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Tweede druk

Voorwoord
Beste allemaal,
Toen SSR in mei 2009 de pilot-editie van de nieuwe
Studiegids voor de raio-opleiding presenteerde was het,
gelet op de nieuwe opzet en de nieuwe invalshoeken,
spannend om te zien hoe hierop door raio’s, de rechtbanken en parketten werd gereageerd en hoe snel deze
gids ingeburgerd zou raken.
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Bij mijn bezoeken aan de verschillende rechtbanken en
parketten in de afgelopen maanden is me gebleken dat
de inburgering verrassend snel is verlopen. En dat verheugt
me zeer. De Studiegids verdient dat ook. Het is immers
een prachtig product en, hoewel er natuurlijk altijd punten verbeterd kunnen
worden en er nieuwe inzichten kunnen ontstaan, ben ik van mening dat SSR met
de herziene versie van de Studiegids die nu voor u ligt een grote stap vooruit heeft
gezet. De filosofie achter de gids en de opzet ervan zullen model staan voor
andere leertrajecten van SSR.
Waarin wijkt de nieuwe gids af van de pilot-editie?
Sinds de presentatie van de pilot-editie in mei 2009 heeft een aantal lichtingen
raio’s met de gids gewerkt. In elk onderdeel van de raio-opleiding is nu met de
pilotversie gewerkt. Dat heeft ons veel informatie opgeleverd. De gids is bovendien
in het najaar van 2009 door SSR-medewerkers aan de raio’s en opleiders in de
rechtbanken en parketten gepresenteerd. De reacties op de gids waren bijna altijd
zeer positief. Dat neemt niet weg dat er ook de nodige verbeterpunten aan onze
medewerkers zijn meegegeven.
Dankzij al deze feedback op de gids en niet te vergeten de uitgebreide adviezen
van de raio-raad heeft SSR de gids verder kunnen optimaliseren. Wederom gaat
een bijzonder woord van dank uit naar mr. Margreet Ahsmann en drs. Angela
Talen, die opnieuw met niet aflatende inzet gewerkt hebben aan de vervolmaking
van de Studiegids. Met name de onderdelen parket (basis en verdieping) en de
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buitenstage kregen speciale aandacht, omdat deze onderdelen bij het ter perse
gaan van de pilot-editie nog niet volledig waren uitgekristalliseerd. Als u de
verschillen zoekt met de pilot-editie zult u ze dus vooral in deze onderdelen
vinden.
De Studiegids is overigens ook te vinden op de website van SSR. Daar kunt u
tevens de in de Studiegids genoemde (invulbare) formulieren vinden onder Mijn
SSR. En wellicht is het goed te weten dat er van de Studiegids ook een Engels
talige versie beschikbaar is.
Terugkijkend op het hele totstandkomingsproces kan ik zeggen dat er door veel
mensen met veel enthousiasme ontzettend veel energie is gestoken om de gids
te maken tot wat hij nu is. Allen die het aangaat hartelijk dank daarvoor.
Raio’s, opleiders, opleidingsadviseurs en docenten: het is nu aan jullie. Gebruik
de gids, maak gebruik van de ruimte en mogelijkheden die de gids biedt om
elk individueel leertraject tot een uniek en op de raio toegesneden persoonlijke
opleiding te maken, die opleidt tot de zelfstandige, professionele en dynamische
magistraten die in onze sterk veranderende wereld nodig zijn.

Rosa Jansen,
voorzitter College van Bestuur SSR en rector raio-opleiding
Zutphen, september 2010
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Rollen in de opleiding
Raio
De raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) is degene die eindverantwoordelijk is
voor wat hij uiteindelijk leert.1

