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 Een woord vooraf

Het is een goede gewoonte van uitgeverij Coutinho om bij een studieboek een docen
tenhandleiding te publiceren. Bij het boek Voor de goede orde is het maken van één 
handleiding echter onmogelijk. Het boek is gericht op diverse opleidingen, met elk 
hun eigen curriculum en onderwijssystematiek. Wat ik aanbied is een handreiking. Op 
basis van mijn eigen onderwijservaring in de module Handhaving van de opleiding 
HJO bij Zuyd Hogeschool en een minor Handhaving bij de Hogeschool van Amster
dam, wil ik wat tips geven over mogelijkheden om het boek een plaats in het curricu
lum te geven. Ook zal ik werkvormen bespreken die zowel voor docenten als student
en effectief en aantrekkelijk zijn.
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1 Voor wie is Voor de goede orde bestemd?

Voor de goede orde is geschreven voor studenten Social Work, HboRechten, Sociaal 
Juridische Dienstverlening en Integrale Veiligheid, kortom voor alle studenten voor 
wie handhaving van regels en wetten een essentieel deel van hun toekomstige functie 
vormt. De kernvraag van het boek is: hoe houd je als professional burgers en cliënten 
aan wetten en regels? Dit is een vraag die ook voor andere opleidingen relevant is. Een 
vraag die sowieso zeer actueel is. Binnen alle sectoren in de samenleving is er behoefte 
aan professionals die gezag kunnen dragen, die wetskennis combineren met mensen
kennis, die oog hebben voor zowel het maatschappelijk belang als voor het belang van 
de persoon die om wat voor reden dan ook de wetten en regels overtreedt. Op deze 
taak moeten hboopleidingen hun studenten voorbereiden en voor een deel gebeurt 
dit zo. Maar we zien ook leemten. 

Bij de opleidingen die primair juridisch georiënteerd zijn, zien we dat studenten prima 
worden voorbereid op het oplossen van juridische kwesties. Maar voor de handha
vingstaak is meer knowhow nodig op het gebied van mensenkennis en communicatie. 
Bij sociaal georiënteerde opleidingen zien we het omgekeerde: er is veel aandacht voor 
de sociale en psychologische achtergrond van mensen en communicatie, maar voor 
de handhavingstaak is meer kennis van wetten en regels van belang. In alle opleidin
gen mag meer specifieke aandacht besteed worden aan de psychologie van de regel
overtreder en hoe daarin te handelen. Op vrijwel alle opleidingen is er aandacht voor 
de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, maar is er nog vrijwel 
geen gerichte aandacht voor de vraag wat het betekent om gezag uit te oefenen.

Voor een goed begrip van de lesstof in het boek is geen specifieke voorkennis vereist; 
het kan in verschillende fasen van het hbo en het posthbo worden ingezet. Mede 
dankzij de vele interviews die ik gehouden heb, staan er aansprekende praktijkvoor
beelden in. Daarnaast is de theorie geïllustreerd met onderwerpen die een hoog hu
maninterestgehalte hebben en zich makkelijk laten vertalen naar de (toekomstige) 
beroepspraktijk. Mijn ervaring is dat het thema ‘toezicht en handhaving’ studenten 
aanspreekt. Het is concreet, maatschappelijk relevant en ze kunnen er met elemen
taire competenties al aardig mee uit de voeten (adviseren is veel complexer!). Juist 
door de aantrekkelijkheid van het onderwerp wordt een basis gelegd van waaruit ze 
ook in andere vakgebieden weer meer kunnen en willen leren.
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2 Aansluiting bij competenties en vakken

De vraag welke competenties in dit boek aan de orde komen is in zijn algemeenheid niet 
eenvoudig te beantwoorden. Iedere opleiding heeft zijn eigen competenties en een eigen 
systematiek om de competenties te omschrijven. Er zijn ook overeenkomsten, die tot de 
generieke hbocompetenties gerekend worden, te weten: 
	(wetenschappelijke) toepassing
 transfer en brede inzetbaarheid
 complexiteit in handelen
	(multidisciplinaire) integratie
	leiding geven
 onderzoeken
	reflectief denken en handelen
	sociaalcommunicatieve vaardigheden 

Kern van deze hbocompetenties is dat theoretische kennis gekoppeld wordt aan 
competente toepassing. In die zin is Voor de goede orde een hboboek bij uitstek: zo
wel de theorie als de praktijk komen aan bod en worden geplaatst in een maatschap
pelijke context. Er is aandacht voor de ethische en de persoonlijke kanten van de 
praktijk.

