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Peamised
tunnusjooned

Madalmaade Kohtunike Koolituskeskus (SSR) on välja töötanud
juhtimise arendamise programmidest koosneva põhjaliku õppekava nii
Madalmaade kohtute kui ka prokuratuuride jaoks. Selleks esitasid
taotluse kohtunõukogu ja peaprokuröride nõukogu, kellega tehti
väljatöötamise raames tihedat koostööd ja peeti põhjalikke
konsultatsioone.
Varem toimusid juhtimiskoolitused Madalmaade kohtutes ja
prokuratuurides ühekordsete koolitustena ja SSRi osaluseta. Nüüd on
välja töötatud terve komplekt koolitusprogramme, mis on suunatud
erinevatele sihtrühmadele Madalmaade kohtusüsteemi eri tasanditel.
SSRi kaasamise oluline lisaväärtus seisneb selles, et kuna SSR on
Madalmaade riiklik ja ainus kohtunikkonna koolitusasutus, võib ta
pakkuda omalt poolt eksperditeadmisi Madalmaade kohtukorralduse
küsimustes ning teadmisi selle kohta, kuidas koostada koolituse
õppekava selle konkreetse sihtrühma jaoks. Teatavate konkreetsete
teemade puhul kaasatakse väliskoolitajad, kuid programmide üldise
ülesehituse eest vastutab SSR.
Programmid on suunatud Madalmaade kohtusüsteemi kuuluvate
kohtute ja tsentraalsete tugiasutuste juhatuse liikmetele ja kõrgema
astme
juhtidele,
kohtuosakondade
(kodade)
juhtidele,
meeskonnajuhtidele (nii kohtutes kui ka prokuratuurides),
operatiivküsimustega tegelevatele juhtidele (prokuratuuris), tulevastele
või potentsiaalsetele kohtu esimeestele ja juhatuse liikmetele ning
tulevastele osakonnajuhatajatele.
Koolitusprogrammide raames ei keskenduta mitte ainult n-ö kõvadele
juhtimisalastele
oskustele
(näiteks
finantsjuhtimine).
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juhiomaduste arendamisel – ja seega ka isiku arendamisel – on samuti
õppekavas tähtis roll. Juhiomaduste arendamine on juba kindlalt sisse
viidud kohtunike uude esmaõppe programmi. See hõlmab näiteks
rühmakonsultatsioone kolleegidega ja personaalset juhendamist (nii
kolleegidest kohtunike kui ka väliskoolitajate poolt).
Juhtimiskoolituse programmide puhul on olulisel kohal mõisted
kollektiivsus ja koostöövalmidus. Peale selle, et koolitusprogramm on
oluline individuaalsete osalejate jaoks, soovitakse programmidega
tugevdada ka kohtukorraldust ning arendada ühist ja jagatud
ambitsiooni, visiooni ja põhimõtete kogumit. Kollektiivsus tähendab ka
seda, et kasutatavate koolitusmeetodite abil rõhutatakse teadmiste
jagamise ja kolleegidelt õppimise tähtsust.
Asutuse
kontaktandmed

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Postiaadress: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Külastusaadress: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel: + 31 8 8361 3212
E-post: ssr.international@ssr.nl
Veebisait: http://www.ssr.nl
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Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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