
Het voorstel van de Nederlandse Orde van Advocaten om jonge advocaten een extra kennis-
test te laten maken voordat zij aan de verplichte beroepsopleiding mogen beginnen, leidde 
tot veel discussie in de beroepsgroep. Drie jonge advocaten geven hun mening.

‘Extra toets geen gek idee’

‘Dit zou drempel geweest zijn’

‘Het tijdstip is voor mij gunstig’

Lisanne Brouwer (26), advo-
caat bij Eldermans Geerts in 
Zeist, vindt een extra kennis-

test ‘geen gek idee’. Brouwer heeft 
net het tweede jaar van de beroeps-
opleiding afgerond en merkte dat 
de niveauverschillen tussen de ad-
vocaat-stagiaires groot zijn. ‘De 
stof die je leert zakt na enkele jaren 
weg. Doordat universiteiten zelf 
hun lesprogramma’s mogen sa-
menstellen, zijn er advocaten die 
bepaalde vakken in het eerste jaar 
van hun rechtenstudie volgen, an-
deren pas in het derde jaar.’

Door de verschillende niveaus 
miste Brouwer diepgang in de op-

Voor Vera Hartkamp (27) 
zou een toelatingstoets 
mogelijk een drempel 

zijn geweest om te kiezen voor 
een carrière als advocaat. Hart-
kamp, die bijna klaar is met de 
beroepsopleiding, is dan ook 
niet enthousiast over een extra 
kennistest. Volgens de advocaat 
bij Okkerse & Schop Advocaten 
in Almere weten veel rechtenstu-
denten tijdens hun studie niet 
precies wat werken in de advoca-
tuur inhoudt. 

‘Universiteiten zijn heel the-
oretisch, stages zijn vaak niet 
verplicht of er is geen ruimte 
voor in het curriculum. Pas toen 
ik na mijn studie bij Okkerse aan 
de slag ging als juridisch mede-

Vanaf 30 augustus mag Rhea 
Bask (24) zich meester in 
de rechten noemen. Dan 

studeert zij af aan Tilburg Univer-
sity. Bask werkt sinds kort als juri-
disch medewerker in de faillisse-
mentspraktijk bij Van Benthem & 
Keulen in Utrecht. Een mogelijke 
toelatingstoets voor de beroepsop-
leiding ziet zij met vertrouwen te-
gemoet.

‘Ik ben net met mijn neus uit de 
boeken, het tijdstip zou dus gun-
stig zijn. Al denk ik dat mensen die 
echt de advocatuur in willen, de 
toets gewoon halen.’

Bask erkent dat er niveauver-
schillen bestaan tussen de begin-
nende advocaten. Vooral tussen 
mensen die zonder praktijkerva-

leiding. Een aantal vakken was een 
herhaling van de universiteit. De 
kennis opfrissen dus, luidt haar 
credo. Een cognitieve test, puur op 
kennis gericht, is daar een goed 
middel voor. ‘Zo hebben stagiairs 
een gelijk startniveau en kan er 
in de opleiding meer aandacht 
worden besteed aan diepgang en 
vaardigheden.’

Zij denkt niet dat een extra 
test de toegang tot de advocatuur 
belemmert. ‘Iemand die echt 
advocaat wil worden, haalt deze 
test. Maar het mag niet zo zijn dat 
jonge advocaten verplicht eerst 
summerschools moeten volgen.’

Naam: 
Lisanne Brouwer

Kantoor: 
Eldermans Geerts

Naam: 
Vera Hartkamp

Kantoor: 
Okkerse & Schop 
Advocaten

Naam: 
Rhea Bask

Kantoor: 
Van Benthem & Keulen

werker ontdekte ik hoe leuk de 
advocatuur echt is. Maar zonder 
deze ervaring was een toela-
tingstoets voor mij zeker een 
drempel geweest, helemaal als je 
je flink moet bijscholen. Ik was 
misschien wel een andere weg 
ingeslagen. Met een rechtenstu-
die kun je allerlei kanten op.’

Hartkamp wil daarom dat stu-
denten tijdens hun studie meer 
mogelijkheden krijgen, en voor-
al ook zelf pakken, om aan de 
praktijk te snuffelen. Dan is er in 
de advocatenopleiding ook meer 
ruimte voor specialisatie. ‘De 
beroepsopleiding is nu wel heel 
erg breed. Dat past niet meer bij 
deze tijd. Advocaten zijn steeds 
gespecialiseerder.’

ring van de universiteit komen en 
advocaat-stagiairs die tijdens hun 
studie wél in de keuken van een 
advocatenkantoor hebben geke-
ken. ‘Praktijkkennis zou helpen 
om het startniveau van jonge advo-
caten te verhogen’, stelt Bask.

Zelf liep zij tijdens haar master 
ondernemingsrecht stage bij een 
advocatenkantoor. In Tilburg is 
dat verplicht. ‘Andere universitei-
ten moedigen dit wel aan, maar 
er wordt geen ruimte voor vrijge-
maakt in het curriculum. Als je 
toch op stage wil, loop je het risico 
op studievertraging. Met de nieu-
we regels voor studiefinanciering 
zitten de rechtenstudenten daar 
ook niet op te wachten. Flexibelere 
curricula, dat juich ik toe.’

‘Iemand die echt advocaat  
wil worden, haalt die test’
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