Handhaven is een typische generalistische taak, waarvoor maatschappelijk inzicht, 
kennis van het recht, mensenkennis, sociale vaardigheden en organisatorische kwali
teiten vereist zijn. Mensen aan de regels houden vraagt ook om een adequate beroeps
houding die getypeerd wordt door duidelijkheid, empathie, assertiviteit en zelfkennis. 
Voor de goede orde is dan ook een generalistisch boek dat vraagt om een multidisci
plinaire behandeling door docenten recht, sociologie, psychologie, communicatie en 
methodiek. Zij kunnen dan vanuit hun eigen vakgebied de behandelde lesstof uitleg
gen, aanvullen of opfrissen als de stof al eerder behandeld is. Studieloopbaanbegelei
ders en stagedocenten kunnen met het boek werken om meer aandacht te besteden 
aan elementen in de beroepshouding die juist voor handhavers zo belangrijk zijn: 
duidelijkheid, nauwkeurigheid en gezag durven dragen. Handhaving kan als één thema 
behandeld worden in het reguliere curriculum of als minor worden aangeboden.

Voor de goede orde kan in die situaties in zijn geheel behandeld worden, in combi
natie met ander studiemateriaal. Het is echter ook denkbaar dat Voor de goede orde 
voorgeschreven wordt als onderdeel van de vakken recht, methodiek, communicatie 
of sociale wetenschappen. De vier delen van het boek zijn afzonderlijk ook goed te 
gebruiken, temeer daar in de tekst regelmatig verwezen wordt naar eerdere of latere 
paragrafen.
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3Casuïstiek: belangrijke bronnen

In een docentenhandleiding staan vaak praktijkvoorbeelden en casuïstiek om de les
stof te leren toepassen. In deze handreiking is dat overbodig: op het gebied van hand
having heeft de docent beschikking over talloze bronnen waaruit hij actuele voor
beelden kan halen voor colleges, opdrachten, tentamens, werkgroepen enzovoort. Een 
paar voorbeelden.

Problemen met regelgeving, handhaving, veiligheidspreventie en andere onderwerpen 
die in het boek behandeld worden zijn altijd actueel. Iedere week staan er talloze ar
tikelen in dag en weekbladen die als voorbeeld kunnen dienen. In de vakpers zijn ook 
legio voorbeelden van regelgeving en de problemen daarmee voorhanden; deze gaan 
vaak dieper dan de dag en weekbladen. Op televisie zijn actuele voorbeelden te vin
den bij actualiteitenprogramma’s en documentaires. Op de websites van de publieke 
omroep is vrijwel altijd extra informatie over de uitzendingen te vinden. Op LinkedIn 
is er een groep Toezicht en handhaving. Meld je daarbij aan en ontvang vrijwel dage
lijks discussies rond actualiteiten en dilemma’s uit de praktijk.

Op de volgende websites kan interessante aanvullende informatie over handhaving in 
het algemeen gevonden worden:
	www.hetccv.nl: onmisbaar tijdens lessen over handhaving. Niet alleen goede prak

tijkvoorbeelden, maar ook nuttige tools zoals een test voor handhavingsstijl, de 
‘Tafel van elf’ voor beleidsmakers, nieuws over congressen en studiedagen.

	www.socialevraagstukken.nl: voor talloze dossiers en actuele sociale problemen.
	www.platform31.nl: een uitstekende site over stedelijke en regionale ontwikkelin

gen, waaronder handhavingsvraagstukken op allerlei terreinen. Goede nieuwsbrief.
	toezichttafel.wordpress.com: met name interessant voor toezichthouders bij 

overheid en instellingen.
	www.kafkabrigade.nl: bureaucratie is een berucht probleem, ook voor handha

vers. Een goede website, niet alleen over problemen rond bureaucratie, maar ook 
over methoden om bureaucratisch ongemak aan te pakken.

