
Hoe leert de juridisch
professional van de toekomst?



Analyse cursussen OSR Juridische opleidingen 
 

Geïntegreerde en interactieve aanpak verbindt theorie en praktijk 
  
Postacademische juridische opleidingen richten zich doorgaans exclusief op 
theoretische kennis óf op praktische vaardigheden. Maar hoe krijgen juristen het beste 
opleidingsrendement? Hoogleraar Paul van den Hoven analyseerde elf opleidingen van 
OSR Juridische Opleidingen. Zijn conclusie: een geïntegreerde en interactieve 
benadering, met aandacht voor theorie én praktijk, sorteert het grootste leereffect. Dit 
stelt wel hoge eisen aan docenten. 
 
Wat is de relatie tussen theorie en vaardigheden? Binnen het juridisch postacademische 
onderwijs wordt momenteel driftig gediscussieerd over deze vraag. Vrijwel iedereen is het 
erover eens dat een te strikte scheiding van deze twee zaken (met slechts incidentele 
raakvlakken) ongewenst is. Maar wat is dan de ideale verhouding tussen theorie en praktijk? 
En: welke inhoudelijke relatie bestaat er tussen kennis en vaardigheden?  
 
Belang van communicatie 
In zijn onderzoeksrapport schetst Van den Hoven, jurist en hoogleraar Taal & Communicatie 
in Utrecht en Tilburg, de achtergrond waartegen hij de elf opleidingen analyseerde. Juridische 
teksten zijn volgens Van den Hoven altijd argumentatief van aard: ze bevatten standpunten 
op basis van specialistische juridische analyses. Met die standpunten moet vervolgens iets 
gebeuren. Ze moeten bijvoorbeeld worden uitgelegd, verdedigd, of vormen het onderwerp 
van onderhandelingen.  
 
Dit gegeven stelt nogal wat eisen aan juristen, betoogt Van den Hoven. Niet alleen moeten ze 
hun juridisch analysevermogen ontwikkelen en op peil houden, ze moeten hun argumentaties 
ook kunnen communiceren. Bovendien moeten ze kunnen optreden in een vaak gevoelige 
‘intermenselijke’ relatie (met cliënt én wederpartij). Deze drie gebieden – het technisch-
juridische, communicatie én het intermenselijke – hangen volgens Van den Hoven nauw 
samen: keuzes op het ene vlak, hebben consequenties op het andere. Als voorbeeld geeft 
Van den Hoven de jurist die onzeker is over de juridische aspecten van een kwestie, en 
daardoor zijn standpunt niet helder genoeg verwoordt. Of een jurist die zijn argumentatie niet 
helder op papier krijgt, en daardoor onzeker en aarzelend wordt in het contact met zijn cliënt. 
 
Drie cursustypen 
Van den Hoven benadrukt het belang van dit soort interacties bij het vormgeven van het 
postdoctoraal juridisch onderwijs. Om de discussie te voeden en zélf te observeren hoe de 
relatie tussen kennis en vaardigheden vorm krijgt in de praktijk, woonde Van den Hoven – op 
uitnodiging van OSR Juridische Opleidingen – elf uiteenlopende OSR-cursussen bij. Zelf 
onderscheidt Van den Hoven drie cursustypen.  

1. De sterk cognitieve, op kennis en begrip gerichte cursus. Vaak staat een bepaald 
rechtsgebied of een aantal juridische leerstukken centraal. De cursist past de 
verworven kennis zélf in zijn eigen praktijk toe. 

2. De vaardigheidsgerichte cursus, waarbij steeds een bepaald handelingsaspect – 
zoals schrijven, adviseren of pleiten – het uitgangspunt vormt. Alhoewel kennis en 
begrip ook in dit type cursus een rol spelen, draait het toch vooral om de toepassing 
ervan. Systematische interactie met de technisch-juridische aspecten ontbreekt; de 
cursist moet de vaardigheden zelf in de praktijk combineren met kennis. 

