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Nadja Jungmann 
Lector van het Jaar 2017
Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool
Utrecht (HU) is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
en vakblad Science Guide uitgeroepen tot Lector van het Jaar
2017. De verkiezing van dit jaar droeg het thema:
Maatschappelijke Ongelijkheid. Nadja ontving het certificaat en
de bijbehorende beker uit handen van onderwijsminister Jet
Bussemaker. 
Foto: Jan Willem Groen

MET MEER DAN RECHT, DOEN WIJ RECHT

Lector Quirine Eijkman in
College voor de Rechten van
de Mens
HU-lector Quirine Eijkman is benoemd tot ondervoorzitter van
het College voor de Rechten van de Mens. Naast haar functie
van lector Toegang tot het Recht bij Hogeschool Utrecht is zij
als rechtssocioloog verbonden aan de Universiteit Leiden. Het
College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke
toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is
bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht
mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlich-
ting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch
Nederland: de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het
College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de nale-
ving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele
gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk,
in het onderwijs of als consument.
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HU-studententeam tweede op
Businet Moot Court 
Het HU-studententeam is in de Businet Moot Court, een pleit-
wedstrijd, tweede geworden. In een spannende finale in ‘the
biggest Court Room in the UK’ is het team – bestaande uit: van
links- naar rechtsonder Ali Khattat, Ayla Houtstra en Hugo
Spaargaren (beiden heren zijn minorstudent van de Minor Law
in Europe) – met klein verschil verslagen door een team uit
Maastricht.

De deelnemende studententeams uit Duitsland, België en
Nederland namen het in het Engels tegen elkaar op in twee
(bewerkte) real life cases van het Hof van Justitie van de
Europese Unie. Tijdens de eerste dag streden de teams tegen
elkaar in twee poules om op basis van een al voorbereide casus
te bepalen welk team er groepswinnaar zou worden en om de
volgorde van de kwartfinales vast te stellen. Martijn Wools
(docent Internationaal en Europees recht) trad in deze fase tij-
dens verschillende zittingen op als één van de rechters; terwijl
Merijn Maassen (coördinator van de Minor Law in Europe) het
Utrechtse team bleef coachen. De tweede dag vond plaats in
een indrukwekkende, grote rechtszaal onder voorzitterschap
van een echte Engelse (plaatsvervangend) rechter. 

HUridisch over op digitale
verspreiding
Met ingang van dit nummer verschijnt HUridisch in digitale
vorm. Het blad wordt voortaan als pdf verspreid. Het Instituut
voor Recht hoopt op deze manier de lezers beter te bereiken;
doordat adreswijzigingen niet altijd bij IvR binnenkomen, krijgt
het instituut een toenemend aantal exemplaren als onbezorg-
baar retour. Om dat te voorkomen, wordt overgegaan op
 verzending via e-mail.
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O N D E R Z O E K

kantonrechter kunt procederen. Dus dat
klanten bij een advocaat komen als ze
een vraag hebben, is niet vanzelfspre-
kend.”

“De ‘oude’ businessmodellen werken dan
niet voldoende: je krijgt niet per se meer
werk van dezelfde klanten of via je
bestaande klanten nieuwe klanten. Met
een markt die onder druk staat, levert
dat een handelingsprobleem op. Je wilt
niet alleen dat klanten tevreden zijn,
maar dat ze terugkomen. Hoe zorg je
daarvoor? Wat is het mechanisme daar-
bij? Oftewel: wat maakt een loyale klant?
Dat is de vraag die ik centraal heb
gesteld in mijn onderzoek.”   

Opzet onderzoek
“Door literatuuronderzoek heb ik mij
eerst georiënteerd op wetenschappelijke
studies naar klantloyaliteit in de advoca-
tuur. Die blijken er heel weinig te zijn. De
literatuur geeft wel veel informatie over
de twee centrale begrippen in mijn
onderzoek, namelijk klantwaarde en loya-
liteit. Daarna heb ik 20 interviews gehou-
den, enerzijds met mkb-cliënten, ander-
zijds met advocaten. De insteek was om
te horen welke aspecten van de dienst-
verlening van advocaten cliënten nu

“Vanuit mijn functie bij het Instituut voor
Recht -als directeur en daarvoor als oplei-
dingsmanager HBO Rechten- was ik altijd
al geïnteresseerd in kwaliteit van juridi-
sche dienstverlening. Wanneer doet een
juridisch adviseur het goed? Op een
gegeven moment kwam ik in contact met
Rob van Otterlo, hoogleraar Organisatie
van Juridische dienstverlening aan de
UvA en daaruit ontstond het idee om te
onderzoeken wat loyaliteit van klanten in
de advocatuur maakt. Er is veel concur-
rentie in de juridische wereld, met name
voor mkb-klanten. Ook zzp’ers en verze-
keraars bijvoorbeeld willen het mkb
graag adviseren. Er is minder juridische
vraag dan vroeger, bijvoorbeeld omdat je
in meer gevallen zonder advocaat bij de

“HET GAAT NIET ALLEEN OM DE JURIDISCHE
UITKOMST, MAAR OOK OM DE SOCIALE EN
EMOTIONELE UITKOMST”

DE CLIËNT IN BEELD
ESTHER VERBOON IS DIRECTEUR VAN HET
INSTITUUT VOOR RECHT. OP 17 JANUARI
PROMOVEERDE ZE AAN DE UNIVERSITEIT VAN
AMSTERDAM MET EEN PROEFSCHRIFT GETITELD
‘DE CLIËNT IN BEELD. EEN ONDERZOEK NAAR
LOYALITEIT VAN MKB-CLIËNTEN IN DE
ADVOCATUUR’. ZE LICHT IN DIT INTERVIEW HAAR
ONDERZOEK EN DE RESULTATEN TOE. 
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caat ‘slapende’ klanten loyaal houden. En
ten derde reputatiefactoren met onder
meer het ‘track record’ van de advocaat.
Om loyaliteit te bereiken is klantwaarde
dus cruciaal. Ik maak daarbij onderscheid
in drie vormen van klantwaarde: 

1.   Goede uitkomst van de zaak 
2.   Vertrouwen in de advocaat 
3.   Zelfwaardering die cliënt ervaart 

Een ‘goede uitkomst’ is een diffuus
begrip, omdat dit niet alleen bestaat uit
de oplossing van een juridisch probleem,
maar ook uit ‘goede emoties’ zoals ’de
zorg van het bord’ en de sociale uitkomst
van een zaak (de relatie met de tegen-
partij is bijvoorbeeld nog wel werkbaar).
Belangrijk is dat deze drie aspecten van
een goede uitkomst, voor een cliënt alle-
maal meewegen. En dat is natuurlijk heel

“Uit dit deelonderzoek bleek dat een loy-
ale klant (een klant met loyaal gedrag, zie
kader) een klant is waarvoor de dienstver-
lening van de advocaat klantwaarde ople-
vert (zie het plaatje ‘Het mechanisme in
model’). De advocaat moet dus niet
focussen op de juridische zaak, maar op
dat wat de klant wil ervaren. Dat is niet
altijd hetzelfde.” 

Klantwaarde is cruciaal 
“Uit het onderzoek bleek dat drie groe-
pen factoren een duidelijke correlatie
hebben met loyaliteit, omdat ze namelijk
klantwaarden voortbrengen. Als eerste
professioneel gedrag tijdens de zaaksbe-
handeling - waarbij het nodig is dat de
advocaat vakmanschap én klantgericht-
heid combineert. Ten tweede de neven-
diensten die de advocaat aanbiedt, zoals
proactief advies. Hiermee kan de advo-

Loyaal gedrag is de stellige bereid-
heid van een cliënt om de advocaat
te steunen (hem aan te bevelen bij-
voorbeeld, met hem samen te wer-
ken) en bij hem terug te komen en
daarvoor ook ‘hindernissen’ te over-
winnen, bijvoorbeeld  te accepteren
dat een vorige zaak niet een gunstige
uitkomst had. 

belangrijk vinden. Dat leverde een lange
lijst van factoren op, waarbij de antwoor-
den van advocaten en klanten groten-
deels overeenkwamen. Denk aan klantge-
richtheidsfactoren als inlevingsvermogen,
integriteit en zorgvuldigheid en factoren
die met het vakmanschap van de advo-
caat te maken hebben, zoals het opleve-
ren van goede juridische stukken.
Advocaten legden daarbij wat meer
nadruk op vakmanschap, terwijl voor
klanten de combinatie van vakmanschap
en klantgerichtheid heel essentieel is.”