Onderstaande websites zijn interessant voor handhaving in specifieke domeinen:
	www.divosa.nl: informatie over sociale zekerheid.
	www.aedes.nl: informatie over huisvesting.
	www.reclasseringnederland.nl: informatie over criminaliteit en resocialisatie.

http://www.hetccv.nl/
http://www.socialevraagstukken.nl
http://www.platform31.nl/
https://toezichttafel.wordpress.com/
http://www.kafkabrigade.nl
http://www.divosa.nl
http://www.aedes.nl
http://www.reclasseringnederland.nl/
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4 Opdrachten om de lesstof te verwerken

Er zijn verschillende manieren om studenten te stimuleren de lesstof te verwerken en 
een link te leggen tussen theorie en praktijk. Ik doe een paar suggesties.

Vragen bij de hoofdstukken
Formuleer per hoofdstuk vragen en opdrachten. Let daarbij op de volgende zaken.
	Kan de student met eigen woorden de definities verklaren?
	Kan de student de lesstof in verband brengen met zaken die hij eerder heeft ge

leerd?
	Kan de student zelfstandig een transfer maken naar de beroepspraktijk of kan hij 

de lesstof vertalen naar situaties in zijn eigen leefwereld? Ook in studentenhuizen, 
verenigingen en sportclubs gelden regels; de behandelde lesstof is ook op die situ
aties van toepassing.

Advertentieopdracht
Deze opdracht is met name zinvol bij het behandelen van deel 1 van het boek: begrip
pen en achtergronden. Verzamel een aantal personeelsadvertenties waarin handha
ving een van de taken is. Laat studenten uitzoeken wat de instelling is, de functie, wat 
de taken en instrumenten zijn en of die corresponderen met de in het boek behan
delde taken van de handhaver, in welke ketens gewerkt wordt, of ze de vijf contexten 
herkennen (hoofdstuk 5), de discretionaire ruimte, enzovoort.

Stimuleer maatschappelijke betrokkenheid
Er gaat geen week voorbij of er staan artikelen in de krant die een link hebben met de 
lesstof. Studenten lezen helaas de krant niet of slecht, maar docenten doorgaans wel. 
Een voor de hand liggende opdracht is: neem artikelen mee naar de les die iets te ma
ken hebben met de behandelde lesstof. Laat ze kort iets over het artikel vertellen en 
de link met de lesstof die ze ontdekt hebben. 

Mijn ervaring is dat de krantenbuit soms tegenvalt. Een alternatief: zoek zelf artikelen 
op die een link hebben met de behandelde theorie. Geef studenten de opdracht om 
aan de hand van één artikel een minicollege te geven (10 minuten of minder) waarin 
ze de link leggen met de behandelde stof. Je kunt de opdracht nog meer richten door 
zelf van tevoren aan te geven welke begrippen uit de lesstof ze bij de gekozen artikelen 
moeten behandelen. Dan loop je niet het risico dat je dezelfde verhalen krijgt.
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5 Haal de beroepspraktijk in de les

De beroepspraktijk is de beste leerschool, maar beroepskrachten hebben vaak te wei
nig tijd om met studenten in gesprek te gaan en niet iedere beroepskracht is in staat 
om les te geven. Hoe kun je als docent de beroepspraktijk zodanig in de les halen dat 
het voor de beroepskracht niet te veel moeite kost?

