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V oor veel advocaten is het nog 
een ver-van-hun-bedshow, 
maar een robotadvocaat is 

niet meer alleen een visioen van de 
toekomst. Zo vecht DoNotPay, een 
chatbot aangedreven door kunst-
matige intelligentie, parkeerboetes 
in New York en Londen aan. 
In eigen land maakt bezwaarmaak-
app Appjection het mogelijk 
met een smartphone bezwaar te 
maken tegen boetes en besluiten. 
Technologie en advocatuur 
raken meer en meer verweven. 
Opleidingsinstanties voor advocaten 

stemmen hun curriculum daar op af. 
Opvallend is dat er binnen opleiding-
en en cursussen vooral aandacht is 
voor de toepassing en rechtsgevolgen 
van nieuwe technologische 
mogelijkheden. Onderwijsinstelling 
Dialogue geeft een cursus digital 
awareness waarbij cursisten kennis 
vergaren in nieuwe technologische 
ontwikkelingen voor juristen en de 
toepassing daarvan. Bij het Centrum 
voor Postacademisch Juridisch 
Onderwijs (CPO) kunnen advocaten 
zich bijscholen in aspecten van 
privacygevoeligheid en datalekken. 

En bij het Juridisch PAO van de 
Universiteit Leiden zijn regelmatig 
cursussen als Cybercrime, 
Actualiteiten Privacy en Basiscursus 
Persoonsgegevens te volgen. 

LEGAL TECH
Er is binnen opleidingen voor 
advocaten te weinig aandacht 
voor legal tech, volgens Marc 
Salomon, Dean van de Amsterdam 
Business School van de Universiteit 
van Amsterdam. ‘Ik zie wel iets 
in een opleiding juridische 
technologie waarin studenten 
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computers leren om contracten 
te begrijpen en juridisch werk te 
doen. Net zoals er een opleiding 
medische technologie bestaat.’
Binnen de bachelor- en masteroplei-
dingen Rechten aan de Universiteit 
Leiden en aan de Tilburg Univer-
sity zijn er ontwikkelingen op dat 
gebied. In Leiden wordt gewerkt 
aan onderwijs rondom legal tech en 

juridisch ondernemerschap. Aan de 
Tilburg University werken hackers 
en systeem architecten samen met 
juristen en economen (zie kaders 
op pagina 39 en 40).
De digitalisering van de 
rechtspraak dringt ook door tot 
het onderwijs voor advocaten. 
OSR geeft bijvoorbeeld de cursus 
‘KEI – digitaal procederen in het 

nieuwe bestuursprocesrecht’. CPO 
verzorgt een webinar over 'De civiele 
procedure onder KEI'. Intern bij 
advocatenkantoren, zoals bij Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn 
advocaten en notarissen, zullen 
advocaten worden getraind in 
het nieuwe, digitale, procederen 
en de daarmee samenhangende 
veranderingen in het procesrecht.

In Tilburg is onder meer oud-advo-
caat Koen van Holten (51) druk bezig 
met het invoeren van het begrip 
‘data science’ in het curriculum van 
de gehele juridische opleiding. Geen 
Tilburgse jurist studeert straks nog 
af zonder te weten wat een algorit-
me is en hoe je een analyse doet op 
basis van data. Van Holten: ‘Dat is 
bijvoorbeeld essentieel als de politie 
vervoersbewegingen van een crimi-
neel analyseert. De advocaat moet 
dan kunnen doorvragen op basis 
van die gegevens.’ Niet alleen straf-
pleiters worden een beetje data-ana-
list, gelooft Van Holten, ook andere 
juristen moeten eraan geloven. 
Steeds vaker zullen ze een data scien-
tist inschakelen. ‘Als de Autoriteit 
Consument & Markt een bedrijf bin-
nenvalt in verband met een mede-
dingingszaak en ze trekken alle data 
uit het bedrijf, kloppen hun analyses 
dan? Dat moet je kunnen checken.’ 
In de overnamepraktijk is ook veel te 
winnen met goede data science, weet 
Van Holten. ‘Daar zitten nog steeds 
legers stagiaires dikke ordners door 
te ploegen, kan een computer dat 
niet beter? Welke vragen stel je dan 
aan die computer? Daar kan een 
data scientist uitkomst bieden.’
Niet alleen het gebruik van data in 
de juridische praktijk wordt onder-

wezen in Tilburg vanaf september. 
Ook de vraag wat data betekent in 
juridische termen is voer voor de 
aanstormend juristen. Wanneer 
ben je eigenaar van data, hoe zit het 
met het intellectueel eigendom, hoe 
bescherm je investeringen in data? 
‘Wat is van jou en wat is van mij, dat 
is bij het gebruik van data heel rele-
vant, daar gaan we onderzoek naar 
doen,’ vertelt Van Holten. 