“Vervolgens heb ik deze factoren in een
groot vragenlijstonderzoek bij 391 mkb-
cliënten uitgezet, die in de afgelopen 5
jaar een advocaat hadden ingeschakeld.
Ik heb daarbij onderzocht hoe elk van die
factoren correleerde met loyaliteit.”     
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interessant, ook om studenten in onze
opleidingen mee te geven. Vertrouwen
blijkt belangrijk omdat je met een juri-
disch advies eigenlijk een geloofsgoed
koopt: je kunt de inhoud niet echt beoor-
delen, dus je neemt een risico met het
advies. Hoe hoger het vertrouwen, hoe
lager het risico. Zelfwaardering is een
factor waaraan de advocaat kan bijdra-
gen: hoe voelt de klant zich na afloop
van de zaak? Heeft die bijvoorbeeld min-
der schuldgevoel, of meer zelfrespect.”

Verboon noemt ook nog de rol van het
begrip informatieasymmetrie. Dit houdt
in dat er een duidelijk verschil in kennis is
bij advocaat en klant. Dat ligt aan scho-
ling, ervaring,  de rol van de advocaat.
Uit het onderzoek blijkt dat de klan-
twaarde ‘goede uitkomst van de zaak’
voor elke klant belangrijk is voor loya-
liteit, maar het belangrijkste voor de
ervaren klant, met weinig asymmetrie.
Een ervaren klant kan de functionele uit-
komst beter beoordelen dan een onerva-
ren klant. Voor een onervaren klant is de
klantwaarde ‘vertrouwen’ weer veel
belangrijker, want zijn risico is groter.   

Aanbevelingen uit het onderzoek 
Verboon kan uit haar onderzoek zeker
aanbevelingen voor de juridische praktijk
halen. “Als je dit alles op een rijtje zet,
kun je advocaten, maar in hun verlengde
natuurlijk ook andere juridisch adviseurs,
een aantal aandachtspunten meegeven.
Het gaat erom klantwaarde te leveren,
dus je te richten op het effect voor de
klant en niet op jouw dienst op zich. Het
gaat voor cliënten niet alleen om de juri-
dische uitkomst, maar ook om de sociale

en emotionele uitkomst. Die moet je dus
mee laten tellen. Richt je daar als advi-
seur dus ook op.”  

“Verder moet je investeren in de band
met je klant: door naast een vakman/-
vrouw klantgericht te zijn en door neven-
diensten aan te bieden als de cliënt dat
op prijs stelt, bijvoorbeeld in de vorm
van proactief advies. Daarmee bind je je
klanten. En investeer in je reputatie: door
je zaken heel goed te doen, maar ook
door webinars, artikelen, of andere profi-
lering naar cliënten. Ook dat geeft klan-
ten vertrouwen. Houdt daarnaast reke-
ning met verschillen. Elke cliënt is anders,
dus je moet erachter komen wat voor die
éne klant belangrijk is.”

Soft skills zijn onmisbaar 
Ze benadrukt tot slot dat deze inzichten
mogelijk ook voor andere juristen interes-
sant zijn. “Het mechanisme van het ont-
staan van loyaal gedrag (klantwaarde) zal
waarschijnlijk ook voor klanten van ande-
re juridische dienstverleners op dezelfde
wijze werken. Zo is een goede uitkomst
een belangrijke klantwaarde, wie de
dienst ook levert. En ook speelt vertrou-
wen een grote rol bij klanten van andere
juristen. Die leveren immers ook geloofs-
goederen. Voor de opleidingen kan het
een aanbeveling zijn om aandacht te
besteden aan een integrale aanpak voor
klanten. Dus blijf vooral ook de ‘soft
skills’ de nodige aandacht geven.” 

Agnes Sutherland

dienst -
verlening
van de 
advocaat

klantwaarde
bij de cliënt loyale cliënt

Correcte tekst van het Groot dictee
van het Instituut voor Recht    
De woorden die fout waren, zijn hier-
onder correct gespeld en vetgedrukt.  

1.Het belang van schrijfvaardigheid
voor een jurist kan niet beter
worden uitgedrukt dan in het
logovan een gerenommeerd
advocatenkantoor in Amsterdam,
dat bestaat uit vierleestekens.

2.Zelf heb ik een bijkans
onbedwingbare behoefte om een
tekst te verfraaien met
typografischehoogstandjes als
gedachtestreepje, apostrof,
asterisk, tilde en umlaut.

3.Confrères die sms’enden
whatsappenddoor het leven
gaan, gruwen evenwel van
dubbelepunten accent
circonflexe.

4.Voor hen lijkt het een oubollig
procedéof zelfs een gênante
tijdverspilling om de
vermaledijdeleestekens correct
te hanteren.

5.Maar achter een vermomming van
eenentwintigste-eeuws
modernisme gaat een jantje-van-
leidenmentaliteitschuil, want met
hekjes, apenstaartjesen
emoticons hebben twitteraars en
iPadschooladeptengeen enkele
moeite. 

6.Heb dus clementiemet digibeten
die er wat langer over doen
vooraleerze een bestand hebben
geüploadof een bericht hebben
ge-e-maild.

7.Hoe bêtezij ook zijn in de ogen
van streetwise hipsters, de zorg
die zij besteden aan leestekens en
andere ogenschijnlijke
parafernaliabeklijft.

8.Terwijl de aan hun
smartphoneapplicatiesverslaafde
studiegenoten gestrestraken van
dit dictee en weemoedig
terugdenken aan de laatste keer
dat ze zorgelooshebben gechild,
glunderen de taalliefhebbers,
want hun wacht een glansrijke
carrière als jurist. 

Vragen over de correcte spelling? Kijk
op www.beterspellen.nl of www.onze-
taal.nl  voor uitleg van de spellingre-
gels. 

Het mechanisme in model
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LEDEN BIJSTAAN MET ADVIES

Niels Buijense (28) is een man met een lange adem. Na het
mbo, waar hij een opleiding op het gebied van administratief
zakelijke juridische dienstverlening deed, stoomde hij door naar
het hbo. “Het mbo bood mij een heel brede opleiding, dat
sloot op dat moment goed bij mij aan. Maar ik wilde meer, dus
ging ik naar de open dagen van Hogeschool Utrecht. Zowel de
HBO-Rechtenopleiding als Utrecht zelf, als studentenstad, sprak
mij erg aan. De sfeer bij de opleiding was fantastisch, mede
dankzij de de zeer betrokken docenten.”

The rest is history, zou je kunnen zeggen, want hij genoot en
ging als een warm mes door de boter. “De opleiding ging
prima, ik ben in 2012 afgestudeerd. Het eerste jaar was voor
mij eigenlijk vrij makkelijk dankzij de kennis en studie-ervaring
die ik op het mbo had opgedaan. Ik vond de opleiding erg leuk
en naast de studie had ik tijd voor extra activiteiten. Zo ben ik
voorzitter geweest van onze studievereniging Codex, daar heb
ik heel veel tijd in gestoken, en ben ik begeleider geweest tij-
dens introductiekampen.”

“Na mijn opleiding ben ik in eerste instantie begonnen aan een
vervolgstudie, maar ik ben daarmee gestopt. Ik was even klaar
met studeren en ging werken. Aanvankelijk bij het UWV als
Beslisser Claims. In die functie bekeek ik of mensen recht had-
den op een WW-uitkering en wat de duur en de hoogte daar-
van moesten zijn. Na een jaar ben ik binnen het UWV over -
gestapt naar de afdeling Bezwaar en Beroep, waar ik twee jaar
heb gewerkt. Sinds ruim een half jaar werk ik voor de
Algemene Onderwijsbond, AOb, als juridisch medewerker. Ik zit
in de eerste lijn voor leden die vragen hebben over bijvoor-
beeld hun pensioen, sociale zekerheid of arbeidsrecht. CAO-
kwesties dus: is hun loon goed vastgesteld, krijgen ze de juiste
reiskostenvergoeding, wat gebeurt er als ze ziek worden of
arbeidsongeschikt, en ga zo maar door.”