Interviews door studenten
Docenten geven hun studenten graag de opdracht om interviews in het werkveld af 
te nemen, maar onderschatten de praktische bezwaren hiervan. Medewerkers hebben 
geen tijd, de drempel voor studenten is hoog en omdat er altijd een tekort is aan me
dewerkers die zich willen laten interviewen gaan ze er in te grote groepen op af, wat 
het leerrendement verkleint en de belasting voor de medewerker vergroot. Een paar 
tips om problemen te voorkomen:
	Stuur studenten niet te vroeg de praktijk in. Naarmate ze meer theoretische kennis 

hebben, zullen ze gerichtere en interessantere vragen hebben.
	Laat studenten gerichte vragen voorbereiden en controleer die. Leer de studenten 

dat ze eerst via internet of andere bronnen informatie opzoeken over de instelling, 
zodat ze geen algemene vragen hoeven te stellen, die ook via andere wegen beant
woord kunnen worden.

	Geef studenten de opdracht om vragen te formuleren die samenhangen met de 
behandelde lesstof. Bijvoorbeeld dilemma’s in de praktijk, instrumenten voor toe
zicht en handhaving in hoofdstuk 2, vormen van samenwerking en ketenaanpak in 
hoofdstuk 3, de vijf contexten in hoofdstuk 5.

	Geef feedback op de voorbereide vragen, tijdens een werkcollege of per mail. Maak 
met de studenten een inschatting van de benodigde tijd (een gesprek van drie 
kwartier is het maximum) en het aantal vragen dat binnen die tijd behandeld kan 
worden. Geef studenten het advies om vragen tevoren op te sturen. Een interview 
kan ook via telefoon of Skype worden afgenomen.

	Verslagen van de interviews kunnen gebundeld worden, zodat medestudenten er 
kennis van kunnen nemen en het leerrendement nog groter wordt.

Werken met jaarverslagen en beleidsplannen
Voor het behandelen van interessante onderwerpen als integriteit en agressie (hoofd
stuk 18 en 19) kunnen studenten opdracht krijgen om het beleid van verschillende 
instellingen te vergelijken.

Gastlessen: de docent als presentator
Veel gastlessen vallen in het water omdat niet iedere professional een boeiend verhaal 
kan houden, of omdat ze een verhaal vertellen dat niet aansluit bij de behandelde 
lesstof. Maak het een gastdocent niet te moeilijk en bereid zelf de vragen voor die in 
het college behandeld moeten worden. Zorg dat de gastdocent die tijdig heeft, zodat 
hij zich kan voorbereiden. Mijn ervaring is dat ze dan soms een collega meenemen die 
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meer over bepaalde vragen kan vertellen, wat de les alleen maar boeiender maakt. Zet 
de gastdocent niet achter een lessenaar en een microfoon, maar ga met hem aan tafel 
zitten, neem de rol op je als presentator en stel de vragen. Dan kun je doorvragen op 
interessante punten en uitweidingen die niet ter zake doen, ombuigen. Nog leuker: 
vraag twee studenten om aan te schuiven als sidekick, stimuleer de collegezaal om 
ook met vragen te komen. Kijk de kunst af bij Mathijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en 
Twan Huys (College Tour).

Een gastles van cliënten
Een succesvolle variatie op gastdocenten: nodig regelovertreders/cliënten uit om over 
hun ervaringen met handhavers/dienstverleners te praten. Maak er een panel van. Dat 
is met name een goede start voor het thema ‘handhaving’. Ik kwam met cliënten in 
contact via cliëntenplatforms, zoals de raad voor uitkeringsgerechtigden, de reclasse
ring of Humanitas. Zorg voor stevige cadeaubonnen en een mooie bos bloemen. Het 
kost wat tijd, maar studenten vinden het zeer leerzaam. Stimuleer het applaus, neem 
de tijd om met de genodigden na te praten en de kans is groot dat ze nog een keer 
terugkomen.
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6 Mogelijke werkvormen

Het tweede en derde deel van het boek vragen om behandeling van cases uit de prak
tijk. Hoe kom je aan goede casuïstiek?

Kranten, documentaires, internet, boeken
Regelmatig komen mensen die de regels overtreden hebben in de publiciteit. Haal 
die uit de krant, laat een documentaire zien die op tv geweest is. Ik maakte zelf veel 
gebruik van rechtbankverslagen; soms worden die gebundeld uitgegeven. In deel twee 
worden theorieën behandeld waarom mensen zich niet aan de regels houden. Her
kennen ze die? Let daarbij goed op dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn, 
studen ten moeten wel de link van theorie naar visie kunnen maken. ‘Je hoeft het niet 
met elkaar eens te zijn, maar laat merken dat je je mening op professionaliteit baseert 
en niet uit de kroeg haalt!’ zei ik geregeld tegen studenten.

