LEGAL ENGLISH VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS

"The difficult task, after one learns how to think like a
lawyer, is relearning how to write like a human being."
Floyd Abrams

Engels is de lingua franca van het internationale juridisch verkeer. In de juridische gemeenschap bestaat het gevoel dat ’traditionele’ trainingen Engels
niet toereikend zijn voor specifiek juridische trainingsdoeleinden. De belangrijkste reden is dat deze trainingen over het algemeen weinig aandacht
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De Vorm: Legal ENGLISH

“International legal English bestaat niet. De woorden die je
gebruikt refereren altijd naar een bepaald rechtssysteem.”
Antoinette Dop

"When improving your English, doesn’t it make sense
to do so within the context in which it occurs?”
Nicola Courtney
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Nicola Courtney is een van de eigenaren van Branch Out. Zij is een
uiterst competente trainer met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied
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(zie verder onder Het Branch Out team: Jacinta Noonan)
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De Inhoud: LEGAL English
Engels is de taal van de common law en het Nederlandse recht behoort
tot de familie van de civil law. Als men een term uit het Nederlandse

overnemen als daarmee het origineel niet goed wordt weergegeven.

vermogensrecht wil weergeven in het Engels, ligt het voor de hand om
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legal English for Dutch Students, door mr. Antoinette Dop waarin zij
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aantal spreek- en discussietaken die gerelateerd zijn aan juridische
onderwerpen. Individuele feedback richt zich op dié gebieden waarop
fouten in het Engels kunnen resulteren in serieuze misverstanden (op
taalgebied, maar ook voor wat betreft culturele verschillen). Feedback op
groepsbasis kijkt naar de effectiviteit van de interactie en biedt manieren
om deze te verbeteren.

English for Legal Secretaries
Wat leest uw klant liever:

Het Branch Out model
Vaardigheidstraining staat in alle Branch Out-trainingen centraal. Focus
op slechts één vaardigheid is echter niet voldoende. Branch Out meent
dat door middel van een training met een juiste mix van taalvaardigheid,
culturele vaardigheid én persoonlijke vaardigheid effectieve communicatie tot stand komt. Een Branch Out training is een training in échte
communicatie, niet “alleen maar een training Engels”.

van corporate language training. Zij heeft zich gespecialiseerd in het
verzorgen van trainingen op het gebied van schrijfvaardigheid (o.m.
voor een aantal internationale advocatenkantoren). Nicola’s achtergrond als Director of Studies bij twee internationale taaltraininstituten
geeft Nicola een brede ervaring op het gebied van ontwerp en verzorging van Seminars en Workshops.
Jacinta Noonan is een van de eigenaren van Branch Out. Jacinta werkt

ontwikkeling vergaard. Jacinta is een deskundige op het gebied van
(Engelstalige) presentatietrainingen en teambuilding en is ervaren met
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term de lading niet dekt. Bovendien kan men zich afvragen waarom een

“It is not necessary that an investment
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gepassioneerde aanpak mensen te inspireren en hen het zelfvertrou-

Nederlandse jurist die met zijn Duitse collega in het Engels communiceert
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De essentie is in één woord: informatiebeheer, ofwel: opstellen,

wen te geven hun vaardigheden ten volle te benutten.

by the person receiving investment

uitwerken, bewerken en afhandelen van allerlei vormen van mondelinge

advisory services, but only that the

en schriftelijke communicatie. Nauwkeurigheid en het treffen van de juiste

investment adviser receive compensation

toon zijn in het Engels net zo belangrijk als in het Nederlands.

over het Nederlandse recht, zich zou moeten bedienen van common law
terminologie. De common law heeft immers niets met deze rechtsverhouding te maken! En tóch wil een Nederlandse jurist met zijn buitenlandse collega communiceren in een gemeenschappelijke taal die recht
doet aan het Nederlandsrechtelijke uitgangspunt.

Legal ENGLISH Writing (de Vorm)
Deze module behandelt de sterke en zwakke punten van deelnemers bij
het schrijven van juridische documenten. Aan de hand de 7 Cs of Writing
van Branch Out leren deelnemers duidelijk en kernachtig te schrijven en
fouten te vermijden die vaak in het Engels worden gemaakt.

In programma’s international legal English
wordt altijd aandacht besteed aan de
consideration; één van de vereisten waaraan
geldige overeenkomsten moeten voldoen.
Alleen: consideration is alleen relevant voor
common law stelsels en geeft een
Nederlandse jurist weinig houvast als hij
over een overeenkomst onder Nederlands
recht wil praten in het Engels

en verzorgen van de diverse Branch Out –modules “Legal English voor
Juridische Professionals”.

from some source for his or her services”
Óf:

Antoinette, Jacinta en Nicola zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen

Ook de module English for Legal Secretaries heeft een aantal kerncomponenten zoals het schrijven van (Engelstalige) e-mail en corresponden-

Voorbeeldprogramma’s

“Although the investment adviser must

tie, telefoneren in het Engels, networking en interculturele communicatie

Hoewel wij onze trainingsmodules ontwerpen op basis van úw trainings-

be paid, the source of the payment does

etc. De verdere inhoud hangt echter in hoge mate af van de specifieke
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not matter”

werkzaamheden van het kantoor en het aanvankelijke ingangsniveau

(www.branch-out.eu/legalenglish/legalenglishintro.htm). Deze

van de deelnemers.

programma’s geven u een idee van de MOGELIJKE inhoud van onze
trainings-modules.
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