“Ik sta de leden bij met advies, bijvoorbeeld door een toe-
komstschets te maken, inclusief financiële gevolgen. Achter hun
vragen schuilt vaak een conflict. Dan kan het voorkomen dat ik
ze doorverwijs naar een van de wo-juristen van de AOb. Zij kun-
nen dan bijvoorbeeld procederen. Mijn baan is een typische
hbo-functie, die heel goed aansluit op mijn opleiding. Ik ben
nog maar kort aan de slag in deze positie. Maar als je me
vraagt waar ik over vijf jaar zit, denk ik dat ik toch ga door -
studeren, zodat ik meer beleidsmatig kan gaan werken en ook
kan procederen. Gelukkig is daarover met mijn werkgever heel
goed te praten.” 

Bas Nieuwenhuijsen

“MIJN BAAN IS EEN
TYPISCHE HBO-FUNCTIE”

C A R R I È R E
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In 1988 riep Tracy Chapman vertwijfeld uit: “Why is a woman
still not safe, when she’s in her home?” Te zelfder tijd werden
in Nederland bepalingen tegen seksuele intimidatie in de wet-
geving opgenomen en de allereerste vertrouwenspersonen
benoemd. Even zag je een ontwikkeling ten goede. Inmiddels
zijn we terug bij af. De vrouw wordt weer ongegeneerd in
reclames of videoclips neergezet als lustobject. De vrouwen-
beweging hoor je er nauwelijks meer over. In feministische
bladen en vrouwenclubs gaat het vooral om de werkende
vrouw en het ‘Glazen Plafond’. Willen ze niet voor zure femi-
niste worden versleten? Doe het dan op de manier van de
actrice Miranda Hart. Met humor! Toch is ook hier de opmer-
king van Bertolt Brecht van belang: “Hij die lacht heeft nog
niet het laatste nieuws gehoord”.

Aan het begin van 2016 sijpelden de berichten langzamerhand
naar buiten. Met Oud- en Nieuw vergrepen mannen van voor-
al Marokkaanse en Algerijnse origine zich onder de Dom van
Keulen massaal aan vrouwen. Nog geen jaar daarvoor werden
we opgeschrikt – of schrikken we daar niet meer van? – door
een bericht over het seksueel misbruik van een 16-jarig meisje
uit Heerlen. In een appartement, behorende bij een hotel in
Valkenburg, hadden in nog geen week tijd minstens 50
Limburgse mannen seksuele gemeenschap met haar. Via een
21-jarige pooier, of zo u wilt mensenhandelaar kwam
Kimberley aan haar klanten. Natuurlijk heeft het schijnheilig
addergebroed via een orerende advocaat laten weten dat “ze
er ouder uitzag dan haar leeftijd” en dat “ze ermee instem-

de”, de alom bekende trukendoos van de vieze mannetjes.
Die is even misselijkmakend als de bewering dat Amanda
Todd haar zelfmoord over zichzelf heeft afgeroepen door haar
borsten op de webcam te vertonen. Of zijn we alweer
 vergeten wie zij was? De straffen voor deze Limburgse
 mannen vielen alleszins mee. De Rechtbank Limburg legde ze
formeel een dag cel op en een taakstraf, later bevestigd door
het Gerechtshof Den Bosch. Het laat maar weer eens zien dat
juridisch geneuzel en de werkelijkheid van alledag elkaar ont-
lopen in strafrechtelijke definities. Het is nu wachten op het
slotoordeel van de Hoge Raad.

De dubbele moraal van de vieze mannetjes, aan de openbare
kant gedragen zij zich als de keurige echtgenoot met een
benepen burgermoraal en aan de onzichtbare kant knijpen zij
een jong onschuldig katje in het donker, is hun lieftallige echt-
genotes ontgaan. Alsof vrouwen vissen zijn en geen benul
hebben van het water waarin ze zwemmen. Of toch wel? Op
Marktplaats verzuchtte een jonge vrouw: “Bestaan er nog
 normale mannen die een vrouw niet alleen maar zien als
gebruiksvoorwerp maar ook meer willen dan een one night
stand? Ik ben K…., een normale meid van 29 jaar en wil niet
veel in mijn leven behalve een leuke vriend waarmee ik lief en
leed kan delen. Ben jij die man? Dan wil ik je leren kennen
want ik kom ze in het dagelijkse leven niet tegen.” Misschien
zit hij bij de Hoge Raad. 

Paul van Grinsven

P R I K K E L

8

ZE STEMDE ER MEE IN … 
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OOG IN OOG MET HET SLACHTOFFER
SJD-alumna Violette van Almelo wint scriptieprijs Reclassering

Ze wilde graag onderzoek doen naar
herstelbemiddeling tussen dader en
slachtoffer omdat het zo'n prachtige
uitkomst kan bieden. En ze vond het
een mooi SJD-onderwerp. Behalve een
8,6 kreeg ze er ook nog een prijs voor!

Violette van Almelo: “In 2012 heeft de
Nederlandse regering het slachtoffer -
beleid uitgebreid met het beleidskader
herstelbemiddeling in het strafrecht. De
reclasseringsorganisaties hebben toen
opdracht gekregen meer slachtofferbe-
wust te werken en waar mogelijk herstel
te bevorderen. Bij herstelbemiddeling
voeren dader en slachtoffer gesprekken
onder leiding van een onafhankelijke
derde over het criminele feit en de
gevolgen daarvan. Het doel is herstel
voor beide partijen en hun omgeving. Ja,
dat klinkt misschien raar, maar ook
daders kunnen slapeloze nachten hebben
van wat ze gedaan hebben.”

“Ik vind herstelbemiddeling een prachtig
concept. Bij het strafrecht ligt de nadruk
op straffen en wordt leed gecompen-
seerd door het toevoegen van leed, ter-
wijl in het herstelrecht de nadruk ligt op
herstel. Daarnaast ligt bij het strafrecht
de nadruk op het verleden en bij het her-
stelrecht op de toekomst.” 

Verankerd
“Diverse Europese landen hebben her-
stelbemiddeling inmiddels verankerd in
wet- en regelgeving of beleid. Er is echt
een paradigmaverschuiving gaande op
dit gebied: reclassering is een daderge-
richte organisatie, maar nu moet er ook
meer aandacht aan het slachtoffer
besteed worden. Vanuit mijn interesse
voor herstelbemiddeling heb ik contact
opgenomen met de Verslavings -
reclassering, maar daar bestonden geen
plannen om dit in te voeren. Ik heb het
onderwerp daarom verbreed naar slacht-
offerbewust werken en dan toegespitst
op verslavingsreclassering, maar mijn
focus bleef op herstelbemiddeling
gericht.”

“Herstelbemiddeling is niet in alle geval-
len mogelijk. Het is bijvoorbeeld geen
goed idee bij een dader die totaal geen
berouw toont of ontkent wat hij gedaan
heeft. Dat leidt tot secundaire victimisa-
tie: dan wordt het slachtoffer opnieuw
slachtoffer. Soms is ook het slachtoffer er
nog niet aan toe. Onderzoekers vinden
dat er geen harde contra-indicaties zijn

en dat altijd gezocht moet worden naar
mogelijkheden. De reclasseringswerkers
die ik heb geïnterviewd vertelden echter
dat ze sommige cliënten echt niet in aan-
merking vinden komen vanwege een
gebrek aan empathie of psychiatrische
problematiek.”  

Lidwien van der Pas

Fragment uit Oog in oog met het slachtoffer van Violette van Almelo:
'Er is nu een voorzichtige ontwikkeling aan de gang waarbij de focus in het strafrecht
wat minder bij de dader en meer bij het slachtoffer komt te liggen. Dit komt de
waarborging van de rechten van het slachtoffer ten goede. Anderen gaan nog een
stapje verder en verdedigen dat de nadruk in het strafrecht minder op straffen en
meer op het herstel van slachtoffer en dader zou moeten liggen. Dit gedachtegoed
wordt restorative justice, oftewel herstelrecht genoemd en wordt door sommigen
beschouwd als een nieuw paradigma, een nieuwe rechtsfilosofische stroming.'
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De HU is weer een paar nieuwe afkor-
tingen rijker: docenten vertellen trots
dat ze de BKE gehaald hebben of vol-
gen als team de BDB-OO. Voor niet-
ingewijden: zie de legenda. Wat is de
aanleiding dat zoveel docenten tegelijk
zich aan het professionaliseren zijn? En
wat leren ze ervan? 