Inzetten van stagiairs 
Vraag studenten die stagelopen om casuïstiek aan te leveren: probleemgevallen, moei
lijke gesprekken, lastige beslissingen. Maak het aantrekkelijk voor ze: als ze  mooie 
casuïstiek aanleveren, mogen ze in de les komen vertellen (tegen vergoeding) of krij
gen ze een bon. Vertel de stagiairs duidelijk wat uw studenten aan de hand van de ca
ses moeten leren. Let op dat de stagiairs alleen de feiten aangeven en laat uw studen
ten nadenken over probleemanalyse, diagnose en aanpak. De opdracht om casuïstiek 
te beschrijven kan er als volgt uitzien:
	Start met je naam, de instelling waar je werkt, je functie en daaruit voortkomende 

taken in relatie tot de cliënt of burger die je gaat beschrijven.
	Beschrijf kort, maar in concrete termen, het probleem. Beperk je tot de feiten.
	Geef aan waar jouw probleem zat.
	Je laatste zin is: ‘…en toen wist ik niet wat ik doen moest.’ Je mag de oplossing er 

dus niet bij geven!

Als de stagiair in de les komt, laat je studenten eerst vragen stellen om het probleem 
te verhelderen. Ze mogen nog niet vragen naar de oplossing! Vervolgens geef je stu
denten de tijd om individueel na te denken over wat er volgens de theorie aan de 
hand is en in welke richting ze de oplossing zoeken. Dat is een goede basis voor een 
groepsdiscussie. Aan het eind van de discussie geeft de stagiair aan welke oplossingen 
hij wel en niet goed vond en welke oplossing hij zelf gekozen heeft. Interessant aan 
deze opdracht is dat het voor de stagiair ook heel leerzaam is, omdat hij de theorie 
herhaald ziet. Ik heb deze werkvorm ook wel eens groots aangepakt: een gezamenlijke 
studiemiddag voor tweede en derdejaars studenten waarin casuïstiek op boven
staande manier behandeld wordt. Werd hoog gewaardeerd, behalve door de rooste
raar! Plan dit dus ruim van tevoren in.
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Trainingen
In deel twee komt de vraag aan bod wat een dienstverlener/handhaver kan doen om 
compliance te bevorderen, deel drie bestaat uit het beschrijven van gespreksmodellen 
die gangbaar zijn om cliënten tot de orde te roepen. Op veel opleidingen worden trai
ningen gegeven om dit soort sociale en communicatieve vaardigheden te oefenen. 
Ik raad aan deze twee delen in samenhang te behandelen. Aan de hand van casuïstiek 
kunnen studenten leren welke interventies nuttig zijn (zoals hierboven beschreven). 
Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 10, waarin uitgelegd wordt hoe compliance in com
plexe situaties bevorderd kan worden. Als voorbeeld wordt de aanpak van shoarma
zaken genomen. Geef studenten de opdracht om deze aanpak te vertalen naar een 
handhavingsprobleem binnen hun eigen (toekomstige) werkgebied.

Rollenspel
Bij het schrijven van deel drie ben ik ervan uitgegaan dat de studenten al enige kennis 
hebben van het hanteren van basale communicatievaardigheden als luisteren, samen
vatten en doorvragen. Ik heb het accent gelegd op de structuur van gesprekken. Dit 
 lijkt een simplificatie van de werkelijkheid, maar de ervaring leert dat studenten er 
baat bij hebben. Het helpt ze om de leiding te houden over het gesprek. Het apart 
beoordelen van de structuur van het gesprek en de vaardigheden maakt ook het 
geven van feedback overzichtelijk.

