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Titel van de
praktijk

Maken van competentieprofielen voor rechters en openbaar aanklagers

Voornaamste
kenmerken:

Momenteel wordt in Polen een uitgebreide opleidingsbehoeftenanalyse

uitgevoerd, die op competentieprofielen voor rechters en aanklagers is
gebaseerd.
Deze profielen worden opgesteld door een groep deskundigen
bestaande uit rechters en aanklagers van rechtbanken van verschillende
niveaus en rechtsgebieden en universiteitsdocenten. Doelgroepen zijn
rechters en aanklagers die actief zijn op verschillende rechtsgebieden of
die specifieke taken uitvoeren (bv. strafrechters, civiele rechters,
rechters in handelszaken, rechters in familierechtelijke zaken,
aanklagers, aanklagers die bevoegd zijn voor handelszaken, opleiders
van rechters/aanklagers en rechters/aanklagers die mentor zijn van
rechters en aanklagers in opleiding).
De competentieprofielen moeten zowel 'zachte' sleutelcompetenties en
een functie-/taakomschrijving bevatten als 'harde' competenties (bv.
kennis van het recht), hetgeen bijvoorbeeld betekent dat ook wordt
aangegeven welk ethisch gedrag en welke attitudes van rechters en
aanklagers worden verwacht op basis van de bestaande wetgeving en
de te verwachten dagelijkse praktijk.
Aangezien elke rechter en aanklager afzonderlijk door een inspecteur
wordt beoordeeld (de inspecteur is een rechter of openbare aanklager
met een hogere anciënniteit die normaliter bij een hoger gerecht
werkt), kunnen met dit systeem de feitelijke competenties van de
afzonderlijke rechters en aanklagers doeltreffend worden vergeleken
met de in het algemeen personeelsprofiel beschreven competenties,
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wat belangrijke indicatoren oplevert betreffende de terreinen waarop
de opleiding zich moet richten.
Momenteel zijn alleen de profielen voltooid voor rechters, aanklagers,
opleiders en mentoren die actief zijn op het terrein van het
handelsrecht.
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Contactgegevens
van de instelling

Overige
opmerkingen

Nationale school voor de rechterlijke macht en het openbaar
ministerie (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin
Polen
Tel.: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Website: http://www.kssip.gov.pl
Hoewel elk instituut in de EU dat opleidingen voor de rechterlijke macht
verzorgt een eigen systeem heeft ingevoerd om inzicht te krijgen in
opleidingsbehoeften, heeft de onderhavige studie enkele bijzonder
interessante ideeën opgeleverd.
Dit onlangs ingevoerde systeem moet ook als basis dienen voor een
nieuw evaluatieprogramma dat is gebaseerd op dezelfde
360-gradenbeoordeling van elke rechter en aanklager.
Deze praktijk kan bijgevolg een interessant voorbeeld worden van de
koppeling van een opleidingsbehoeftenanalyse aan de evaluatie van
een opleiding. Hoewel het proces nog niet is voltooid en het nog enige
tijd zal duren voordat tastbare resultaten zijn geboekt, kan het worden
beschouwd als een VEELBELOVENDE PRAKTIJK, die nauwgezet moet
worden gevolgd.

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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