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Belangrijkste
kenmerken:

In Duitsland hebben sommige deelstaten specifieke enquêtes
ontwikkeld voor het beoordelen van leersucces op de lange termijn –
bijv. de positieve resultaten van opleiding voor de
beroepsvaardigheden van de persoon die de opleiding bijwoont en de
gevolgen ervan voor het functioneren van de dienst waarvan zij binnen
een gerecht of binnen het openbaar ministerie deel uitmaken.
Deze praktijk wordt toegepast op modulaire opleidingen en
anticipeert erop dat aan de deelnemers tijdens de tweede module een
aantal zeer specifieke vragen worden gesteld over het effect op de
lange termijn van de competenties die zijn ontwikkeld tijdens de
eerste module die een paar maanden daarvoor heeft plaatsgevonden.
Dit betreft: a) leersucces op de lange termijn, b) eventuele
veranderingen in het beroepsmatige gedrag van de deelnemers en c)
een eventueel positief resultaat dat deze veranderingen mogelijk
gehad hebben voor de desbetreffende gerechten of parketten van het
openbaar ministerie.
Er wordt momenteel nagedacht over een vergelijkbaar programma
dat ten uitvoer zou moeten worden gelegd in seminars of in een reeks
seminars op nationaal niveau.
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Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Website: http://www.deutsche-richterakademie.de
Overige
opmerkingen

De beschreven praktijk is een aanvulling op andere
standaardinstrumenten en -methoden die momenteel worden
gebruikt (en verwijst naar de niveaus 1 en 2 van het model van
Kirkpatrick voor het evalueren van de efficiëntie van opleidingen). Het
hierboven beschreven mechanisme dekt in het algemeen de niveaus 3
en 4 van Kirkpatrick af. Het lijkt met succes ten uitvoer te zijn gelegd in
een aantal Duitse deelstaten en staat op de nominatie om naar heel
Duitsland te worden uitgebreid.
Dit wordt als een VEELBELOVENDE PRAKTIJK beschouwd. Hij kan
goed worden overgenomen en wordt sterk aanbevolen voor
opleidingen die plaatsvinden in de vorm van een aantal modules met
relatief lange tussenpozen.

Bron: Proefproject - Europese juridische 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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