Beroepshouding
Deel vier biedt goede achtergrondinformatie over beroepshouding, maar dit onder
werp wordt ook in andere delen van het boek behandeld. Zo komen in hoofdstuk 9 
drie karikaturen van ‘foute handhavers’ ten tonele: cowboys, sjakies en mierenneukers. 
Ook dit lijkt weer een simplificatie, maar het werkt, omdat het studenten bijblijft. Ze 
herkennen de karikaturen in de praktijk en ze vragen zich ook af naar welke karikatuur 
zijzelf neigen. Trainingen en discussies over beroepshouding kunnen aangevuld worden 
met de test handhavingsstijlen van het CCV: www.watvoorhandhaverbenjij.nl. Ook 
zinvol is het oefenen met kernkwadranten, die behandeld worden in hoofdstuk 18. Het 
kernkwadrantenspel is te bestellen bij Bol.com of Managementboek.nl.

http://www.watvoorhandhaverbenjij.nl
http://www.bol.com
http://www.managementboek.nl


Docentenhandreiking bij Voor de goede orde

13 van 15

7 Toetsen van de lesstof

Het boek kan integraal getoetst worden met meerkeuzevragen als het gaat om 
het toetsen van het kennisniveau. Als het gaat om het toetsen van inzicht en vaar
digheden is het aan te raden om de toetsvorm gelijk te houden aan de werkvormen 
die in de lessen zijn gebruikt. Zelf werkte ik graag met kranten en weekbladartikelen 
in de les. Voor de toets nam ik ook een mooi artikel waar ik vragen bij maakte. Het 
artikel zette ik een week voor de toets op Blackboard, de vragen kregen ze op het ten
tamen. Dit had drie voordelen: de studenten konden zich thuis al in het artikel verdie
pen en dat scheelde tijd tijdens het tentamen. Het tweede voordeel was dat studen
ten gingen raden welke vragen ze konden verwachten bij het artikel en gericht gingen 
studeren. Het derde voordeel: studentwaardering was hoog.
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8 Verdiepen van de lesstof

Voor de goede orde is een basisboek voor handhavers. Voor wie meer wil weten over 
de maatschappelijke en beleidsmatige kanten van handhaving raad ik twee boeken 
aan:
	Meijer K. & H. Janssen (red.) (2012). De laatste schakel. Denkers en doeners over de 

complexiteit van toezicht en handhaving. Eindhoven: Uitgeverij Pepijn bv. 
 Een interessante bundel artikelen over de beleidsmatige kant van toezicht en hand

having.
	Jansen, Th., G. van der Brink & R. Kneyber (red.) (2012). Gezagsdragers: de publieke 

zaak op zoek naar haar verdedigers. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 
 Een bundel interessante artikelen over de teloorgang en de wederopstanding van 

gezag.

Studenten van een juridisch georiënteerde opleiding kunnen hun kennis verdiepen met:
	Michiels, L. & E. Muller (red.) (2014). Handhaving. Bestuurlijk handhaven in  Nederland. 

Alphen: Wolters Kluwer. 

Voor studenten met een sociaal georiënteerde opleiding raad ik twee boeken aan:
	Savornin Lohman, J. de & H. Raaff (2008). In de frontlinie tussen hulp en recht.  Bussum: 

Coutinho.
 In dit boek wordt dieper ingegaan op ethische aspecten, overeenkomsten en verschil

len tussen rechtenethiek en zorgethiek en het nemen van een dilemma beslissing.
	Menger, A.L. Krechtig & J. Bosker (red.) (2014). Werken in een gedwongen kader. 

 Amsterdam: SWP.
 Dit boek is gericht op reclasseringswerk, maar is ook zinvol voor werkers in een  ander 

gedwongen kader, zoals jeugdzorg.
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9 Advies op maat en suggesties

Indien u advies op maat wilt over de plaats van het boek binnen uw opleiding of wan
neer u geschikte werkvormen zoekt, kunt u contact opnemen met de auteur via  
www.hannieraaff.nl. Op deze website kunt u ook uw eigen ervaringen met het boek 
en suggesties voor werkvormen doorgeven aan de auteur, zodat deze docentenhand
reiking kan worden uitgebreid en verbeterd.

http://www.hannieraaff.nl