Dr. Ilya Zitter (hogeschoolhoofddocent bij
het HU-lectoraat Beroepsonderwijs en
het Expertisecentrum Docent Hbo) licht
de achtergrond toe van deze ontwikke-
ling: “Het beroep van docent in het hbo
krijgt steeds meer erkenning. Dat hangt
samen met de eisen die gesteld worden
aan de bekwaamheid. De hbo-sector
heeft in 2011 met het ministerie van
OCW in het hoofdlijnenakkoord afge-
sproken om de Basiskwalificatie
Didactische Bekwaamheden in te voeren.
Het is de bedoeling dat eind 2020 alle
docenten in het hbo zijn gecertificeerd.”
“Wij hebben de professionalisering van

EDUCATE THE EDUCATOR

kunde gestudeerd en werkt voor de
pabo en het Expertisecentrum Docent
Hbo van de HU. De Rooij: “Ik probeer
echt goed na te gaan waar de docenten
behoefte aan hebben, zodat ik kan hel-
pen bij het ontwikkelen van het onderwijs
en het zo min mogelijk extra moeite kost
om de certificering te halen. Want ik vind
dat er op het moment erg veel gevraagd
wordt van docenten.”
Een mooi neveneffect is volgens De Rooij
dat teamleden nu met elkaar uitwisselen
waar ze mee bezig zijn. “Daar is anders
nooit gelegenheid voor. Ook bij leerwe-
gen met een open inschrijving gebeurt
dat. Daar zitten docenten uit verschillen-
de opleidingen bij elkaar. De één is met
big data bezig en de ander met gezond-
heidszorg en je ziet dan toch dat ze
elkaar inspireren.”

Transformator
De Rooij: “De maatschappij verandert
voortdurend en vraagt andere kennis en
vaardigheden. Soms sijpelen ontwikkelin-
gen heel traag in het onderwijs door, bij-
voorbeeld het inzetten van ict-middelen.
Anderzijds is het ook goed dat het zo
langzaam gaat, omdat het een flinke
gedragsverandering vereist. Als een ver-

ILYA ZITTER: “ONS VOORNAAMSTE DOEL IS DAT WE
DOCENTEN 'IN DE LEERSTAND’ KRIJGEN”

docenten vormgegeven conform de HU-
visie: zo dicht mogelijk bij de praktijk. De
leerwegen zijn dus in samenwerking met
onze beroepspraktijk, de HU-docenten,
tot stand gekomen. Daarnaast hebben
we zoveel mogelijk aansluiting gezocht
bij lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld
door curriculumdagen te integreren in de
leerlijn, om zo dicht mogelijk te blijven bij
het werk  waar docenten mee bezig zijn.
De leerlijn  - Onderwijs Ontwerpen,
Uitvoeren en Beoordelen (ofwel
Examineren) -  is afgeleid van de kernta-
ken van hbo-docenten. Het uitgangspunt
hierbij was het geaccrediteerde oplei-
dingsprofiel van de Masteropleiding
Expertdocent Beroepsonderwijs, de
master speciaal voor docenten in het
beroepsonderwijs.”

Op maat gesneden
De leerwegen worden op maat gesne-
den. De docenten van het
LevenLangLerenteam van het Instituut
voor Recht zijn bezig met het herontwer-
pen van het curriculum (zie het artikel
hierover elders in dit nummer) en nemen
tegelijkertijd deel aan de leerweg
Onderwijs Ontwerpen van Helma de
Rooij. Zij heeft onder meer onderwijs -
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nieuwing niet goed wordt afgerond, loop
je het risico dat iedereen toch weer
terugvalt in het oude patroon. Vaak grij-
pen docenten dan terug naar een fronta-
le instructie aan de gehele groep en het
individueel verwerken van de stof, terwijl
dit niet de meest effectieve methode is.
Het vraagt ook aanpassing van studen-
ten, die denken dat ze vooral veel kennis
moeten opslaan. Een belangrijke voor-
waarde voor goed onderwijs is dat je als
docent een relatie met je studenten aan-
gaat en dat je snapt dat iedereen op een
andere manier leert. Als het goed is ben
je vooral transformator: je brengt een
verandering teweeg.”

Lat
Zitter: “Samen met andere hogescholen
vormen we een landelijke community
Didactische Bekwaamheid. Een vraagstuk
dat we daar bespreken is bijvoorbeeld:
streven we puur naar verdere ontwikke-
ling van de didactische bekwaamheid of
mogen we ook ergens een lat leggen? Bij
de HU hebben we voor een mengvorm
gekozen. Docenten doen assessments
waar ook uit kan blijken dat ze nog niet
het beoogde niveau hebben behaald.
Maar meestal komt bij een formatief
feedbackmoment dan al wel aan het licht
dat ze beter nog even kunnen wachten
met het summatieve assessment. Op
basis van het assessment wordt ook een
ontwikkeladvies gegeven over hoe een
docent zich verder kan bekwamen.”
“Ons voornaamste doel is overigens dat
we docenten 'in de leerstand’ krijgen.
Dat kost meestal weinig moeite.
Docenten zijn bezig onderwijs te ontwer-

pen dat beter aansluit bij de beroeps-
praktijk en vragen ons om daarbij te hel-
pen. Ideaal! Soms komt er ook wel wat
gemopper: “Ik werk hier al jaren!
Waarom moet dit?” Docenten die den-
ken al voldoende in huis te hebben, kun-
nen vrijstelling aanvragen of we lokken ze
een seniortraject in. Het is ook mogelijk
zelfstandig te leren en alleen de toets te
doen, de zogenoemde Leerweg

Onafhankelijke Toetsing (LOT, die we ook
in het nieuwe HU-onderwijs steeds meer
tegenkomen). We willen - net als in ande-
re sectoren - een zesjaarcyclus invoeren:
hoe up-to-date is mijn expertise nog?
Periodiek opfrissen van de bekwaamheid,
een bootcamp volgen of doorontwikke-
len naar hbo-docent op seniorniveau.” 

Lidwien van der Pas

Legenda

BDB-OO = Basis Didactische Bekwaamheid-Onderwijs Ontwerpen
BDB-OU = Basis Didactische Bekwaamheid-Onderwijs Uitvoeren – Variant
Loopbaanleren (LBL)
BDB-OB = Basis Didactische Bekwaamheid-Onderwijs Beoordelen, ook wel
bekend als de BasisKwalificatie Examineren (BKE)

Erica Bouw (docent en trainer bij SJD-deeltijd)
Al gehaald: BDB-OU variant LBL en BKE

Wat doe je nu anders? “De BKE helpt echt om je eigen toetsen eens kritisch onder
de loep te nemen vanuit theoretische modellen. Ik heb geleerd naar het grotere
geheel van de opleiding te kijken en naar het aandeel van mijn toetsen daarin.
Ook let ik beter op de samenhang tussen leerdoelen en beoordelingscriteria. Al
met al heel nuttig en goed dat het verplicht is!'

“Door de leerweg Onderwijs Uitvoeren (variant LBL) voer ik bewuster loopbaan -
gesprekken met studenten. Ik neem bijvoorbeeld vantevoren de tijd om me af te
vragen: wat is het doel van dit gesprek met deze student op dit moment in de
opleiding?  Ik had wel bagage over coaching, maar in een andere context. Ook is
prettig dat de HU-visie in de leerweg verwerkt is.”

Peter Enthoven (docent bij HBR-voltijd en -deeltijd)
Al gehaald: BKE

Wat doe je nu anders? “Ik maak nu heel gestructureerd een toets. Voorheen deed
ik dat intuïtiever. Het is meer werk, maar ik kan nu beter verantwoorden waarom
een toets  is zoals die is en waarom een student een 4, 6 of 8 heeft gehaald. Ik
heb geleerd wanneer een toets betrouwbaar is en valide en die kennis pas ik nu
toe. Daarnaast was het ook leuk om vier ochtenden samen met collega's deze
leerweg te volgen! Het maken van het eindwerkstuk kostte wel veel tijd. Je moest
daarvoor allerlei documenten boven water zien te krijgen en bestuderen. Daardoor
ontdekten we dat die ook wel eens een opfrisbeurt konden gebruiken!”