Rechtbank en parket
De rechtbank en het parket, waar de raio zijn leerwerkplek heeft en dus het grootste gedeelte van zijn opleiding geniet, zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van
de dagelijkse opleiding en voor de beoordeling. Zij bieden de werksituatie waarin
de raio de mogelijkheid krijgt om te ervaren en te leren.
De volgende personen zijn hierbij betrokken:
• Opleider
	De opleider is degene die de raio in de praktijk/op de werkvloer begeleidt. Hij is
in beginsel gecertificeerd als opleider. De taken van een opleider zijn divers.
Het gaat om instrueren, coachen, begeleiden, organiseren, feedback geven,
voortgangsgesprekken voeren en beoordelen. Hij is bovenal rolmodel in
bekwaamheid en professionele attitude en heeft enthousiasme voor het vak.
	Het is raadzaam om twee vaste opleiders binnen een sector/het parket te
hebben. Dit is voor de raio leerzamer en het bevordert bij de beoordeling een
objectiever oordeel. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt geadviseerd
verschillende rechters/officieren van justitie aan het werk te zien. De raio kan
zelf initiatief nemen om dit te organiseren.
	De opleider dient een vrijstelling te verkrijgen voor zijn taken als opleider. Als
(gemiddelde) norm geldt voor alle sectoren en het parket ten minste één
dagdeel per raio per week.2
	Het competentieprofiel van de opleider beschrijft de eigenschappen en
bekwaamheden waaraan een goede opleider voldoet. Het profiel staat op
www.ssr.nl.

1	Wanneer een functiebenaming niet specifiek mannelijk of vrouwelijk is, wordt in deze studiegids gemakshalve steeds
de mannelijke vorm gebruikt.
2	Besluit Presidentenvergadering d.d. 23 maart 2009. Het OM kent niet een vergelijkbaar besluit; de vrijstelling van
opleiders wordt per parket geregeld.
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• Mentor op de werkplek
	De mentor is een vertrouwenspersoon bij wie raio’s terecht kunnen met problemen die de opleiding betreffen (ook als dit privé-problemen zijn). De mentor is
in de regel een ervaren rechter respectievelijk officier van justitie, die met
gezag de opleiders en de leiding van het gerecht of parket kan aanspreken.
	Het competentieprofiel van de mentor beschrijft de eigenschappen en
bekwaamheden waaraan een goede mentor voldoet. Het profiel staat op
www.ssr.nl.
• Collega’s op de werkplek
	Op de werkplek werken veel collega’s (rechters, officieren van justitie, juridisch
medewerkers) waarvan de raio kan profiteren voor het eigen leren. Ze kunnen
worden benut om vragen aan te stellen, mee te kijken, advies te vragen,
feedback te vragen, etc. Van de raio wordt verwacht dat hij hiertoe het initiatief
neemt, de opleider stimuleert de raio hierin. Van vragen stellen word je wijzer;
je wordt er niet op afgerekend.

