds om de juridisch informatiezoekende te 

begeleiden naar de bronnen die nodig zijn om de plattegrond van recht te kunnen duiden, anderzijds ijkpunten voor het 

curriculum, waarin zowel faculteit als bibliotheek zou moeten samenwerken.  

 

Ik pleit er dan ook voor om samenwerkingsvormen te ontwerpen, waar juridische faculteiten, beroepspraktijk, bibliotheken en 

uitgevers de handen ineen slaan en aldus adequate onderwijsmethoden en moderne technologie op elkaar weten af te 

stemmen, teneinde het kwaliteitsniveau van de afgestudeerden verder te verhogen. De advocatuurlijke beroepspraktijk heeft 

haar Stagiaire-Opleiding grondig vernieuwd. Het is in ieder geval binnen de Commissie Kortmann de uitdrukkelijke wens 

geweest dat het eindniveau van de universitair afgestudeerde jurist beter aansluit op het beginniveau van de eerstejaars 

advocaat-stagiaire. Een geïntegreerde driejarige Stagiaire-Opleiding, zoals die per 1 september 2013 van start is gegaan, en 

waarvoor met zeer veel inspanning een gestroomlijnd en goed afgewogen curriculum is ontworpen, vormt de basis voor een 

grondige voorbereiding op de beroepspraktijk. 

   

In mijn ogen zijn nu de juridische faculteiten aan zet. Kwaliteitsverhoging en kwaliteitsbewaking zouden de ingrediënten van de 

vernieuwing dienen te zijn, ingebed in een wetenschappelijke omgeving.  

 

 

 

 

  

 