3. Cursussen waarbij een complex praktijkscenario het uitgangspunt vormt. Kennis, 
begrip én toepassing worden tijdens de cursus op elkaar betrokken. De scenario’s die 
de cursist heeft ervaren, kan hij direct toepassen in de praktijk.  

 



Analyse cursussen OSR Juridische opleidingen 
 

 
Afgewogen selectie 
Bij het selecteren van de elf te bezoeken opleidingen, zocht Van den Hoven, in aansluiting op 
de drie genoemde cursustypen, naar een afgewogen mix van:  
 cursussen rond ‘algemene vaardigheden’ (zoals ‘Helder schrijven voor beginners’ en 

‘Adviesvaardigheden voor juristen’); 
 sterk kennisgerichte cursussen (bijvoorbeeld ‘Bewijs in het bestuursrecht’ of ‘Ontslag op 

staande voet’); 
 cursussen vanuit een professioneel scenario (bijvoorbeeld de training ‘Optreden ter zitting 

bij de kantonrechter’); 
 professionele ontmoetingen: rollenspellen voor ervaren spelers van alle betrokken rollen 

(zoals de training ‘Professionele ontmoeting nieuwe zaaksbehandeling’).  
 
Aanbevelingen 
Na analyse van de bijgewoonde cursussen, komt Van den Hoven tot (onder meer) de 
volgende aanbevelingen voor een optimale inrichting van praktijkgericht postdoctoraal 
onderwijs, voor een zo groot mogelijk leereffect. 

1. Maak interacties tussen het technisch-juridische, communicatieve en 
intermenselijke aspect expliciet. Van den Hoven raadt docenten aan de drie 
aspecten van juridische kwaliteit (het technisch-juridische vlak, communicatie en 
intermenselijke relaties) duidelijk te benoemen, hun interacties te onderkennen, en 
zichzelf en de inhoud van de cursus op dit punt te positioneren. De cursist optimaal 
alert houden en hem bewust maken van didactische keuzes: daar gaat het volgens 
Van den Hoven om.  

2. Een type 3-cursus heeft de voorkeur. Volgens Van den Hoven is er binnen dit type 
cursus maximale aandacht voor interacties. Nadeel: dit type opleiding stelt hoge 
eisen aan de docent. Die moet namelijk elk van de aspecten beheersen voor wat 
betreft kennis, begrip en toepassing. Docentselectie en –training kunnen hier 
uitkomst bieden.  

3. Is type 3 niet haalbaar? Bed afzonderlijke cursussen dan in. Oftewel: zorg ervoor 
dat ze in elk geval zijn ontworpen vanuit een ‘complete’ analyse. Zodat helder is 
welke aspecten precies van toepassing zijn, en welke interacties wel en welke niet 
expliciet aan de orde komen.  

 
 
“Het hoogste leerrendement: daar gaan we voor” 
 
“Bij OSR zijn we enthousiast over de aanbevelingen van Paul van den Hoven. Ook zijn we 
trots op het feit dat hij constateerde dat OSR nu al type 3-cursussen in huis heeft. Die leiden 
immers tot het hoogste leerrendement bij juridisch professionals, en dat is waar we naar 
streven. De komende jaren willen we zoveel mogelijk van dit type cursussen aanbieden. Deze 
cursussen ontwikkelen we samen met cursisten, hun organisaties en onze docenten. Dat past 
bij onze onderwijsvisie vanuit het sociaal-constructivisme. Van onze docenten verwachten we 
dat ze afwisselende werkvormen hanteren, dat ze een coachende houding aannemen, en dat 
ze gebruikmaken van multimediale middelen. We ondersteunen hen daarbij met een specifiek 
op type 3-cursussen ontwikkelde didactische opleiding, die begin januari 2014 van start gaat.” 
 
Marjan Bastiaan, directeur OSR Juridische Opleidingen 
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