Het Landelijk Juridisch jaarcongres is in 2011 door de Raad van Decanen
Rechtsgeleerdheid in het leven geroepen om docenten van universitaire
juridische opleidingen in de gelegenheid te stellen om informatie uit te
wisselen over en kennis te nemen van alle mogelijke onderwerpen die
het rechtenonderwijs raken. Daarnaast is het belangrijk dat docenten die
op onderzoeksterrein al heel vaak met collega’s van andere faculteiten in
contact hebben en vaak nauw samenwerken, ook voor wat betreft het
onderwijs met elkaar in gesprek raken, netwerken ontwikkelen er
profiteren van elkaars ervaringen.
Op het 5e Landelijk Juridisch jaarcongres, van vrijdag 29 januari 2016, verzorgd door de

Is het overkoepelende thema:

“De jurist en de academische juridische opleiding in de 21 eeuw”
21st century skills en de T-shaped lawyer.
De eisen die aan juristen worden gesteld door de maatschappij in het algemeen en in het juridische
bedrijf zelf in het bijzonder, zijn altijd aan verandering en vernieuwing onderhevig geweest. En die
veranderingen hebben altijd al invloed gehad op het onderwijs. Al voor jaren zeventig hebben
sociaalwetenschappelijke disciplines hun invloed doen gelden, de Europese integratie bracht het
grensoverschrijdend denken een flinke stap verder en als juristen hebben over competentie dan
hebben ze het niet per se meer over vragen rond de rechterlijke bevoegdheid. De T-shaped laywer,
een jurist die in staat is om ideeën en uitgangspunten uit verschillende disciplines te vervlechten en
daarmee tot nieuwe, of zelfs vernieuwende inzichten te komen, staat wat dat betreft dus op een
fundament. De vraag of een jurist al T-shaped is of kan zijn na afloop
van een universitaire rechtenopleiding, staat ter onder meer
discussie op dit 5e juridisch jaarcongres.

Docenten en opleidingsverantwoordelijk nemen kennis van de
discussies die plaats vinden in de advocatuur – het Jonge
Baliecongres van november jl. was bijvoorbeeld aan dit thema
gewijd. En ook op faculteiten worden er studiemiddagen aan gewijd.
De overgrote meerderheid van de afgestudeerden komt echter in
het bedrijfsleven, overheid en dienstensector terecht. Heeft ook
daar een T-gevormd jurist de toekomst?

Dé skills van een jurist zijn luisteren, lezen, schrijven, analyseren en argumenteren. Schieten die in
de 21e eeuw tekort en zo ja, wat moet er dan bij? En ook hier de vraag wat daarvan dan moet
doorsijpelen in de academische opleidingen.

De organisatie van de 5e landelijk juridisch jaarcongres vermoedt dat we
vrijdag 29 januari 2016 die vragen niet uitputtend beantwoord zullen krijgen,
maar is er van overtuigd dat er meer dan voldoende standpunten en
inzichten zullen worden uitgewisseld die deze dag tot een uiterst leerzame,
maar vooral ook leuke dag maken.