SSR
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SSR is het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie en
als zodanig is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen. In
opdracht van de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal
coördineert en organiseert SSR de raio-opleiding en draagt zorg voor het curriculum. Via platformbijeenkomsten en de opleidingsadviseurs onderhoudt zij regelmatig contact met de opleiders. Voorts ondersteunt zij de opleiders door middel van
didactische trainingen. SSR vervult materieel voor raio’s de rol van werkgever.
• Rector en College van Bestuur
	Het College van Bestuur van SSR fungeert als rector van de raio-opleiding.
	Daarnaast is het College van Bestuur op basis van een aantal mandaatbesluiten
bevoegd om rechtspositionele beslissingen en beslissingen over invulling van de
opleiding te nemen ten aanzien van raio’s. Het College van Bestuur heeft vrijwel
alle gemandateerde bevoegdheden doorgemandateerd aan de opleidingsadviseurs.
	Binnen het College van Bestuur is de voorzitter het aanspreekpunt voor de
raio’s.
• Opleidingsadviseur
	SSR beschikt over opleidingsadviseurs voor de raio-opleiding. Het zijn bij SSR
gedetacheerde rechters of officieren van justitie die namens SSR toezien op de
opleiding op de werkplek. De opleidingsadviseur bewaakt de landelijke uniformiteit van de opleiding en beoordeling van de raio’s. Hij fungeert voor raio’s en
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andere betrokkenen in de opleiding als aanspreekpunt, vraagbaak en doorgeefluik in kwesties de opleiding betreffende en is als procesbewaker en adviseur
betrokken bij de beoordeling van de raio’s. De opleidingsadviseur is als het ware
een liaisonofficier in de driehoek raio, SSR als werkgever en opleidingsinstituut,
en de opleiders op de werkplek.
• Overige betrokkenen bij de raio-opleiding
	De coördinator van de raio-opleiding is verantwoordelijk voor het tot stand
komen, onderhouden en uitvoeren van het door SSR aangeboden curriculum.
	Het raio-opleidingsbureau is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken
die te maken hebben met het verloop van de raio-opleiding, met uitzondering
van cursussen en rechtspositionele zaken.
	De afdeling HRM is verantwoordelijk voor rechtspositionele zaken in de raio-opleiding.
• Docenten en trainers in SSR cursussen
	De docenten zijn uitstekende professionals, vaak afkomstig uit de wetenschap
of de rechtspraktijk. Tijdens de door SSR verzorgde cursusdagen kan de raio de
kennis en vaardigheden (houding) verwerven die nodig is voor de groei als
professional. De docenten gaan ervan uit dat de raio’s vooraf de opgegeven
studieteksten hebben doorgenomen en hebben nagedacht over eigen leervragen
en thema’s. Soms moeten de deelnemers zich voorbereiden door een huiswerkopdracht te maken en in te zenden. Op deze wijze kan het onderwijs bij SSR zo
betekenisvol mogelijk en op maat worden gemaakt en neemt de raio verantwoordelijkheid voor het inrichten en actief vormgeven van zijn leerproces.
	De trainers en de in trainingen ingezette acteurs zijn inhoudelijk voorbereid op
het geven van trainingen voor de rechterlijke organisatie.
• Collega deelnemers
	Door met collega-raio’s ervaringen en inzichten uit te wisselen, zorgt de raio
voor een verbreding van het zicht op het werken bij OM en ZM. Tevens wordt
het eigen netwerk uitgebreid. Raio’s leren van elkaar en ondersteunen elkaar in
het leerproces. Diverse rechtbanken en parketten organiseren speciale leeractiviteiten, waar raio’s elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
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Structuur van de opleiding
De raio-opleiding valt uiteen in drie periodes: basis, verdieping en buitenstage.
In de basisperiode volgt de raio achtereenvolgens een opleiding in de sector strafrecht (zes maanden), civiel recht (tien maanden), bestuursrecht (tien maanden)
en ten slotte op het parket (12 maanden). Aan het einde van de basisopleiding kiest
de raio voor een rechtsprekende functie of een functie als officier van justitie.
Afhankelijk van die keus gaat hij gedurende 10 maanden verdiepen in één van de
sectoren van de rechtbank – bestuur, civiel of straf1 – of op een parket. Daarna
volgt hij in beginsel een stage, en wel buiten de Rechtspraak of het Openbaar
Ministerie van (maximaal) 24 maanden, met als doel te ervaren hoe recht en
maatschappij op elkaar aansluiten en om het werk van rechter respectievelijk
officier van justitie vanuit een ander perspectief te ervaren.2 Bij een voltijdse
aanstelling duurt de raio-opleiding normaliter dus zes jaar.3
Wanneer de gehele opleiding met goed gevolg is doorlopen, wordt aan de raio in
een feestelijke bijeenkomst een getuigschrift uitgereikt. Deze ‘akte van meesterschap’ vormt als het ware het toegangsbewijs om als rechter/officier van justitie
aan de slag te gaan.
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SSR verzorgt een introductie bij de start van de opleiding. Daarna is er steeds per
opleidingsperiode een introductie in de betreffende sector/het parket, een aantal
cursussen vanuit SSR en aanvullende leeractiviteiten in de sector/het parket.
De opleiding is hieronder schematische weergegeven. Voor de aanpak per opleidingsperiode wordt verwezen naar het hoofdstuk Leerwerkplan algemeen. Voor de
invulling en structuur van de opleidingsperiode zie de hoofdstukken over het curriculum (inclusief het leerwerkplan) per sector/parket.
	6 mnd.	16 mnd.	26 mnd.	38 mnd.	48 mnd.	72 mnd.
basis
periode 1
straf
6 maanden