De docenten van het LevenLangLerenteam professionaliseren zich
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Er wordt gezamenlijk opgetrokken in de
propedeuse maar in de daaropvolgende
jaren meer gedifferentieerd. Er bestaan
dus nog wel aparte opleidingen maar
geen aparte teams meer. De oude deel-
tijdteams gaan op in één team Leven
Lang Leren (LLL). Voortaan wordt er in
het curriculum gewerkt met eenheden
van 15 EC in plaats van 5 EC  en het bin-
dend studieadvies hoeft pas aan het
einde van het tweede studiejaar behaald
te worden. Studenten kunnen kiezen
voor leerwegonafhankelijke toetsing
(LOT). Als de student goed thuis is in een
bepaald onderwerp kan hij toetsen
maken zonder onderwijs te volgen. Op
de HU-site ‘HUbl’ kan de student vinden
wat er van hem op het tentamen ver-
wacht wordt. Twee toetsen hebben zelfs
het predicaat ‘concentrisch’ meegekre-
gen: ‘Arbeid en Inkomen’ en ‘Wonen en

schrik er nog goed in. Nog maar ander-
halve week daarvoor is hij met zijn gezin
betrokken geraakt bij een auto-ongeluk
nabij Antwerpen. Wonder boven wonder
kwamen zij er heelhuids vanaf. De zicht-
bare schrammen op zijn gezicht liep hij
pas een paar dagen later op. Hij wilde
zijn hoofd leeg maken door een rondje te
mountainbiken. Daarbij maakte hij een
schuiver tegen de bosgrond. 

Bij LLL viel de schade tot nu toe reuze
mee. Al lerend heeft hij zijn nieuwe rol
als projectleider al lerend aangevlogen.
Ook kon hij terugvallen op het support -
team voor projectleiders van de pilot.
Wat hem hielp, is zijn vertrouwen in de
visie van de HU. “De HU ziet dit niet
zozeer als een proefproject. Van begin af
aan is er de wil geweest om het te laten
slagen.” Ook met de toezichthoudende
rol van de  examencommissie heeft hij
geen moeite. “Ik ben op de hoogte van
de borgingsprocessen. Van meet af aan is
daar aandacht voor geweest. Ook betrek
ik de examencommissie in de ontwikke-
lingen.” De interne systemen van de HU
maken het proces soms lastig. “LLL is
een nieuwe ontwikkeling en bij de ont-
werpcyclus van het eerste studiejaar
moesten we al te vroeg het logistiek
systeem van ACO invullen waar je dan
meteen een jaar aan vastzit. De vraag is
of ACO wel past bij flexibel onderwijs.
Voor het eerste studiejaar is er toch een
oplossing gevonden. Na ingewonnen
advies bij HU-collega Hans Mreijen

12

IN DE VORIGE AFLEVERINGEN VAN HURIDISCH KWAMEN DE NIEUWE
CURRICULUMONTWIKKELINGEN BIJ SJD VOLTIJD EN HBR VOLTIJD AAN
BOD. TOT SLOT VAN DEZE SERIE DE DEELTIJDOPLEIDINGEN SJD, HBR
EN GDW. DIE GAAN VANAF HET KOMEND STUDIEJAAR 2017-2018
MEER MET ELKAAR SAMENWERKEN. 

Consumeren’. Dat betekent dat de
 student die wil versnellen meteen kan
opgaan voor de toets van de verdie-
pingscursus. Haal je die binnen, dan krijg
je ook de 15 EC toegekend voor de
basiscursus. Je verdient dan 2 x 15 EC.
Ook wordt er meer interdisciplinair
gewerkt en getoetst. Juridische inhoud
wordt veelal gekoppeld aan schriftelijke
communicatie of gespreksvaardigheden.
Geheel nieuw in vergelijking met de
oude curricula is het aanbieden in de
propedeuse van een cursus ‘Digitalisering
en recht’. En net als bij de voltijdopleidin-
gen gaat er gewerkt worden in leer -
teams. LLL is formeel een pilot in het
kader van flexibel onderwijs waaraan een
aantal deeltijdopleidingen van de HU
deelneemt met mandaat van de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen.

Het proces
De projectleider LLL bij het Instituut voor
Recht van deze tour de force is Fedde
Kloppenburg. Als ik hem interview zit de

“ALS STUDENT VOER JE DE
REGIE OVER JE EIGEN
ONDERWIJSPROGRAMMA”

L E V E N  L A N G  L E R E N

OVER DE SCHUTTING KIJKEN

HUridisch 37.qxp_HUridisch 20  07-06-17  13:03  Pagina 12



13

 hebben we vooralsnog ACO zo breed als
mogelijk ingevuld zodat specifieke aan-
passingen nog mogelijk zijn.”

Bloedgroepen

Wist hij überhaupt waar hij ‘ja’ tegen zei
voordat hij in zijn rol als projectleider LLL
stapte? “Ja en nee. Van tevoren had ik
mij ingelezen en een goed beeld
gevormd. Mijn taak is procesgericht en
niet op de inhoud. Wel werd ik verrast
door de verschillende dimensies waar ik
mee te maken kreeg: de bestaande
onderwijskundige theorieën, het concept
flexibel onderwijs en de cursus ontwer-
pende, uitvoerende docent.  Die bleken
niet allemaal dezelfde taal te spreken.”
 
Het bij elkaar brengen van de bloed -
groepen SJD, HBR en GDW zag
Kloppenburg als een mooie uitdaging.
Aan het begin vond er nog discussie
plaats over de definiëring van de taakge-
bieden, de af te bakenen gebieden
binnen het beroepenveld. Iedere bloed-
groep gaf daar zijn eigen definitie voor
en interpretatie van. Daarna was er al
snel het besef om elkaar te vinden.
“Vooral de klassieke juristen hebben een
grote stap moeten maken. Maar toen bij-
voorbeeld docenten GDW de raakvlak-
ken met SJD op het gebied van schulden
zagen, kon de stap gemakkelijker gezet
worden. Eigenlijk is er meer uitdaging
voor SJD en HBR, omdat daar minder
overlap is.”

Kruisbestuiving
Wat is nu de toegevoegde waarde van
LLL voor de deeltijdstudent?
Kloppenburg somt op: “Hij kan over de
schutting kijken, krijgt een helicopterview
en wordt opgeleid tot een bredere pro-
fessional. Na de opleiding wordt zijn kans
vergroot om van werkorganisatie te
 switchen. De HBR-student die toch meer
feeling blijkt te hebben voor het SJD-
werkveld of andersom, blijft aantrekkelijk

voor een werkgever.”  Wat is onderwijs-
kundig gezien het grote verschil met de
huidige deeltijdopleidingen? “Er is
 sprake van gepersonaliseerd leren. Als
student voer je de regie over je eigen
onderwijsprogramma en de leerweg -
onafhankelijke toetsing. In contacturen
zal er niet een groot verschil zijn. Wel
wordt de invulling van die contacturen
geïnnoveerd. Ook is er meer ondersteu-
ning vanuit het docentencorps in de
voorbereiding van opdrachten thuis via
onder meer blended learning. We willen
ook een carrièreswitch mogelijk maken.
De taxichauffeur met de vereiste voor -

opleiding kan gewoon bij ons beginnen.
We stellen niet de eis dat hij in het SJD-
of HBR-werkveld werkzaam moet zijn.
Maar gaandeweg de opleiding is dat wel
verstandig om te doen, omdat je anders
niet aan de beroepsgerichte leer -
uitkomsten kunt voldoen. Stel dat de
taxichauffeur voor de SJD-opleiding kiest
en op zijn taxi wil blijven rijden, dan zal
hij toch minder uren moeten draaien en
daarnaast op zijn minst ander betaald
werk of vrijwilligerswerk moeten verrich-
ten op sociaal-juridisch terrein.” 

Paul van Grinsven

N
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WEGWIJZER IN STUDIE EN RECHT

Haar docenten van vroeger zijn nu haar collega’s en dat vindt
Maartje Vermeulen (36) bijzonder. Van student Sociaal
Juridische Dienstverlening werd ze jaren later docent bij het
Instituut voor Recht. “Ik ben in 2002 afgestudeerd. De studie
was eerst wel even een beetje wennen, maar het ging goed.
Als student was ik zeer actief, ik volgde extra vakken en zat in
de opleidingscommissie. Ik vond dat er binnen de opleiding
veel mogelijk was als je maar wilde, ik heb erg veel aan mijn
studie gehad.”