SAMENWERKING TUSSEN 
JURISTEN EN TECHNEUTEN
De Tilburgse juristen zijn ervan 
overtuigd dat ze het niet alleen 
redden in de snel digitaliserende 
wereld. De Engelsman Richard 
Susskind voorspelde ‘the end of la-
wyers’ al in 2008, en als juristen niet 
gaan samenwerken met informatici 
en wiskundigen kan dat weleens 
snel bewaarheid worden, denken 
ze in Tilburg. Dus komt er naast de 
juridische opleidingen waarin data 
science een steeds prominenter rol 
krijgt ook een intensieve samenwer-
king tussen Tilburg University en de 
Technische Universiteit Eindhoven, 
waar een gezamenlijke bachelor en 
vier verschillende masters Data Sci-
ence uit voortvloeien. Ingenieurs en 
wiskundigen uit Eindhoven willen 
daarin met econometristen en juris-

ten alle invalshoeken bekijken van 
‘big data’. ‘Het levert een nieuw soort 
wetenschapper op die op grond van 
data science werkt,’ licht oud-advo-
caat Koen van Holten toe. ‘Kijk naar 
de blockchain technologie waar nu 
veel over wordt geschreven. Als je 
begrijpt wat blockchain doet, dan 
kun je zien welke problemen in de 
maatschappij je met die technologie 
kunt oplossen. Wij leiden mensen 
op om dat soort technologieën te 
gebruiken. Zij lossen in een of twee 
dagen problemen op die voorheen 
niet op te lossen waren.’ 
Van Holten weet dat menig jurist 
afhaakt bij zijn verhaal omdat het 
te abstract is. ‘Een voorbeeld is een 
klus die onze studenten hebben 
gedaan voor een grote verhuurder. 
Hij sluit huurcontracten, die 
worden beëindigd, er gaat een 
nieuw contract lopen, het huis 
moet worden opgeleverd, de sleutel 
overhandigd. Dat lijkt simpel, maar 
toch gaat er veel mis. Met process 
mining-technieken kun je meten 
waar het misgaat, en het uitvoeren 
van contracten op een eenduidige, 
geautomatiseerde manier inrichten.’ 
Process mining is een manier om (big) 
data te analyseren, een aanpak die 
een jurist niet zal bedenken, wil hij 
maar zeggen. 

TILBURG UNIVERSITY: DATA SCIENCE
DOOR!/!ERIK!JAN!BOLSIUS

IN TILBURG ZOEKEN ZE HET IN DE 
SAMENWERKING TUSSEN JURISTEN EN HACKERS
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CLIËNTGERICHTHEID
Computers vervangen advocaten 
niet, maar de manier waarop advoca-
ten hun beroep uitoefenen, is wel aan 
het veranderen, zeggen veel experts. 
Juist aan eigenschappen die advoca-
ten van robots onderscheiden, is be-
hoefte. ‘Creativiteit, beoordelingsver-
mogen, non-verbale communicatie 
en empathie worden steeds belang-
rijker,’ zegt een woordvoerder van de 
Nederlandse orde van advocaten. ‘De 
advocaat verandert van een juridisch 
adviseur in een trusted advisor,’ zegt 
directeur van opleidingsinstantie 
Dialogue Monique van de Griendt. 
Inlevingsvermogen en cliëntge-
richtheid zijn daarbij essentieel. ‘Als 

advocaat moet je ervoor zorgen dat 
je meer van de branche van je cliënt 
begrijpt. Welke problemen heeft hij, 
waar ligt hij wakker van?’
Deze tendens herkent Robin Funne-
kotter, opleidingsmanager bij Pels 
Rijcken. ‘Van advocaten wordt veron-
dersteld dat ze uitmuntende juristen 
zijn, tegelijkertijd wordt steeds meer 
van ze verwacht op het gebied van 
dienstverlening. Advocaten moeten 
proactief met hun cliënten meeden-
ken. Waar lopen ze tegenaan in hun 
branche en waar kunnen ze in de toe-
komst mee te maken krijgen? Naast 
de juridisch inhoudelijke tak van 
sport moeten advocaten oog hebben 
voor de politieke en maatschappelij-