basis
periode 2

u

civiel
10 maanden

basis
periode 3

u

bestuur

10 maanden

basis
periode 4

u

parket
12 maanden

verdieping
periode 1
sector naar
keuze of
parket
10 maanden

verdieping
periode 2

Getuigschrift

u buitenstage u uitreiking
24 maanden

1	In de sector familierecht wordt niet verdiept.
2 	De buitenstage wordt doorgebracht op een stageplaats die vooraf door SSR is goedgekeurd in verband met de
daaraan te stellen eisen. Zie verder het hoofdstuk Curriculum buitenstage en het Handboek raio-regelingen.
3	Voor deeltijdraio’s en ingeval van langdurige ziekte of het opnemen van bepaalde vormen van verlof gelden afwijkende termijnen; zie hiervoor het Handboek raio-regelingen.
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Uitgangspunten
opleidingskundig
Aan de raio-opleiding ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag, zowel wat betreft de
opleidingskundige aanpak als de inhoud van de opleiding. In dit hoofdstuk volgt een overzicht
van de belangrijkste opleidingskundige uitgangspunten, met de implicaties daarvan voor de
raio-opleiding. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoudelijke uitgangspunten
van de raio-opleiding.
Functiegericht opleiden
De raio-opleiding is een functiegerichte opleiding. Het gaat immers niet om een
algemeen vormende opleiding, maar om een opleiding die voorbereidt op het
functioneren in een specifiek gedefinieerd vakgebied: het zijn van rechter of
officier van justitie. Daar waar meer algemeen vormende opleidingen baat hebben
bij een competentiegerichte aanpak, is de functiegerichte opleiding gebaat bij een
combinatie van taakgericht en competentiegericht opleiden.
Dit betekent voor de raio-opleiding dat, zowel bij de inrichting van de opleiding als
bij het beoordelen binnen de opleiding, de uitvoering van de taken het uitgangspunt vormt. De taken, taakcriteria en competenties vormen samen de verwoording
van de eindtermen van de opleiding.

Lerend werken
Het handelen van de raio in de praktijk vormt het uitgangspunt voor het leren. De
opleiding is daarom vooral op de werkplek gericht. Deze benadering koppelt het
leren direct aan de context en maakt betekenisvol leren mogelijk. Het leerproces
wordt daarbij gezien als een cyclus die begint bij een waarneming of ervaring van
de raio in de dagelijkse werkpraktijk. Via de stadia van reflecteren en objectiveren
levert die cyclus nieuwe kennis en inzichten op die de raio weer toepast in de
praktijk, gevolgd door nieuwe waarnemingen. De pijlers van het leerproces zijn:
ervaren, reflecteren, objectiveren en toepassen. Door steeds nieuwe indrukken toe
te voegen, bouwt de raio kennis op, waarbij gedrags- en gevoelsaspecten integraal
deel uitmaken van deze kennis.
De opleider heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van dit proces van waarnemen/ervaren, reflecteren, veralgemeniseren (objectiveren) en toepassen. Door regelmatig in gesprek te zijn met de raio en de op de leeractiviteit betrekking hebbende
feedbackformulieren in te vullen, levert hij een bijdrage aan het systematisch reflecteren en objectiveren van ervaringen. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om samen
op zoek te gaan naar situaties in het werk die het ervaren en leren ondersteunen.
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Van eenvoudig naar complex
In een opleiding in het werk, waarbij het leren plaats heeft door middel van het
opdoen van ervaringen rond de taakuitvoering, is het van belang de situaties
waarin de lerende geplaatst wordt zorgvuldig te kiezen. Er moet zoveel mogelijk
naar gestreefd worden een ordening aan te brengen van eenvoudig naar complex.
Het is daarom van belang een geleidelijke overgang te creëren van een stabiele,
begrensd gedefinieerde en gesuperviseerde omgeving naar een breed gedefinieerde,
steeds veranderende omgeving waarin de raio zelf beslissingen neemt en eindverantwoordelijkheid draagt. De opleider heeft een belangrijke rol bij het organiseren van
deze omgeving, waarbij het belangrijk is dat de raio aangeeft wat hij aan kan en met
zijn opleider in gesprek is over de manier waarop hij het werk en het leren ervaart.

