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Otsikko
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Keskeiset
piirteet

Alankomaissa oikeusalan koulutuskeskus (SSR) on luonut maan
tuomioistuimille
ja
syyttäjälaitokselle
suunnatun
kattavan
opetusohjelman johtamisen ja hallinnon kehittämisen alalla.. Ohjelma
kehitettiin tuomarineuvoston ja yleisten syyttäjien lautakunnan
pyynnöstä, ja se laadittiin tiiviissä yhteistyössä niiden kanssa.
Alankomaiden tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa johtamiseen ja
hallintoon liittyvää koulutusta järjestettiin aiemmin vain satunnaisesti ja
ilman oikeusalan koulutuskeskuksen SSR:n tukea. Nykyään
Alankomaiden oikeuslaitoksessa noudatetaan kokonaisvaltaisia
koulutusohjelmia, jotka on suunnattu erilaisille kohderyhmille hallinnon
eri tasoilla. SSR on ainoa oikeusalan koulutuslaitos Alankomaissa.
Valtakunnallisena toimijana SSR:n osallistuminen tuo merkittävää
lisäarvoa koulutukseen, ja näin saadaan myös hyödynnettyä sen
asiantuntemus Alankomaiden oikeuslaitoksen toiminnasta ja siitä,
millainen opetusohjelma hyödyttää eniten juuri tätä kohderyhmää.
Joissakin yksittäisissä aiheissa käytetään ulkopuolisia kouluttajia, mutta
SSR vastaa ohjelmien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.
Ohjelmat on tarkoitettu Alankomaiden tuomioistuinten sekä
tuomioistuinlaitoksen keskeisten tukiorganisaatioiden lautakuntien
jäsenille ja korkean tason johtajille, tuomioistuinten jaostojen johtajille,
ryhmänvetäjille (tuomioistuimet ja syyttäjänvirastot), operatiivisten
asioiden päälliköille (syyttäjälaitos), tuleville tai potentiaalisille
tuomioistuinten presidenteille ja lautakuntien jäsenille sekä tuleville
jaostojen johtajille.
Koulutusohjelmissa ei painoteta pelkästään ”kovia” hallinto- ja
johtamistaitoja (kuten rahoitusasiat), vaan opetukseen kuuluvat
olennaisena osana myös henkilökohtaiset johtamistaidot ja
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henkilökohtainen kehitys. Henkilökohtaiset johtamistaidot on jo nyt
sisällytetty kattavasti uuteen tuomareiden peruskoulutusohjelmaan.
Tämä tarkoittaa muun muassa vertaisryhmän konsultointia ja
henkilökohtaista ohjausta (jota antavat sekä tuomarikollegat että
ulkopuoliset opettajat).
Johtamisen
ja
hallinnon
koulutusohjelmissa
painotetaan
yhteisöllisyyden ja yhteistyön ajatusta. Koulutusohjelmat ovat tärkeitä
yksittäisten osallistujien kannalta, mutta niiden avulla pyritään lisäksi
vahvistamaan oikeusjärjestelmän rakenteita ja määrittämään kaikille
yhteiset tavoitteet, visiot ja periaatteet. Yhteisöllisyys tarkoittaa myös
sitä, että koulutuksessa sovelletut menetelmät korostavat tiedon
jakamisen ja kollegoilta oppimisen merkitystä.
Yhteystiedot

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Postiosoite:
Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Nederland
Käyntiosoite: Uniceflaan 1
3527 JA Utrecht
Puhelin: + 31 88 361 3212
Sähköposti: ssr.international@ssr.nl
Verkkosivusto: http://www.ssr.nl

Huomautuksia

Edellä esitelty ohjelma on LUPAAVA KÄYTÄNTÖ, jota arvioidaan
parhaillaan.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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