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M E N S

‘De module ondernemingsrecht van 
het INM, waar ik als hoofddocent  
aan ben verbonden, bestaat uit tien 
bij eenkomsten. Daarbij werk ik met 
een vaste groep die bestaat uit klerken, 
paralegals en notarieel medewerkers. 
Ik geef ook les bij de beroepsopleiding 
voor het notariaat. Ik werd benaderd 
omdat de hoofddocent bij het INM 
was gestopt en ze op korte termijn 
iemand nodig hadden. Natuurlijk zijn 
er wel verschillen tussen beide oplei-
dingen. Ik geef op het INM les op een 
ander niveau, maar ik merk dat de 
leerlingen hartstikke eager zijn, ze 
willen dit echt zelf leren. En daarnaast 
creëer je een band met ze omdat ik  
ze tien lessen lang meeneem. Op de 
beroepsopleiding is dat anders, want 
daar krijg ik elke keer een andere groep.
Vanaf dit jaar geef ik de lessen samen 
met een collega, maar daarvoor deed ik 
de tien lessen en twee webinars alleen. 
Behalve die tien dagen moet ik ook 
nog de lesstof samenstellen en zaken 
nakijken.

Voor jezelf is dit ook heel goed. Je wordt
gedwongen dingen uit te leggen en 
diep de materie in te duiken. Je moet 
iets moeilijks gemakkelijk vertellen. 
Dat moet je voor klanten ook doen.  
En het doceren zelf is ontzettend leuk. 
Daar krijg ik energie van. Zelf heb ik 
als kandidaat-notaris de beroepsop-
leiding gedaan, maar die vond ik een 
beetje saai. Er zat weinig dynamiek in. 
Ik dacht, ik kan gaan zeuren, maar 
misschien moet ik het zelf eens gaan 
doen. Ik heb toen gebeld en ben 
toegelaten. 
Ik probeer ervoor te zorgen dat de 
lessen leuk blijven. Het moet geen 
lange monoloog worden. Daarom 
gebruik ik digitale hulpmiddelen, 
casusposities en polls. Ik probeer  
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vertellen ze hierover.

‘Je moet iets moeilijks gemakkelijk vertellen’
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notaris en meer

veel interactie te creëren. Een arrest 
gaat over feiten, maar als je de casus 
smeuïg brengt, blijft dat veel beter 
hangen. 

Als we wat aan de opleiding willen 
veranderen, zal ik dat moeten over-
leggen met Wouter Burgerhart en 
Freek en Bernard Schols. Onder  
hun verantwoordelijkheid valt de 
opleiding. We kijken altijd kritisch 
naar de literatuur en de lesstof. Het is 
een lastige zoektocht naar een goed 
boek over ondernemingsrecht. Het 
moet niet op wetenschappelijk niveau 
zijn geschreven, maar net daaronder. 
Het moet qua taal geënt zijn op 
notariële medewerkers. 

Zelf leer ik ook van mijn studenten. 
Als je tien jaar met ondernemings-
recht bezig bent, ga je heel erg 
bepaalde terminologieën gebruiken. 
Mijn studenten fluiten mij wat dat 
betreft weleens terug, omdat ik de 
neiging heb te snel te hard te gaan. 
Dat doet mij beseffen dat ik ook naar 
mijn klanten toe sommige termen 
beter uit moet leggen. Sommige 
klanten durven het namelijk niet  
te zeggen als ze iets niet begrijpen. 

Ik sta er versteld van wat voor niveau 
de studenten uiteindelijk halen. Het is 
misschien preken voor eigen parochie, 
maar ik hoop dat wat ze laten zien 
ervoor zorgt dat meer kantoren 
overwegen om hun medewerkers  
de opleiding te laten doen. Ik kan  
me voorstellen dat ze het een smak 
geld vinden om daarin te investeren, 
maar ze verhogen er wel het niveau 
van hun personeel mee. En die zijn 
daardoor in staat sneller te signaleren 
en meer werkzaamheden zelfstandig 
te verrichten’. 
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