Competenties als taal

14

Het woord ‘competentie’ is een lastig begrip; in het profiel rechter is het vertaald
met ‘vaardigheden’. Het gelijkstellen van competenties met vaardigheden miskent
echter onder andere het belang van kennis. Zo zal een econoom onmiskenbaar
analytisch vermogen hebben, maar dat zegt nog niets over zijn kennis om bijvoorbeeld een civiel dossier goed te kunnen analyseren. In deze studiegids wordt het
woord competentie daarom breder gedefinieerd, en wel als “de bekwaamheid om
het geheel van kennis, inzichten, vaardigheden, houdingen en eigenschappen in
het beroepsmatig handelen op een geïntegreerde wijze toe te passen”. Competent
gedrag is waarneembaar in verschillende situaties. Competenties kunnen soms
nauw met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld stevigheid en zelfvertrouwen.
Competenties vormen de taal waarmee het functioneren van de raio geanalyseerd
en geduid kan worden; zo kunnen de te ontwikkelen punten of juist de talenten
over de opleidingsperioden heen eenduidig benoemd worden.

Kennis vergaren en vaardigheden oefenen
Het ambt van magistraat (rechter en officier van justitie) is sterk kennis gericht.
Vakinhoudelijke kennis en (professionele en communicatieve) vaardigheden,
bouwstenen van de competenties, kunnen (moeten) tot op zekere hoogte separaat
vergaard respectievelijk geoefend worden. Op deze wijze kan de verankering van
kennis en vaardigheden in het brein gecontroleerd plaats vinden, hetgeen het
leerproces ten goede komt.
Daarom worden voor het gescheiden vergaren van kennis en het oefenen van
vaardigheden vanuit SSR cursussen aangeboden. Dit onderwijs vindt voor een
belangrijk deel plaats in kleine groepen. Dergelijke groepen lenen zich goed voor
het uitwisselen van en reflecteren op ervaringen en voor het geven van feedback
aan elkaar. Zo worden raio’s zich bewust van hun beroepshouding en leren zij zich
verder te ontwikkelen.
Ook kunnen op de werkplek (rechtbank en parket) aanvullende leeractiviteiten
georganiseerd worden. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘klasjes’ die

Studiegids raio-opleiding

rechtbanken organiseren voor het oefenen in het schrijven van vonnissen.
De raio dient ook zelf studie-uren in te plannen om zich kennis eigen te maken; de
opleider dient zich te realiseren dat niet alle beschikbare tijd daadwerkelijk tijd
voor ‘productie’ is.

Verantwoordelijkheid raio
Leren in het werk veronderstelt een grote verantwoordelijkheid van de raio in het
sturen van het eigen leerproces. Zoals de rechter en de officier van justitie verantwoordelijk zijn voor een goede taakuitoefening en derhalve ook voor hun ontwikkeling, geldt dat onverkort ook voor de raio. Diverse betrokkenen kunnen het leren
wel ondersteunen, de raio is echter de proceseigenaar.
Het is daarom van belang dat de raio initiatief neemt en zich op ieder moment
bewust is van het feit dat hij degene is die van een ervaring een leerervaring moet
maken en die zicht op zijn leerverleden heeft. De raio moet steeds helder voor
ogen hebben wat de leerdoelen zijn, wat daarin belangrijk is en op welke wijze die
worden beoordeeld. Wanneer het de raio onvoldoende duidelijk is wat van hem
gevraagd wordt, moet hij aanvullende vragen stellen om duidelijkheid te verkrijgen. Opleiders en andere betrokkenen zijn hierin ondersteunend.

