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Titel van de
praktijk

Coachende rechters

Belangrijkste
kenmerken:

Het gebruik van werkplekcoaches en -opleiders is in de meeste EUlanden een standaardpraktijk. Het vergemakkelijkt de integratie van
rechters/aanklagers 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 aanklager met goede
pedagogische kwaliteiten.
Training en coaching op de werkvloer zijn gericht op het behoud van
een effectieve rechterlijke organisatie en het creëren van kansen en
voorwaarden voor impliciet en ervaringsleren alsook van een geschikte
basis voor functioneringsgesprekken.
In Bulgarije gebeurt dit na voltooiing van een verplichte opleiding in het
opleidingscentrum.
Wanneer de junior rechters met hun feitelijke werk als rechter
beginnen, hebben ze nog steeds de deskundige begeleiding van een
coach nodig om de integratie in de rechterlijke organisatie te
vergemakkelijken en ze de praktische hulpmiddelen te verschaffen om
de dagelijkse taken te kunnen uitvoeren. Het nationaal instituut voor
rechtspleging heeft de wettelijke opdracht om het functioneren van
junior rechters gedurende de eerste twee jaar dat ze binnen de
rechterlijke organisatie werken, nauwgezet te volgen. De coaches
worden opgeleid door het instituut en komen regelmatig bijeen voor
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het uitwisselen van goede praktijken voor het verbeteren van het
functioneren van junior rechters/aanklagers, conform de doelstellingen
van de initiële opleiding bij het instituut.
Via dit systeem krijgt het instituut feedback over de mate waarin de
initiële opleiding (inhoud, organisatie enz.) beantwoordt aan de eisen
van de praktijk. De coaches worden ook betrokken bij de beoordeling
van junior rechters door de Hoge Raad voor de Magistratuur (SCJ).

Contactgegevens
van de instelling

Nationaal instituut voor rechtspleging
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgarije
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Website: http://www.nij.bg

Overige
opmerkingen

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

niet verregaande hervorming van de systemen voor opleiding en
coaching op de werkvloer die in de meeste EU-lidstaten zijn ontwikkeld
voor rechters/aanklagers 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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