ke context.’
Deze ontwikkeling vraagt van 
advocaten dat ze breder zijn opge-
leid. Enkele jaren geleden al werd 
de term T-shaped lawyer geïntrodu-
ceerd. Deze advocaat combineert 
diepgaande juridische kennis (‘de 
staander’ in de T) met basiskennis 
van andere disciplines zoals bedrijfs-
kunde, bestuurskunde, politicologie, 
psychologie en sociologie (‘de ligger’ 
in de T). Daarnaast beschikt hij over 
vaardigheden als analytisch denken, 
bemiddelen en onderhandelen.
Opleidingsinstanties bevestigen dat 
de noodzaak om ‘T-shaped’ te zijn, 
onverminderd aanwezig blijft. Zo 
biedt het Juridisch PAO van de Uni-

‘Als ik nieuwe studenten toespreek, 
vertel ik altijd dat Einstein ooit op 
dezelfde plek stond. Maar wat zegt 
dat over nu?’ Opleidingsdirecteur 
René Orij (47) van de Leidse rechten-
faculteit is niet alleen maar blij met 
de rijke historie van zijn universiteit. 
De opleidingsdirecteur wil de Leidse 
studenten dingen meegeven die ze 
nodig hebben voor de toekomstige 
juridische wereld. Hard nodig, vindt 
hij. ‘We doen eigenlijk al sinds 1575 
hetzelfde.’ Orij is ook managing 
director van het Centrum voor onder-
nemerschap en innovatie. Zijn doel: 
juristen ondernemender maken. 

PUUR KENNIS STAMPEN 
IS ACHTERHAALD
Student Jurian Lock (24) gelooft 
dat ondernemerschap essentieel 
is voor juristen. ‘Ondernemers 
lossen problemen duurzaam op, die 
mentaliteit moet erin bij juristen.’ 
Bedrijfseconoom Orij vult aan: ‘Veel 
juridisch werk is symptoombestrij-

ding. Juristen moeten echt leren 
hoe het zakendoen werkt, en daarop 
inspelen. Een ondernemer heeft 
transferable skills, hij heeft geleerd 
hoe hij kansen moet zien.’ Lock: ‘De 
universiteit leidde vroeger mensen 
op om kennis te hebben. Dat had 
ook echt zin, want het kostte te veel 
tijd om zelf informatie op te zoeken. 
Die tijd is al lang voorbij. Het draait 
nu om snel de juiste kennis vinden 
en die valideren. Puur kennis erin 
stampen is echt achterhaald.’
René Orij wil ‘T-shaped’ juristen op-
leiden met vaardigheden waarmee 
ze zichzelf verder kunnen helpen. 
‘We bereiden studenten vooral nog 
voor op een functie in de advoca-
tuur en de rechterlijke macht, maar 
slechts een deel komt daar terecht. 
We moeten alternatieven bedenken.’ 

STAGE JURIDISCH 
ONDERNEMERSCHAP
Opleidingsdirecteur Orij is bezig 
met het opzetten van nieuw on-

derwijs op het snijvlak van recht, 
technologie en ondernemerschap. 
Terwijl hij zijn plannen binnen de 
universiteit afstemt, kunnen de eer-
ste groepen studenten al een stage 
juridisch ondernemerschap lopen. 
‘Voor vijf studiepunten kunnen ze 
een onderzoek doen bij een advoca-
tenkantoor of een start-up. Ze zetten 
bijvoorbeeld een juridisch vraagstuk 
om in een algoritme om juridische 
problemen op te lossen.’ Orij denkt 
ook aan een vak als ‘hoe start ik 
mijn eigen legal tech bedrijf op’.
Jurian Lock is een van de onder-
nemende studenten die Orij als 
voorbeeld noemt. Na drie juridische 
bachelors volgt hij nu zijn master, 
naast een eigen bedrijf, CodeCom-
bat, dat programmeren toegankelij-
ker wil maken door het in spelvorm 
aan te bieden. ‘Veel kennis die ik 
tijdens mijn bachelors heb opge-
daan, kan in de toekomst eenvoudig 
in slimme software worden gevat,’ 
stelt Lock. 