Passende instructie en monitoring door opleiders
Volledige zelfsturing kan bij het begin van de raio-opleiding nog niet worden
verwacht vanwege onbekendheid met de specifieke functie en de mate van eigen
verantwoordelijkheid die een raio in eerdere situaties heeft ervaren. Het vermogen
tot zelfsturing vormt wel een streven van de opleiding maar is geen uitgangssituatie. In de loop van de opleiding moet de raio zijn eigen leren steeds meer zelf
kunnen sturen. De opleider ondersteunt dit proces door geleidelijk over te gaan
van strakke naar gedeelde sturing en uiteindelijk naar zelfsturing van de raio.
Dit impliceert dat de opleider bij de start van een leerperiode duidelijk aangeeft
wat er van de raio op basis van het curriculum in de studiegids wordt verwacht en
aan de raio daarvoor de nodige kaders geeft. Verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor het leren begint immers met duidelijkheid over de verwachtingen op ieder
moment in het leerproces, waartoe de opleider en de opleidingsadviseur de kaders
geven. Gedurende de opleiding draagt de opleider zorg voor voldoende en geschikt
werk dat is aangepast aan de leerfase waarin de raio zich bevindt. De opleider
monitort het leerproces en plant (indien noodzakelijk) leerinterventies in. Hij
voorziet de raio van constructieve feedback in het werk – zowel specifiek (op het
onderhanden werk) als algemeen (waar de raio staat) –, voert halverwege en aan
het einde van elke opleidingsperiode een toetsgesprek met de raio en is aan het
slot betrokken bij de beoordeling van de raio. Hij is steeds toegankelijk voor vragen
van de raio.
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Beoordelen
Beoordelen heeft steeds een educatieve en selectieve kant. De educatieve kant
wordt vooral vorm gegeven door de feedback die de raio van de opleider krijgt,
terwijl de selectieve kant betrekking heeft op de vraag of de raio geschikt is om
door te gaan naar de volgende opleidingsperiode. In beide situaties beoordeelt de
opleider (en in de buitenstage de opleidingsadviseur) de wijze waarop een taak is
uitgevoerd. De in deze studiegids beschreven taken en taakcriteria vormen het
kader en dragen bij aan het objectiveren van dit oordeel. De raio moet actief op
zoek gaan naar de achtergrond van het oordeel van de opleider met betrekking tot
het functioneren. Vragen stellen, samenvatten en blijk geven te willen horen wat
de opleider te zeggen heeft, vormen hierin cruciale elementen. De opleider dient
zich hierbij te realiseren dat het eigen niveau onvergelijkbaar is met dat van de raio.
Feedback wordt daarom constructief en met respect geformuleerd en is erop gericht
de raio verder te helpen in het leerproces. Het feedback geven en beoordelen is
dan vooral een graadmeter: “hoe sta ik ervoor?” en een uitdaging: “hebben mijn
inspanningen het gewenste resultaat?” Door met regelmaat te beoordelen, wordt
het mogelijk persoonlijke groei en ontwikkeling te volgen. De aandacht die daar
van uitgaat, leidt tot een ander beoordelingsklimaat: van ‘painfull to be assessed’
naar ‘proud to be assessed’.

Continuïteit in leerproces
16

De raio-opleiding is opgedeeld in een aantal periodes, om zo kennis te maken met
de diverse sectoren van de rechtbank en het parket en zich op die terreinen te
ontwikkelen. Deze spreiding over verschillende werkplekken en begeleiding door
verschillende opleiders maakt het mogelijk om veel verschillende leerervaringen op
te doen, maar vormt tegelijkertijd een risico voor continuïteit van het leerproces.
Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen wordt binnen de raio-opleiding
gewerkt met een zogenaamd leerwerkdossier en een ontwikkeldossier.
In het zogenaamde leerwerkdossier worden leerresultaten en vorderingen in de
betrokken sector zichtbaar gemaakt. In het ontwikkeldossier worden de verslagen
van de toets- en voortgangsgesprekken en beoordelingen opgenomen zodat ze in
een volgende fase het vertrekpunt kunnen vormen voor verdere ontwikkeling.4 De
overdracht tussen de periodes moet zorgvuldig worden vorm gegeven. De
opleider(s) in de nieuwe sector en de raio bespreken samen, op basis van het
leerwerk- en ontwikkeldossier, de belangrijkste conclusies met betrekking tot
resultaten en ontwikkelpunten en bekijken wat dat betekent voor de uitvoering van
de taken in de nieuwe sector.

