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Ook aan de
slag met dit
onderwerp?
Vaardigheden zoals onderhandelen en bemiddelen worden steeds
belangrijker voor juristen. Maastricht University gaat studenten deze
vaardigheden aanleren via een multimedia-omgeving die (tevens) ingebed
is in het reguliere onderwijs.

Neem contact
op met Bram
Akkermans
(projectleider):

Wat houdt het project in?

b.akkermans@maastrichtuniversity.nl

De markt voor juridische dienstverlening
verandert sterk de komende jaren: voor een
testament kun je naar de HEMA in plaats
van een notaris, en heb je een geschil met
een bedrijf, dan heb je geen advocaat meer
nodig maar kun je kiezen voor mediation.
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor
juristen. Zij moeten beschikken over zoge
naamde procedurele kennis: vaardigheden

De multimedia-omgeving bevat een aantal
modules die de studenten moeten door
lopen. In elke module zitten kennisclips,
verzorgd door docenten en professionals,
en 5 vaardigheidsoefeningen (deels
live uit te voeren, deels via opgenomen
videofilmpjes). Op die oefeningen krijgt de
student peerfeedback van medestudenten
en de docent. Daarnaast is er per module
een live sessie met de docent, waarin
vragen worden beantwoord.

“Door dit project kunnen we met een grote groep studenten
toch persoonlijk werken. Deze ervaring nemen studenten de rest
van hun leven mee en bereidt ze beter voor op de 21e-eeuwse
arbeidsmarkt.” - Bram Akkermans
zoals onderhandelen, bemiddelen, schrijven
en spreken in het openbaar. Onderzoek
wijst uit dat deze procedurele kennis bij
draagt aan het verhogen van studiesucces
en aansluit op een toenemende vraag naar
dit soort vaardigheden op de arbeidsmarkt
voor juristen.
Maastricht University gaat het onderwijs
in procedurele kennis aanbieden via een
nieuw te ontwikkelen multimedia-omgeving.
Bijzonder is dat het gebruik van deze
omgeving verankerd wordt in het reguliere
onderwijs.

Hoe kunnen andere instellingen van
dit project profiteren?
De multimedia-omgeving die de Maastricht
University gaat ontwikkelen, komt gratis
beschikbaar. De materialen in de omgeving
zullen worden aangeboden onder een
Creative Commons-licentie (CC BY-NC-SA).
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