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Voornaamste
kenmerken:

Het gebruik van werkplekcoaches en -trainers is in de meeste EU-landen
een standaardpraktijk. Het vergemakkelijkt de integratie van
rechters/officieren van justitie in opleiding in de rechterlijke organisatie
en legt de nadruk op de praktische kant van de opleiding, die op
individuele basis wordt gegeven.
De coach is gewoonlijk een zeer ervaren rechter of officier van justitie
met goede pedagogische kwaliteiten.
In Nederland is het programma voor de initiële opleiding van rechters
en officieren van justitie een ‘duaal-leren-programma’, dat wil zeggen:
rechters en officieren van justitie in opleiding lopen stage bij een
rechtbank en komen alleen op gezette tijden naar het studiecentrum
voor korte opleidingen. Dat betekent dat een belangrijk deel van de
feitelijke opleiding op de werkvloer plaatsvindt. Dit “leren door doen”
gebeurt onder zorgvuldige begeleiding van een team praktijkopleiders
en coaches die zelf ook rechter of officier van justitie zijn. Een gedeelte
van hun werktijd treden zij op als opleider/coach van een aantal
stagiairs.
De praktijkopleiders en -coaches spelen een cruciale rol. Zij instrueren,
trainen en begeleiden de stagiair en geven feedback over zijn
functioneren. Het is daarom van belang dat ze zelf goed zijn opgeleid en
toegerust voor deze rol. Vandaar dat het studiecentrum een gevarieerd
programma van opleidingen en andere activiteiten voor zowel
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beginnende als ervaren praktijkopleiders en -coaches heeft ontwikkeld.
Dat programma omvat onder meer coaching- en intervisiesessies en
masterclasses. Daarnaast is in 2012 een digitaal handboek voor
praktijkopleiders en coaches gepubliceerd. SSR organiseert regelmatig
een Dag van de Praktijkopleider waarop praktijkopleiders en coaches
ervaringen kunnen delen en hun netwerken kunnen versterken.
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Overige
opmerkingen

Dit is een GOEDE PRAKTIJK, die als model kan dienen voor een al

dan niet verregaande hervorming van systemen voor opleiding en
coaching op de werkplek die in de meeste EU-lidstaten zijn
ontwikkeld voor rechters/officieren van justitie in opleiding.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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