4	Zie over het leerwerk-en ontwikkeldossier hieronder uitgebreid het hoofdstuk Leerwerkplan.
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Expert worden duurt minimaal zeven jaar
Ervaring wijst uit dat wezenlijke expertise verwerven minimaal zeven jaar duurt. In
diverse onderzoeken wordt ook gesproken over 10.000 uur ervaren. Het gaat dan
om intensieve ervaring, oefening en reflectie op een afgebakende taak.
Dit betekent dat als de raio is afgestudeerd, het professionaliseringsproces
doorloopt. De raio-opleiding levert immers beginnend rechters af en beginnend
officieren van justitie. Weliswaar hebben zij een opleiding van zes jaar achter de
rug, maar die zes jaar telt niet volledig mee om expert te worden in een vakgebied.
Het is belangrijk om dit als organisatie en startende rechter/officier van justitie te
onderkennen en het leerwerkproces derhalve ook na afronding van de raio-opleiding nog als (werk)leerperiode te beschouwen en vorm te geven.
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Uitgangspunten inhoudelijk
In het vorige hoofdstuk van deze studiegids is een aantal belangrijke opleidingskundige
uitgangspunten van de raio-opleiding beschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op
belangrijke inhoudelijke uitgangspunten van de opleiding.
Functieprofiel leidend
In de raio-opleiding staan het functieprofiel Rechter (initiële opleiding) respectievelijk het functieprofiel Officier van justitie centraal (zie voor de functieprofielen
www.ssr.nl). Dit betekent dat de opleiding voorbereidt op genoemde taken en
verantwoordelijkheden. Het functieprofiel Rechter (initiële opleiding), dat een
algemeen rechtersprofiel bevat, gaat er daarbij van uit dat “de rechter inzetbaar is
in minstens twee van de sectoren of zich heeft gespecialiseerd op een specifiek
rechtsgebied”.5

Opleiding tot beginnend rechter/officier van justitie

De raio-opleiding leidt op tot beginnend rechter in één sector6 of tot beginnend
officier van justitie. De profielen van de beide functies bevatten een omschrijving
in algemene zin van samenhangende en overkoepelende bekwaamheden en
persoonskenmerken die nodig zijn om het werk als rechter respectievelijk officier
van justitie goed te kunnen uitvoeren. De kerntaken van de Rechtspraak en van
het Openbaar Ministerie vormen het overkoepelende kader voor de opleiding.7
In het professionele handelen van een rechter respectievelijk officier van justitie wordt
een aantal taakgebieden, ook wel ‘resultaatgebieden’ genaamd, onderscheiden; bij
de rechter zes en bij de officier van justitie acht. De resultaatgebieden nummers 5
en 6 behoren echter nog niet tot de functiebestanddelen van de rechter in het eerste
jaar van zijn/haar functioneren, maar zijn voor de volledigheid wel opgenomen, en
wel tussen [ ].
Het betreft domeinen waarop het bestuur binnen de functie resultaten verwacht.
Om die resultaten te kunnen bereiken moet een rechter/officier van justitie een hele
reeks taken en activiteiten kunnen uitvoeren. In beide functieprofielen is van ieder
taakgebied een definitie gegeven, gevolgd door enkele ‘taak- of prestatie-indicatoren’.
5	Het functieprofiel Rechter initiële opleiding dateert van 3 juni 2003; het functieprofiel Officier van justitie van
17 april 2007. Taakgebied 5 en 6 uit het functieprofiel rechter behoren niet tot de functiebestanddelen in het
eerste jaar van functioneren. In het kader van de herziening van het Loon- en Functiegebouw Rechterlijke macht is
een nieuw rechtersprofiel als voorbeeldprofiel voorgesteld (d.d. 28 november 2007). Er is geen nieuw opleidingsprofiel voorgesteld, reden waarom hier wordt uitgegaan van het opleidingsprofiel uit 2003.
6	De raio verdiept namelijk slechts in één sector. Wordt een raio na afronding van zijn opleiding in een andere sector
ingezet, dan dient daarmee rekening te worden gehouden door hem in die sector een vergelijkbare opleiding als in
de verdieping aan te bieden.
7	Ontleend aan het Eindrapport herziening raio-opleiding (2007), p. 153.
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KERNTAAK RECHTERLIJKE MACHT:

