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Welkom bij Saxion praktijkLAB

Samenwerken aan innovatieve 
en duurzame oplossingen
Saxion praktijkLAB is een broedplaats waar ideeën, experimenteren, 

samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal staan: zowel virtueel 

als fysiek. Het biedt een platform voor organisaties & instellingen om 

samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende 

achter gronden te  werken aan innovatieve en duurzame oplossingen 

voor maatschappelijke en sociaal juridische vraagstukken. We 

bouwen aan een community voor grote en kleine organisaties, pro-

fessionals, ondernemers en bewoners, van lokaal tot internationaal 

waar we met elkaar in contact komen en van elkaar leren.

Heeft u een vraag voor ons of wilt u de mogelijkheden 

bespreken? Neem dan contact op met:

Olga IJzerman-Boute

(Coördinator praktijkLAB)

 
o.c.ijzerman@saxion.nl

 06 - 19 07 39 68
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2 Onze studenten
De Saxion-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is 

onderdeel van de Academie Bestuur, Recht en Ruimte (ABR&R). 

ABR&R wil haar studenten een inspirerende leeromgeving bieden, 

hen uitdagen om te leren en om de competenties te ontwikkelen die 

zij nodig hebben om in hun beroepenveld aan de slag te gaan.

Maarten Kruimelaar

(Coördinator praktijkLAB)

 
m.d.kruimelaar@saxion.nl

 06 - 22 61 80 03



Facts over het praktijkLAB
•  Een student besteedt ongeveer 60 uren per kwartiel aan het 

PraktijkLAB. Een kwartiel bestaat uit 10 lesweken.

•  Saxion stelt de woensdag beschikbaar voor het PraktijkLAB. 

Wanneer juist een andere dag geschikter is, mag de student 

dit zelf regelen. Wel is hij of zij zelf verantwoordelijk het 

PraktijkLAB niet te laten samenvallen met het andere onderwijs.

•  Een student werkt minimaal 10 en maximaal 20 weken bij één 

opdrachtgever aan zijn of haar competenties.

•  De opdrachten dienen wél te passen in het SJD-domein.

•  We verwachten van u als opdrachtgever per kwartiel 5 tot 10 

uur begeleidingstijd. 

Zo werkt praktijkLAB 
In het praktijkLAB van SJD werken studenten aan vraagstukken 

uit de praktijk. Of u nu een professional in een kleine of grote 

organisatie bent, een bewoner of ondernemer met een goed 

idee; we horen het graag. 

Op niveau 2 gaan ze werken aan de volgende SJD-competenties: 

analyseren, adviseren, beoordelen, belangen behartigen, bege-

leiden, conflicten hanteren, signaleren en innoveren, integraal 

samenwerken en professionalisering.

Het is ook mogelijk om een vraagstuk aan te leveren die ver-

volgens wordt vertaald naar een concrete opdracht, waarmee 

(groepen) studenten een dag in de week aan de slag kunnen. 

Uiteraard helpen wij u daar graag bij.

Waar kunnen
studenten aan de slag?
De Wijkwinkel, de Formulierenbrigade, de Belastingdienst, het UWV, 

de gemeente, de Stadsbank, Humanitas, de Reclassering, Vluch-

telingenwerk en een lectoraat zijn voorbeelden van plekken waar 

studenten hun competenties kunnen ontwikkelen.

Aan de slag
Gedurende de looptijd van een opdracht worden studenten op in-

houd en proces begeleid door Saxion-docenten. Dit vindt plaats bij 

Saxion in Deventer. Uw begeleiding van de studenten als opdracht-

gever vindt bij uw eigen organisatie plaats. 

Afronding project: eindgesprek
Bij de afronding van een opdracht maken Saxion-docenten in overleg 

met de opdrachtgever een beoordeling. We horen graag van u als 

opdrachtgever of de student heeft voldaan aan de competentieont-

wikkeling. Uw oordeel en dat van de docent resulteert in een cijfer.
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