“In het derde jaar heb ik stage gelopen bij GroenLinks en ver-
volgens onderzoek gedaan in het buitenland, in Denemarken. Ik
heb in Denemarken bekeken hoe ze daar oplossingen zoeken
als er problemen zijn rond een omgangsregeling tussen
gescheiden ouders. Hier kom je al snel bij de rechter uit, maar
daar gaan ze veel minder de juridische weg op. Met media-
tionachtige gesprekken proberen ze tot een oplossing te
komen. Mijn bevindingen konden door GroenLinks worden
gebruikt om hierover kamervragen te stellen.”

“Op een gegeven moment kwam ik een student tegen die naar
Guatemala ging. Dat wilde ik ook! Na mijn afstuderen ben ik er
inderdaad heen gegaan voor iets meer dan vier maanden. Ik
heb me daar beziggehouden met het opzetten van een rechts-
winkel in het kader van een project voor kinderen die op straat
leefden. Toen ik terugkwam, ben ik aan de Universiteit Utrecht
rechten en geschiedenis gaan studeren. Ik heb me onder meer
verdiept in de rechten van vrouwen in de 16e en 17e eeuw en
in de symboliek van de toga. Dankzij een bijbaan bij de oplei-
ding Geschiedenis kreeg ik een baan als studieadviseur bij de
faculteit Geesteswetenschappen.”

“In die tijd was ik toch wel zoekende, ik miste afwisseling en
wilde uiteindelijk het onderwijs in. Ik was al buddy voor studen-
ten. Ik ben eerst gastdocent geweest aan de SJD-opleiding:
ethiek en schrijven in een juridische context. Daarna ben ik
overgestapt naar HBO-Rechten voltijd, eerst als trainer commu-
nicatieve vaardigheden. Nu doceer ik daar ook ethiek en rechts-
sociologie, geef ik trainingen in presenteren en adviseren en
ben ik studieloopbaanbegeleider.”

“Voor de studenten kan ik een wegwijzer zijn in de studie, zoals
ik eerst wegwijzer in het recht was. De combinatie van sociale
en wetenschappelijke juridische aspecten vind ik mooi, maar de
studenten zelf zijn het leukst. Ze zijn net als ik nieuwsgierig,
ontwikkelen zich en leren kritisch te kijken. Daar mag ik een bij-
zondere bijdrage aan leveren.”  

Bas Nieuwenhuijsen

“DE STUDENTEN ZELF
ZIJN HET LEUKST”

C A R R I È R E
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AANSLUITEN BIJ JE PUBLIEK

W I S S E LW E R K In deze rubriek staat een docent centraal die naast Hoge -
school Utrecht nog een andere werkkring heeft. De focus ligt
op de kruisbestuiving tussen de verschillende werkzaamheden.

“Ik ben dankbaar dat ik beide mag doen:
werken in de praktijk en lesgeven.
Doordat ik in de praktijk werk krijg ik
nieuwe inspiratie voor mijn lessen en
omgekeerd wordt mijn werk in de prak-
tijk beter door het lesgeven.” Tanja van
Mazijk, docent en mediator, voelt zich de
koning te rijk met het beste van beide
werelden.

Ze geeft al zo’n twintig jaar les aan stu-
denten van de opleiding HRM en de
post-hbo-opleiding Mediation. Als coör-
dinator van de minor Arbeidsrecht geeft
ze ook les aan HBO-Rechtenstudenten.
Haar juridische loopbaan begon ze als
advocaat, gespecialiseerd in arbeids- en
bestuursrecht. Haar toga heeft ze opge-
borgen, maar ze werkt nog altijd als
mediator, via HU Mediation en in de
eigen praktijk die ze samen met collega-
docent en mediator Marion Uitslag heeft.
“Door Marion ben ik ook bij de opleiding
betrokken geraakt. Ze vroeg mij indertijd
als vervanger voor iemand die uitviel.” 

Inmiddels geeft Van Mazijk niet alleen les
in arbeidsrecht, maar coördineert ze ook
de minor op dit terrein. “De eerste keer
dat ik voor de klas stond was ik echt ner-
veus. Er was veel onrust, studenten kwa-
men zomaar binnenlopen, sleepten stoe-
len mee en iedereen zei je en jij tegen
elkaar. Dat was ik helemaal niet gewend
in de zakelijke wereld van een advocaten-
kantoor.” Maar ze leerde vlug orde hou-
den. “Iedereen is nu stil en dat vinden ze
prima. Ik ben streng, tijdens mijn colleges
ben je niet bezig met je smartphone of
laptop, je moet je kunnen concentreren.
Studenten komen niet voor de lol, die
willen hun tentamen kunnen halen.” Dat
het werkt, mag wel blijken uit het feit dat
ze verscheidene malen is genomineerd
als Beste Docent van het Jaar binnen
Hogeschool Utrecht.

Aan de voorbereiding van haar colleges
besteedt ze altijd veel tijd. “Al geef ik
een bepaald college al tien jaar, ik ver-
diep me steeds weer opnieuw in het
onderwerp. Ik schud het niet eventjes uit
de mouw, er zitten meer uren in dan ik
ervoor krijg. Ik stop er veel liefde in.”
Belangrijk in haar lessen is de casuïstiek
die zij behandelt. “Dankzij mijn contacten
in de juridische wereld en mijn werk als
mediator heb ik steeds actuele casuïstiek.
Het recht bestaat uit regels, die je moet
toepassen. Door veel aandacht aan casu-
ïstiek te besteden, krijgen studenten een
houvast en begrijpen ze en onthouden ze
beter hoe het recht werkt en in elkaar zit.
Je moet natuurlijk ook aansluiten bij je
publiek.”

“Ik ben dankbaar dat ik beide mag doen:
werken in de praktijk en lesgeven.
Doordat ik docent ben, groei ik in de
praktijk. Doordat ik in de praktijk werk
krijg ik nieuwe inspiratie voor mijn lessen
en omgekeerd wordt mijn werk in de
praktijk beter door het lesgeven”, zegt
ze stellig. “Ik verveel me snel dus heb ik
uitdagingen nodig. Mediaten blijft voor
mij een uitdaging. Elke mediation is
anders. Ik heb geen afkeer van conflict.
Het hoort erbij en kan zelfs positief zijn
doordat relaties verdiepen en uiteindelijk
naar een hoger plan worden getild.
Conflicten doen vaak pijn, maar tegelij-
kertijd biedt een conflict ook de moge-
lijkheid tot groei en beweging.” 

Bas Nieuwenhuijsen

”DANKZIJ MIJN CONTACTEN HEB
IK STEEDS ACTUELE CASUÏSTIEK”
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Op 12 januari streden studenten en
docenten van het Instituut voor Recht
om de titel ‘beste speller’.
Studievereniging Codex en docenten
Joost Welten en Douwe Bos hadden
dit dictee georganiseerd om het
belang van een goede taalbeheersing
op een ludieke wijze onder de aan-
dacht te brengen. 

In  de grote hoorcollegezaal was de
spanning voelbaar. Ruim 40 studenten en
docenten zwoegden op de tekst die
Joost Welten speciaal voor dit dictee had
geschreven. Na elke zin die de schrijver
voorlas, klonk een lachsalvo. De deelne-
mers realiseerden zich dat meedoen
belangrijker is dan winnen. Vrijwel vanaf
het begin was te voorzien, dat niemand
de proef foutloos zou afronden. De spel-
lingregels van het Nederlands bleken
vaak diep weggezakt. Toch werd er met
enthousiasme en inzet meegeschreven en
nagedacht over de juiste schrijfwijze.
Leden van Codex zagen er streng op toe
dat niemand zich in het vuur van de strijd
bezondigde aan meekijken bij de buren. 

Dat uiteindelijk niemand nul fouten had,
leverde geen verbazing op. Voor veel
deelnemers was de nabespreking met
een uitleg van de correcte schrijfwijze
een echte ‘oogopener’. Bij de studenten
ging student HBO Rechten Edgar
Boucher er met de hoofdprijs vandoor.
Bij de docenten bleek Peter Enthoven de
beste speller. De drie deelnemende taal-
docenten hadden het nog iets beter
gedaan, maar zij waren vanwege oneer-
lijke concurrentie bij voorbaat uitgesloten
van de prijzen. 