UNIVERSITEIT LEIDEN: CENTRUM VOOR ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE
DOOR!/!ERIK!JAN!BOLSIUS

IN LEIDEN ZETTEN ZE IN OP 
LEGAL TECH EN ONDERNEMERSCHAP
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versiteit Leiden cursussen aan als: 
‘Gelijk hebben en gelijk krijgen’, ‘On-
derhandelen met succes’, maar ook 
cursussen als ‘Recht en literatuur’ 
en ‘Recht en cultuur’. ‘Cursussen die 
het perspectief en gezichtsveld van 
het juridisch denken verbreden’, zegt 
directeur Marco van der Ree.
Opleidingsinstantie Dialogue 
biedt een compleet T-shaped 
lawyer pakket aan met aandacht 
voor emotionele intelligentie, 
psychologie, mediation, financieel 
management en technologische 
ontwikkelingen.
Ook stressreducerende cursussen 
als Mindfulness of Krijgskunst voor 
juristen, gebaseerd op judo-jiu-
jitsu-karate, behoren tot het cur-
riculum van Dialogue. ‘Advocaten 
beoefenen topsport. Iedere toppro-
fessional zou instrumenten voor het 
omgaan met stress standaard in zijn 
koffertje moeten hebben,’ zegt Van 
de Griendt.

SPECIALISATIE
De toegenomen com-
plexiteit van wetge-
ving vraagt van 
advocaten dat ze 
zich behalve in de 
breedte ook in de diepte ontwikke-
len. Jan Breed, directeur van de VU 
Law Academy, bevestigt deze trend. 
‘Advocaten zien de noodzaak van 
verdieping. Er is behoefte aan cur-
sussen als economisch strafrecht of 
onderwijsrecht.’ Ook bij het Juridisch 
PAO van de Universiteit Leiden is 
vraag naar gespecialiseerde oplei-
dingen. Het afgelopen jaar werd er 
een specialisatietraject contracteren 
gelanceerd.
Juist omdat het beroep van de advo-
caat zo aan het veranderen is, wordt 
opleiding, als bewijs van kwaliteit, 
steeds belangrijker. Pels Rijcken, 
bijvoorbeeld, investeert in de oplei-
ding van alle advocaten. De interne 
opleiding, De Verrijcking, was er al 
voor advocaat-stagiaires, en recent is 
deze ook voor medewerkers uitge-
rold. Ook wordt gewerkt aan een pro-

gramma voor partners. Advocaten 
krijgen zowel inhoudelijke vakken 
als vaardigheden aangeboden. ‘Een 
trend binnen De Verrijcking is dat 
er bovendien veel aandacht is voor 
persoonlijk leiderschap,’ zegt oplei-
dingsmanager Robin Funnekotter. 
‘Dan leer je zelf de regie te nemen 
over je eigen car rière en leer je alles 
uit je carrière te halen. Je kijkt naar: 
wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’
De Nederlandse orde van advocaten 
zet ook in op het bevorderen van 
kwaliteit en werkt aan een systeem 
van kwaliteitstoetsen.
Geheel in lijn hiermee is er binnen 
het curriculum van opleidingsin-
stanties en interne opleidingen van 
advocatenkantoren toenemende 
aandacht voor ethiek. De jaren lange 
discussie over het toezicht op de 
advocatuur heeft hieraan bijgedra-

gen. De Beroeps opleiding Advocaten 
staat uitgebreid stil bij het ethische 
kompas van de advocaat. Ook de 
Law Firm School stelt ethieksessies 
verplicht. Bij het Juridisch PAO van 
de Universiteit Leiden begint komend 
najaar een cursus ‘Beroeps ethiek en 
Tuchtrecht’. OSR Juridische Opleidin-
gen geeft trainingen als ‘Optimale 
klachtbehandeling’ en ‘Master-
training Integriteit voor advocaten’. 
Het vak Ethisch en integer handelen 
is nieuw bij de interne opleiding van 
De Brauw. Bestuurslid Eelco Meer-
dink: ‘Advocaten bespreken dilem-
ma’s die ze in de dagelijkse praktijk 
tegenkomen. Ze pellen die dilemma’s 
af waardoor ze met elkaar tot de kern 
komen van wat nu echt het probleem 
is. Het gaat hier niet om goed of fout, 
maar om inzicht te krijgen in de ver-
schillende  zienswijzen.’


