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Kenmerken probleemgestuurd onderwijs

• De student staat centraal

• Onderwijs in kleine groepen

• Van doceren naar actief leren

• Kleinschalig activerend onderwijs

• Veel aandacht voor vaardigheden



Hoe ziet PGO er praktisch uit?

• Studenten maken deel uit van een onderwijsgroep

• De onderwijsgroep komt twee keer in de week samen

• De onderwijsgroep wordt begeleid door een tutor

• Studenten leren de rol van gespreksleider en notulist

• Studenten worden beoordeeld op professioneel gedrag



Het probleem in probleemgestuurd onderwijs

• Is het startpunt van alle leeractiviteiten

• Bouwt voort op bestaande kennis

• Is relevant voor het toekomstig beroep 

• Lokt discussie uit

• Stimuleert zelfstudie



Voorbeelden van problemen



De stappen in probleemgestuurd onderwijs

1. Begripsverheldering – Begrippen ophelderen

2. Probleemstelling formuleren – Wat is hier het probleem?

3. Brainstorm – Bedenken van mogelijke verklaringen

4. Probleemanalyse – Uitdiepen van deze verklaringen

5. Leerdoelen formuleren – Wat moet verder uitgezocht worden? 

6. Zelfstudie – Zelf op zoek gaan naar informatie

7. Nabespreking – Bevindingen met elkaar delen



Opzet van de opleidingen

• Blokonderwijs: 8 blokken van 5 weken per jaar

• Onderwijsactiviteiten:
- Onderwijsgroepen
- Hoorcolleges
- Practica

• Digitale leeromgeving
- LawWeb
- PsyWeb
- EduWeb



Oefenen met een voorbespreking

Probleem: Enge spinnen

Als Caroline thuiskomt, is ze erg moe en 
besluit ze een warm bad te nemen. 
Wanneer ze in de badkamer aankomt, 
ontdekt ze dat er twee grote spinnen in 
haar badkuip zitten. Ze deinst terug, gilt 
en verlaat zo snel mogelijk de badkamer. 
Uiteindelijk vraagt Caroline haar 
buurman om hulp, die haar uit haar 
benarde positie bevrijdt door de spinnen 
dood te slaan met een krant. 

De stappen: 

1. Begripsverheldering

2. Probleemstelling 

3. Brainstorm

4. Probleemanalyse

5. Leerdoelen


