Ingezonden Mededeling

Zeer hoge scores voor Juridisch
PAO Universiteit Leiden
 

          

Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden
verzorgt jaarlijks ruim 100 hoogwaardige cur-

afpelt’. Daarbij reik ik een aantal ‘tools’ aan
om de vraagstukken te kunnen oplossen. En

sussen voor juridische professionals. In
2011 waardeerden de cursisten de ruim 270

natuurlijk praat ik iedereen bij over de laatste ontwikkelingen. Niemand wil een docent

docenten met gemiddeld een 8,3. Maar liefst

die voor de honderdste keer een standaard-

51% van de docenten kreeg een 8 of hoger
en 21% scoorde zelfs een 9 of hoger.

verhaal afdraait”. Van der Weide zegt er ook
zelf veel van op te steken. “Er vindt tijdens
de lessen een soort kruisbestuiving plaats.

De ‘Redman-code’: met veel
humor de puntjes op de ‘i’

Ik deel mijn kennis en krijg veel vragen uit
het veld waardoor je als wetenschapper in

De cursus Echt Engels van Pete Redman BA

contact blijft met de praktijk. Die wisselwer-

werd unaniem becijferd met een 10. En het
was niet zijn eerste prijs. “Ik ben gewoon
goed”, zegt Redman lachend. “Maar nee, ik
vind het gewoon ontzettend leuk om te doen.

king trekt mij enorm aan.”

Mijn enthousiasme heeft blijkbaar ook zijn uitwerking op de cursisten.”
Redman werd geboren in Bristol (1950) waar
hij Engelse taal en letterkunde studeerde. In
1979 kwam hij naar Nederland en sindsdien
geeft hij hoofdzakelijk les aan (bedrijfs)juristen en advocaten. Dat doet hij onder meer
als externe docent bij Juridisch PAO Leiden.



    



De best scorende docenten in 2011 zijn mr.
dr. Jeroen van der Weide (‘Internationaal
contracteren’) en Pete Redman BA (‘Echt
Engels’). Zij ontvingen in februari de ‘PAOOnderwijsprijs 2011’ die de Rechtenfaculteit
van de Universiteit Leiden jaarlijks toekent
aan de best beoordeelde interne/externe
PAO-docent.

Redman zegt dat het over het algemeen
slecht is gesteld met de beheersing van de
Engelse taal onder juristen. “Maar gelukkig
kan ik van iedereen een ‘native speaker’ maken. Daarvoor breng ik ze eerst terug naar
de basis: woordenschat en uitspraak. Ik con-

Inspirerende leeromgeving:
optimaal resultaat
Sinds september 2011 is het Leids Juridisch
PAO gehuisvest in de oude ‘Leidse Sterrewacht’. Een unieke onderwijslocatie en hét
visitekaartje van het instituut. Binnen vrijwel
alle rechtsgebieden heeft het Instituut een
ruim aanbod van cursussen en specialisatieopleidingen: er is doorstroom mogelijk
vanuit basis- naar verdiepingscursussen en
specialisatieopleidingen, jaarlijkse update

teit Leiden en geeft hij ook les aan het Juridisch PAO Leiden. Volgens Van der Weide is
enthousiasme en interactie tussen cursist

via actualiteitencursussen. Directeur van het
Juridisch PAO Leiden, Marco van der Ree:

en docent de sleutel tot succes. “Over dat
hoge cijfer was ik wel wat verrast. Ik weet

“Vanwege het overvolle tijdschema van professionals is het belangrijk in een kort tijdsbestek een hoogwaardig product te leveren.

fronteer ze met de meest gemaakte fouten
en daarna bouw ik het niveau langzaam op.”

niet precies waar het ‘m in zit, maar enthousiasme voor het vak speelt een grote rol. En

Dat zien we terug in hoge evaluatiescores
van onze docenten, maar ook in de waarde-

De enthousiaste Redman zet op geheel ei-

bij postacademisch onderwijs is het van

ring van onze dienstverlening, in 2011 een

gen wijze en met veel humor tijdens de cursus de puntjes op de ‘i’. Hij doet dat aan de
hand van een uniek systeem dat hij zelf

groot belang oog te hebben voor de praktijk.
Je moet de cursisten betrekken door concrete voorbeelden uit de praktijk te gebruiken,

gemiddelde score 8,6. Daar zijn wij natuurlijk trots op.

heeft ontwikkeld, de zogenaamde ‘Redmancode’, dat 23 basisregels over de Engelse

daarover te discussiëren en mee te oefenen.
Ik probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen

Voor meer informatie: www.paoleiden.nl

taal bevat. Iedereen die deze regels kent,

hoe ingewikkelde kwesties tot de kern kun-

leert en eigen maakt, kan zich ontwikkelen
tot een ware ‘native speaker’.

nen worden teruggebracht. Alsof je een ‘ui

Interactie tussen cursist en
docent is de sleutel tot succes
Al even bevlogen is Jeroen van der Weide
(1966). Hij kreeg van zijn cursisten voor de
Verdiepingscursus Internationaal Contracteren een 9,6 en is daarmee de beste interne
docent van 2011.
Van der Weide studeerde Notariaat en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2006 promoveerde hij op het
terrein van het internationaal goederenrecht
en sinds 2007 is hij werkzaam als universitair docent burgerlijk recht aan de Universi-

