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Titel van de
praktijk

Leiderschaps- en managementopleiding

Voornaamste
kenmerken:

Van Franse rechters wordt verwacht dat ze elk jaar een vijfdaagse

bijscholingscursus volgen. De cursus wordt geselecteerd uit een jaarlijks
gepubliceerde opleidingsprospectus, die acht algemene thema's
bestrijkt. Een van die thema's is rechtsbedeling, waartoe subthema's
behoren
als
'beheersinstrumenten'
(onder
meer
voor
begrotingscontrole),
'veranderingsmanagement',
'menselijk
potentieel', 'risicobeheer', 'stressbestrijding', 'evaluatietechnieken',
'efficiencymetingen' en het 'raakvlak tussen het justitiële beleid en het
overheidsbeleid'. Cursussen duren doorgaans 3 dagen, hoewel één
cursus 21 dagen duurt, verspreid over zeven modules.
Deze cursussen zijn beschikbaar voor alle Franse rechters, op basis van
zelfselectie. Daarnaast biedt de École Nationale de la Magistrature
(ENM) aanvullende programma's voor specifieke managementtaken
aan. Het eerste programma is een op maat gemaakte reeks
managementcursussen voor rechters die binnen een rechtbank een
managementfunctie uitoefenen, zoals nieuwe secretarissen-generaal,
afdelingshoofden en nieuwe hoofden van een rechtbank: "Een jaar
later" en "Opleidingsplan voor hoofden van een rechtbank" (bedoeld
voor rechters die minimaal drie jaar hoofd van een rechtbank zijn).
Meer recent heeft de ENM nog een programma ontwikkeld voor
rechters die geïnteresseerd zijn in een managementfunctie bij een
gerechtelijke instelling (afdelingshoofden, hoofden van een rechtbank
enz.). Het betreft een breed opleidingsprogramma waarin belangrijke
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institutionele, administratieve en maatschappelijke vraagstukken
worden behandeld. De opleiding wordt gegeven in een cyclus van tien
modules per maand, van elk drie dagen. De naam van het programma
is "Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires" (CADEJ). Een uniek kenmerk
van dit programma is dat behalve rechters ook een klein aantal
stagebegeleiders en managers uit andere justitiële sectoren
deelnemen, zoals het gevangeniswezen en de politie.
Contactgegevens École Nationale de la Magistrature (ENM)
van de instelling 8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
Frankrijk
Tel.: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Website: http://www.enm-justice.fr
Overige
opmerkingen

Bovenbeschreven methode vormt een BESTE PRAKTIJK, ofschoon het

overnemen ervan een aanzienlijk beslag legt op de middelen van
opleidingsinstituten. Het nieuwe programma CADEJ, voor rechters die
een
leiderschapsfunctie
willen
uitoefenen,
vormt
een
VEELBELOVENDE PRAKTIJK, die zich echter nog in een vroeg
stadium van ontwikkeling bevindt.

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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