Ondanks de uitdaging die het dictee
opleverde, was iedereen van mening dat
het heel leuk en leerzaam was om het
dictee te maken. Er werd dan ook bij de
borrel na  afloop ter plekke besloten dat
dit een jaarlijkse traditie gaat worden in
het Instituut. 

Agnes Sutherland

Kinderrechter Ilse de Graaf (59) haalt
me op in de wachtkamer van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, loca-
tie Breda. De inspanning van een dag
zittingen draaien is van haar gezicht af
te lezen. Haar griffier Rudy Rozendaal
(35) voegt zich bij ons voor dit dubbel-
interview. 

Anders dan bij de meeste rechtbanken
heeft deze rechtbank een apart team
jeugd dat zowel civiele zaken (o.a. kinder-
beschermingsmaatregelen, omgang en
gezag) als jeugdstrafzaken behandelt.
Zowel de kinderen als hun ouders heb-
ben er baat bij. Een probleempje is er
nog wel: soms dragen de ketenpartners
in de hulpverlening hun informatie te laat
aan om die zaken gevoegd te kunnen
behandelen.  

“Ik weet wat je gaat doen”
Op het bordje van een kinderrechter
komen emotioneel complexe zaken
terecht. Het valt De Graaf nog zwaar om
er eentje uit te kiezen die een grote
impact op alle betrokkenen heeft gehad.
“Een kind zat zodanig klem dat ze aan
automutilatie deed om aan het gezag
van haar ouders te ontkomen. Ze toonde
zich tijdens de zitting zeer emotioneel.
Haar ouders zaten er bij. Normaal
gesproken loop ik in zo’n situatie niet
vooruit op mijn beslissing, maar in dit
geval had het kind het al door. Ze liet mij
weten “ik weet wat je gaat doen”. Ik kon
er niet omheen draaien. Ze moest in een
gesloten inrichting geplaatst worden. Dat

Benieuwd of u zelf de spellingregels
allemaal nog beheerst? Hieronder ziet
u de tekst van het Dictee van het
Instituut voor Recht.  We hebben er
voor deze HUridisch diverse fouten in
aangebracht. Aan u de taak om die
eruit te halen. Herkent u ze allemaal?
Op pagina 6 vindt u de antwoorden.
Niet meteen terugbladeren… 

1.   Het belang van schrijfvaardigheid
voor een jurist kan niet beter wor-
den uitgedrukt dan in het logoo van
een gerenomeerd advocatenkan-
toor in Amsterdam, dat bestaat uit
4 leestekens.

2.   Zelf heb ik een bij kans onbedwing-
bare behoefte om een tekst te ver-
fraaien met tipografische hoog-
standjes als gedachtenstreepje,
apostrof, asteriks, tilde en oemlaud.

3.   Confrères die sms-end en
 what’sappend door het leven gaan,
gruwen evenwel van dubbele punt
en accent circonflêxe.

4.   Voor hen lijkt het een oubollig
 procédé of zelfs een genante tijd-
verspilling om de vermaledeide
leestekens correct te hanteren.

5.   Maar achter een vermomming van
21steeeuws modernisme gaat een
Jantje-van-Leiden-mentaliteit schuil,
want met hekjes, apestaartjes en
emoticons hebben twitteraars en  
i-pad-schooladepten geen enkele
moeite. 

6.   Heb dus klementie met digibeten
die er wat langer over doen
 vooralleer ze een bestand hebben
ge-upload of een bericht hebben
ge-e-maild.

7.   Hoe bète zij ook zijn in de ogen van
streetwise hipsters, de zorg die zij
besteden aan leestekens en andere
ogeschijnlijke parefernalia beklijft.

8.   Terwijl de aan hun  
smartphone-applicaties verslaafde
studiegenoten gestresst raken van
dit dictee en weemoedig terugden-
ken aan de laatste keer dat ze zor-
genloos hebben gechilt, glunderen
de taalliefhebbers, want hun wacht
een glansrijke carrière als jurist. 

GROOT SUCCES VOOR 
GROOT DICTEE 

“JE WILT HET V
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was voor haar de trigger. Ze ging door
het lint en moest afgevoerd worden door
de bewaking. Op de gang zat een ander
kind te wachten dat dit helaas heeft mee-
gekregen.” 

Door te wijzen op hun beider opstelling
tijdens zittingen lukt het De Graaf en
Rozendaal dit incident te relativeren.
“Deze zittingsdag leverde negatieve
energie op. Wat dan helpt is om er met
je team over te praten. We hebben een
perfect team dat al vanaf de start bij
elkaar is. We hebben ook dezelfde pas-
sie, de wil om het voor kwetsbare kinde-
ren en hun ouders zo goed mogelijk te
doen. Je wilt het verschil maken. Dat ze
weer vooruit kunnen. Dit vak kun je niet
doen zonder van mensen te houden.”

Verplichte anticonceptie en obesitas
Wat controversieel lijkt hoeft dat niet
altijd te zijn. Ik leg De Graaf een praktijk-
casus voor waarbij een aantal kinderen
van hetzelfde gezin al uit huis geplaatst
is. De zwakbegaafde vader antwoordt de
kinderrechter: “We gaan net zo lang
door tot we er een mogen houden”. Hoe
reageert ze daar op?
“Op zitting doe ik niet zoveel met die
opmerking. Ik kan geen psychische bege-
leiding geven. Bovendien zal bij elk kind
een eigen afweging moeten worden
gemaakt. Tussen de regels door van de
beschikking laat ik wel blijken dat de
ingezette hulpverlening bij dit gezin aan
dit punt aandacht zal moeten geven om
het zo mogelijk te voorkomen.”
Verplichte anticonceptie is haar nog een
brug te ver. “Dat klinkt sympathiek als
oplossing, omdat het in het belang zou
zijn van het kind dat nog niet geboren is,
maar het komt in strijd met artikel 8 van
het EVRM, waaruit een recht op voorplan-
ting wordt afgeleid. Om dat recht te kun-
nen beperken moet er eerst een maat-
schappelijke discussie plaatsvinden waarin
de ethische kaders worden afgebakend.
De rechter is nog niet aan zet. Omgaan
met het zogenaamde recht om niet gebo-
ren te worden is ook lastig. Wat is het

vooruitzicht op een rotleven? Al geboren
kinderen uit datzelfde gezin hoeven dat
niet zo te zien. Er zijn dus wat hobbels te
nemen. Een minder vergaande maatregel
kan ik wel treffen. Een ondertoezichtstel-
ling is mogelijk bij de ongeboren vrucht.
Veelal wordt als ondergrens de abortus-
grens (24 weken) gehanteerd, maar het
kan zonodig eerder.“

Een ondertoezichtstelling alleen op grond
van obesitas komt volgens De Graaf niet
voor. “Er is dan al een heel traject aan
vooraf gegaan: consultatiebureaus, huis-
artsen en de Raad voor de Kinder -
bescherming. De kinderrechter komt pas
heel laat in beeld. Er moet dan sprake zijn
van een ernstige bedreiging van de ont-
wikkeling van het kind. Dan is er altijd
meer aan de hand dan obesitas. Dat er
thuis niet gekookt wordt, er sprake is van
huiselijk geweld, de kinderen de andere
ouder niet mogen zien enzovoort.“

Communicatieve vaardigheden
Buiten juridische kennis en de liefde voor
mensen zijn communicatieve vaardighe-
den van groot belang. Zoveel verschillen-
de actoren passeren de revue: kinderen,
soms gedragsdeskundigen op de zitting
en ouders uit alle geledingen van de
samenleving, dus van zwakbegaafd tot
hoog opgeleid. Regelmatig is er boven-
dien sprake van persoonlijke problema-
tiek, waaronder middelengebruik, als
complicerende factor. Dat vraagt veel van
een kinderrechter. “Soms voel ik mij een
kameleon op de zitting. Je moet reke-
ning houden met mensen die jouw taal
niet begrijpen. Bij sommigen moet je de
antwoorden er echt uit trekken. Maar je
leert er mee om te gaan. Voor die
gespreksvaardigheden zijn er speciale
cursussen binnen de rechtspraak. Wat
ook telt is ervaring. Maar het belangrijk-
ste is: blijf jezelf! Als je je anders gaat
opstellen dan je bent, prikken kinderen
en ouders daar meteen doorheen.” 

