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Oefenrechtbanken en rollenspel

Voornaamste
kenmerken:

Op een recente reeks bijscholingsseminars van de Property Chamber

(rechtbank van eerste aanleg in Engeland en Wales, die huur- en
pachtgeschillen behandelt) werd een aantal rechtsgebieden en praktijken vastgesteld waarop aanvullende opleiding nodig was.
Besloten werd om de relevante rechtsthema's op te nemen in een
gesimuleerde zitting.
Afgevaardigden die werkten in groepen van vijf of zes werd gevraagd
om in hoofdlijnen de relevante rechtsthema's vast te stellen. Vervolgens
werden die thema's tijdens de gesimuleerde zitting een voor een aan de
orde gesteld, gevolgd door een korte formele presentatie en een
plenaire discussie. Behalve dat tijdens de gesimuleerde zitting juridische
kwesties aan de orde werden gesteld, was de zitting zo opgezet dat
door middel van een interactief rollenspel, waarbij veel ruimte was voor
spontane inbreng, ook een beeld werd gegeven van aspecten van case
management en het goede verloop van de zitting. De 'spelers' waren de
opleiders, die werden ondersteund door twee afgevaardigden die waren
aangewezen om zitting te nemen in de oefenrechtbank.
De opleiding had de vorm van een tweedaags seminar, dat in totaal 12,5
uur duurde.
Om te voorkomen dat de deelnemers twee dagen lang naar formele
lezingen moesten luisteren, maakte het opleidingsteam de opleiding zo
thematisch en relevant mogelijk. De mogelijkheid om naar case
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management, toepassing van het recht en rechtspraktijk in de context
van een rechtbankzitting te kijken en vervolgens instructies en
informatie te ontvangen, maakte de leerresultaten relevanter. Het
stelde de opleiders ook in staat om een verscheidenheid aan
opleidingsmethoden te gebruiken, wat het seminar voor de
afgevaardigden interessanter en leuker maakte.
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Contactgegevens Judicial College
van de instelling Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Website: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
Overige
opmerkingen

Het gebruik van oefenrechtbanken is in verreweg de meeste nationale
opleidingsinstituten in de EU al een gebruikelijke opleidingsmethode.
De hierboven beschreven BESTE PRAKTIJK is een voorbeeld van de
wijze waarop juridische thema's binnen deze interactieve context
kunnen worden behandeld.

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)

3

