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Titel van de
praktijk

Bestudering van werkelijke zaak, in real time, met gebruikmaking van
videoconferencing

Voornaamste
kenmerken:

Deze in Spanje ontwikkelde methode op basis van 'live-opleidingen'
kan worden beschouwd als een hybride opleidingsmethode waarbij

tijdens de bespreking van een rechtszaak onder leiding van de vaste
docent gebruik wordt gemaakt van de expertise van een gastdocent
(in dit geval de rechter die de zaak heeft behandeld).
Wat deze opleidingsmethode zo bijzonder maakt, is dat de casestudy
betrekking heeft op een werkelijke zaak die in real time in de lokale
rechtbank wordt behandeld.
Rechters in opleiding kunnen de terechtzitting vanuit het
opleidingsinstituut via videoconferencing volgen. De voorbereiding
vergt vrij veel tijd.
Na afloop van de zitting houden de rechters in opleiding, de
gastdocent en de vaste docent een algemene bespreking – eveneens
via videoconferencing – over inhoudelijke en procedurele vragen die
verband houden met de zaak.

Contactgegevens
van de instelling

Escuela Judicial
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcelona
Spanje
Tel.: + 34 93 4067300
Fax: +34 93 406 91 64
E-mail: escuela.judicial@cgpj.es

1

Bestudering van werkelijke zaak, in real time, met gebruikmaking van videoconferencing

Website: http://www.poderjudicial.es/cgpj

Overige
opmerkingen

Hoewel deze methode alleen tijdens de initiële opleiding wordt gebruikt
en de doelgroep vrij klein is, kan ze als een BESTE PRAKTIJK worden
beschouwd. De methode vereist zorgvuldige planning en voorbereiding.

Dat geldt niet alleen voor de selectie van de zaak, maar ook voor de
belangrijkste punten die na afloop van de zitting worden besproken,
waarbij rekening wordt gehouden met de vastgestelde pedagogische
doelstellingen.
Dit
is
een
interessante
methode
voor
opleidingsinstituten die beschikken over de noodzakelijke technische
middelen. Voorwaarde is wel dat het live uitzenden van een zitting is
toegestaan op grond van de procedureregels van de desbetreffende
rechtbank.
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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