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Waarom thematisch werken?

• Het werkveld gaf terug dat de studenten nauwelijks de 

relatie tussen de verschillende rechtsgebieden zien;

• Het werkveld gaf aan eigenlijk ‘secretaresses met 

rechtskennis’ nodig te hebben;

• De docenten waren/zijn van mening dat zij de studenten 

niet goed voorbereiden op het werkveld en het 

vervolgonderwijs door hen frontaal losse rechtsvakken 

aan te bieden.
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Hoe hebben we het aangepakt?

Als basis gekozen voor:

De kenmerken van een krachtige, beroepsgerichte 

leeromgeving (De Bruijn et al. 2004)

De ‘omgekeerde leerweg’  (Aalsma, 2011)

Levensechte opdrachten (http://www.lob4mbo.nl)
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http://www.lob4mbo.nl/nieuws-en-events/levensechte-opdrachten


Soorten kennis (Onsterk, 2013):
• Know what  feiten
• Know why  procedures, regels
• Know how vertaling naar handelen
• Know who communicatieve vertaling naar 

klant/doelgroep kunnen maken

01-12-2017 Docentendag SPL, Juridisch©Uden 5



• De hybride leeromgeving uitgelegd
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https://www.youtube.com/watch?v=FpKxqN496rM


Juridisch hybride is dit mogelijk?

Heel moeilijk, maar een krachtige leeromgeving met levensechte 

opdrachten wel (vanmiddag Friesland College).
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Wervel of stepstone

Ordenen van het leerproces gebeurt door middel van het creëren van 

stepstones, een stepstone is: 

• Is een betekenisvolle leerwerkeenheid, ontworpen vanuit de rollen in werk 

(thema’s gekoppeld aan bedrijven);

• Bevat een afgerond geheel van werk- en leeractiviteiten (inclusief 

just-in-time talen en rekenen, loopbaanleren, burgerschap);

• Bevat reflectie op werk en leren;

• Wordt kwalificerend (summatief) worden afgerond;

• Is altijd onderdeel van het geheel, de beginsituatie en het eindresultaat zijn 

helder geformuleerd;

• Heeft een duidelijke tijdsafbakening.

Loopbaanbegeleiding vormt rode draad door alle stepstones heen
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Stepstones nieuwe KD

1. Mijn beroep (oriëntatie);

2. Werk en inkomen;

3. Huisje, boompje, beestje;

4. Overheid en burger;

5. Lief en Leed (JAD) / De organisatie (HRM).
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Lessen Recht

• 6 uur Recht

• 6 uur IBO, integrale beroepsopdrachten

• Geconstrueerde literatuur afgestemd op 

stepstone.
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Veranderde rol Docent

• Differentiëren

• Begeleiden

• Coachen

• Samenwerken

• Mediawijs zijn

• Netwerken

• In staat nieuwe technologieën te gebruiken

• Leven lang leren

01-12-2017 



Gevolgen content

• Veel ontwikkelwerk docenten
- Niet iedere docent is ontwikkelaar;

• Voordeel: makkelijk aan te passen aan 

actualiteit. Geanonimiseerde content van het 

werkveld makkelijk in te passen.

•
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Gevolgen examinering

• Afgestemd op Stepstones
- Aparte examens voor JAD en HRM;

• Constructie door opgeleide (ICE) teamleden 

met examentermen SPL

- Nadeel: kost formatie

- Voordeel: makkelijk nieuwe versie (aan te 

passen aan actualiteit).
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Wat is na 4 jaar het resultaat?
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Resultaat

• Positieve reacties werkveld;

• Positieve reacties studenten, wat ik op school leer kan ik 

toepassen op mijn stage;

• Docententeam werkt nauw samen (Recht, Nederlands, 

Burgerschap, ICT);

• Docenten ervaren minder druk door gezamenlijk dragen;

• Hogere medewerkers tevredenheid;

• Kwaliteit content altijd bewaken;

• Het vraagt veel van nieuwe collega’s, startende docenten 

kopiëren de manier van lesgeven van hun eigen docenten.
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Vervolg ontwikkelingen

Stap naar gepersonaliseerd leren
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Vragen??
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