
 
 

 

Seminar ter gelegenheid van het afscheid van  
Miek Laemers van de faculteit 

 

Datum: 2 juni 2017 

Plaats: CPO-zaal, Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, Radboud Universiteit, Nijmegen 

Tijd: 14.00-17.30 uur  

 

De opleiding van juristen in Nijmegen en in Nederland:  
een T-shaped lawyer met civiel effect? 

 

In mei 2017 neemt Miek Laemers afscheid van onze faculteit, waar zij 
ruim 15 jaar heeft gewerkt. In deze periode heeft zij zich met vele 
onderwerpen bezig gehouden, van de beleving van de 
bestuursrechtelijke procedure door burgers tot de motivering van 
rechterlijke uitspraken.  

De laatste jaren heeft Miek ook meerdere malen bijgedragen aan de discussie over de 
opleiding van juristen, een discussie die al jaren in verschillende gremia wordt gevoerd. De T-
shaped lawyer is daarbij een veelgebruikte metafoor, die uitdrukt dat de jurist niet alleen 
kennis van het recht dient te hebben, maar ook over andere kennis en vaardigheden moet 
beschikken. Juristen met uitsluitend kennis van het recht kunnen complexe problemen niet 
langer oplossen, zo is de veronderstelling van de aanhangers van de T-shaped lawyer 
gedachte. Juristen zouden basiskennis moeten hebben van de psychologie, sociologie, 
politicologie, economie, alsmede academische vaardigheden als analytisch denken, 
argumenteren en interpreteren. In deze discussies wordt de opleiding van juristen in de 
Verenigde Staten ook wel als model naar voren geschoven. Sommige Nederlandse 
rechtenfaculteiten werken nu al met het idee van breed opgeleide juristen. Tegelijkertijd 
wordt in convenanten de rechtenopleiding dusdanig dichtgetimmerd dat er volgens sommigen 
nog maar weinig ruimte is voor het opleiden van T-shaped lawyers. 

Tijdens het afscheidsseminar zetten we deze discussie voort met verschillende betrokkenen 
van onze faculteit en daarbuiten. Over welke kennis moeten juristen in tijden van globalisering 
en automatisering beschikken? Hoe proberen we daar aan rechtenfaculteiten in Nederland 
aan te voldoen? Welke belemmeringen worden daarbij ondervonden? Bestaat er binnen de 
advocatuur en de rechterlijke macht inderdaad behoefte aan juristen met een T-shaped 
opleiding? Deze en andere vragen zullen verschillende sprekers ieder vanuit hun eigen 
perspectief belichten. Afsluitend zal Miek onder de schemerlamp worden bevraagd over haar 
eigen ervaringen als rechtenstudent, docent en onderzoeker en haar visie op de 
rechtenopleiding. 



 
 

 

 Programma   
 

Voorzitters: Ashley Terlouw (voor de pauze) en Leny de Groot-van Leeuwen (na de pauze) 

14:00 Welkom en opening door Ashley Terlouw 

14:05 Anita Böcker en Betty de Hart, Radboud Universiteit, Rechtssociologie en 
Migratierecht:  
De discussie over de opleiding van juristen: What else is new? 

14:20 Bald de Vries, Universiteit Utrecht, Staats- en bestuursrecht en Rechtstheorie: 
Critical thinking in de rechtenstudie 

14:40 Joseph Fleuren, Radboud Universiteit, Algemene rechtswetenschap: 
De academische jurist?  

15:00 Pauze 

15:30 Dario Dzananovic, promovendus Centrum voor Migratierecht, voormalig 
advocaat in de Verenigde Staten: 
An American view on Dutch legal  education  

15:50 Danielle Boks, rechtbank Gelderland: 
Een rechter over wat een jurist moet weten  

16:10 Schemerlampgesprek:  
Reyer Baas, promovendus, interviewt Miek Laemers over  haar eigen 
ervaringen met en haar visie op de rechtenopleiding 

16:30 Afsluiting door Leny de Groot-Van Leeuwen 

16:35 Receptie 
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