Ook dient De Graaf zich te verhouden
tot Jeugdzorg. De indruk bestaat dat

Jeugdzorg, mogelijk vanwege een aantal
pijnlijke incidenten in het verleden, vaker
of eerder een uithuisplaatsing verzoekt.
Een uithuisplaatsing is heel ingrijpend
voor het kind en het gezin. Soms steekt
De Graaf daar een stokje voor en krijgt
ze te horen “Durf jij daar dan de verant-
woordelijkheid voor te nemen?” Die
neemt ze. 

Rozendaal geeft aan waarom er een dis-
crepantie blijft bestaan tussen het helde-
re taalgebruik op de zitting en de
geschreven taal van de beschikkingen.
“Het is niet zo dat wij ons alleen op de
juridische professionals richten.
Integendeel. Wij proberen met onze
beschikkingen juist de kinderen en hun
ouders te bereiken. Het kan altijd beter,
maar sommige onderdelen van de
beschikking lenen zich er niet voor. Een
beschikking moet duidelijk zijn voor
gecertificeerde instellingen zoals
Jeugdzorg. De wetgever geeft ook het
stramien. Zo moet je de ontzeggings-
gronden in het kader van een omgangs-
regeling altijd langs de meetlat van het
wetsartikel leggen.” Rozendaal geeft ook
nog wat tips voor de hbo opleidingen.
“Er wordt personen- en familierecht aan-
geboden maar het jeugdrecht komt daar
maar zijdelings aan bod. Daar mag meer
aandacht voor zijn. In mijn deeltijd -
opleiding was spelling, formuleren en
corresponderen een aparte cursus. Daar
pluk ik nu nog de vruchten van.“ 

Paul van Grinsven

T VERSCHIL MAKEN. 
DAT ZE WEER VOORUIT KUNNEN”
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THEMAONDERZOEKER IN DE HANDHAVING

In 2012 studeerde Pascal Groenendijk (27) af, tegelijk met
onder andere Niels Buijense (zie elders in dit nummer). Voordat
ze beide de HBO-Rechtenopleiding deden, zaten ze al samen
op het mbo. Daar volgden ze de opleiding tot administratief
juridisch medewerker. “Dat we allebei HBO-Rechten gingen
 studeren in Utrecht was toeval ”, zegt Groenendijk, “maar wel
leuk natuurlijk. We hebben ook samen het introductiekamp
georganiseerd.”

De studie beviel hem prima. Groenendijk: “Ik heb een heel
mooie tijd gehad. Het is een brede opleiding, er komen veel
verschillende aspecten van het recht aan de orde. Daardoor
krijg je een goede basis mee, waaraan je veel hebt in het werk-
veld. Ik heb bewust gekozen voor een brede studie, omdat ik
eerst niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen. Uiteindelijk heb
ik me verdiept in handhaving en op dat terrein werk ik nu ook
bij het UWV in Rotterdam.”

Nadat hij was afgestudeerd, ging Groenendijk eerst aan de slag
bij het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. “Daar was ik kwali-
teitsadviseur. Gaandeweg merkte ik dat ik in die functie weinig
met het recht te maken kreeg. Ik miste de juridische kanten en
zocht daarom een uitdaging in die richting.” 

Sinds 2013 werkt hij voor het UWV, eerst op de afdeling die
vorderingen incasseert en vanaf 2015 op de handhavingsafde-
ling. “Ik ben toezichthouder en heb een aantal wettelijke
bevoegdheden. Ik controleer de rechtmatigheid van uitkerin-
gen. De divisie handhaving bestaat uit twee afdelingen: de ene
afdeling doet onderzoek naar individuele gevallen, de andere
afdeling doet thematisch onderzoek. Ik ben themaonderzoeker
en onderzoek verschillende vormen van fraude met uitkeringen.
Daarvoor doe ik bijvoorbeeld dossieronderzoek in onze eigen
informatiesystemen, maar ik haal soms ook gegevens op van
werkgevers, banken of scholen. Het kan van alles zijn, het werk
is zeer afwisselend en daardoor ook leuk om te doen.”

“De studie heeft mij een goede basis geboden voor dit werk.
De vakken op het gebied van bestuursrecht en strafrecht zijn
bijvoorbeeld heel nuttig voor mij, maar ik heb ook veel aan
ondersteunende vakken en trainingen, zoals onderzoek doen,
gespreksvoering en rapporteren. Wat de toekomst betreft, wil
ik in de handhaving werkzaam blijven. Daar ben ik nog lang niet
op uitgekeken.” 

Bas Nieuwenhuijsen

“HET KAN VAN ALLES ZIJN, HET
WERK IS ZEER AFWISSELEND”
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samenwerking met studievereniging
Codex en met Nexus, de alumnivereni-
ging van de HBO-Rechtenopleiding.”

“We gaan ons netwerk inzetten om meer
mensen te bereiken”, vertelt secretaris
Hengelmolen. “Onze activiteiten maken
we ook bekend via sociale media zoals
Facebook en we hebben een eigen
LinkedIn-groep. Naast gewone leden
kunnen we versterking voor het bestuur
gebruiken: iedereen die zich wil inzetten
is welkom. Het bestuurswerk en het leg-
gen van contacten geeft je veel energie,
je hebt veel vrijheid en je kunt er je crea-
tiviteit in kwijt.” 

Bas Nieuwenhuijsen

Heb je belangstelling voor de activiteiten
van Alumnivereniging SJD of wil je lid of
bestuurslid worden, stuur dan een e-mail
naar alumniverenigingsjd@gmail.com. 

ALUMNIVERENIGING SJD HOUDT
CONTACT

ging over netwerken. Op de tweede,
afgelopen februari, stond het DISC-
model centraal, een manier om je per-
soonlijke kenmerken en communicatiestijl
te ontdekken. Zo kun je bijvoorbeeld zien
of het werk dat je doet goed bij je past.”
Beide bijeenkomsten trokken zo’n 30
deelnemers, die enthousiast waren. Punt
van zelfkritiek van het bestuur: de eerste
bijeenkomst werd gehouden op een
avond tijdens de Islamitische vasten-
maand Ramadan, onhandige timing dus
voor alumni die moslim zijn.

De volgende bijeenkomst, komend
najaar, zal gaan over de Participatiewet.
Bestuurslid Agnes de Vreede: “De wet
verandert voortdurend. Wij werken er
wel mee als SJD’ers, maar moeten onze
kennis op peil houden. Het is de kracht
van onze vereniging dat oud-studenten
hierover met elkaar delen.” “In de toe-
komst willen we ook nascholingen aan-
bieden”, vult voorzitter Schut aan. “Zover
zijn we nog niet. We praten verder over

De vereniging bestaat sinds 2014 en
werd destijds opgericht omdat de oplei-
ding 25 jaar bestond. Het nieuwe
bestuur, dat vorig jaar aantrad, had dus
een fundament om op te bouwen. Maar
er is genoeg te doen. Secretaris Iris
Hengelmolen: “Wij zetten door wat er al
was en zijn begonnen met het neerleg-
gen van een solide basis. Er waren con-
tacten en we hebben de maillijst die voor
het 25-jarig jubileum van de studie SJD
was opgesteld. De Alumnivereniging SJD
had inmiddels enige naamsbekendheid.”

“De vereniging is er voor en door SJD-
alumni”, zegt voorzitter Bas Schut. Wij
willen een verbindende rol spelen, zodat
mensen die hier zijn afgestudeerd con-
tact met elkaar kunnen houden en de
relatie niet verwatert. Dat geldt ook voor
hun contact met Hogeschool Utrecht, de
docenten. Wij organiseren bijvoorbeeld
bijeenkomsten rond thema’s die voor
alumni interessant zijn. Er zijn er nu twee
geweest. De eerste, in juni vorig jaar,

Na de studie raken de contacten met andere studenten vaak in het
slop. De Alumnivereniging SJD wil oud-studenten Sociaal Juridische
Dienstverlening van HU met elkaar blijven verbinden.

Het bestuur van Alumnivereniging SJD,
vlnr: Bas Schut, Agnes de Vreede, Mirjam
van Dam, Hilde Speijers en 
Iris Hengelmolen
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