“Onafhankelijk oordelen zonder aanzien des persoons,
met oog voor de samenleving op basis van beginselen
van de rechtspraak.”
KERNTAAK OPENBAAR MINISTERIE:

“Handhaven van de rechtsorde op die gebieden waar
het strafrecht een rol speelt.”
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In het functieprofiel Rechter initiële opleiding is een lijst van 14 competenties
opgesomd, waaronder steeds vier gedragsvoorbeelden, ‘gedragsindicatoren’
genaamd, zijn opgenomen. Afzonderlijk staan in het profiel nog drie vaardigheden
vermeld waarbij is opgemerkt dat ze volgens het functieprofiel ook tot de vaardigheden van de rechter zouden moeten behoren. Het gaat om delegeren, kwaliteitsgerichtheid en sociabiliteit. Deze drie vaardigheden zijn volledigheidshalve in het
hierna afgedrukte competentieoverzicht opgenomen, zij het tussen [ ].
Ook in het functieprofiel Officier van justitie zijn competenties (7) vermeld.
Anders dan in het functieprofiel Rechter zijn daarbij geen gedragsindicatoren
opgenomen, maar is een aantal kritieke situaties benoemd waarin de competenties
een rol kunnen spelen. Daarnaast zijn in het profiel ook 14 essentiële vaardigheden geëxpliciteerd evenals de vereiste kennis en ervaring. De competenties en
vaardigheden in de beide profielen zijn dus niet volledig aan elkaar gelijk. Tot de
essentiële vaardigheden van een officier behoren echter ook vaardigheden die in
het functieprofiel Rechter als competentie zijn benoemd, bijvoorbeeld effectief
communiceren is in het rechtersprofiel als mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
benoemd. Anderzijds staan er in het profiel van de officier van justitie ook competenties en vaardigheden die niet in het rechtersprofiel staan, zoals organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht en invoelend vermogen terwijl omgekeerd integriteit
niet bij de officier van justitie als competentie staat vermeld. Dat wil niet zeggen
dat invoelend vermogen niet een noodzakelijke vaardigheid voor een rechter is
noch dat een officier van justitie niet integer behoeft op te treden.
Competenties en essentiële vaardigheden kunnen worden gekoppeld aan een
taakgebied en zijn dus nodig voor adequate beroepsuitoefening van het betreffende taakgebied.

Studiegids raio-opleiding

Resultaatgebieden rechter

Resultaatgebieden officier van justitie

volgens het functieprofiel

volgens het functieprofiel

1	Voorbereiding
2	Zitting
3	Uitspraken
4	Professionalisering
[5	Juridisch inhoudelijke en
beheersmatige beleidsbijdrage]
[6	Begeleiding en opleiding van
secretarissen]

1	Gezag en regie in de opsporing
2	Behandeling van strafzaken
3	Slachtoffercontact en -informatie
4	Netwerken
5	Intervisie, opleiding en Begeleiding
6	Bestuurlijk overleg.
7	Beleid, expertise en
rechtsontwikkeling
8	Projecten

Competenties rechter

Competenties officier van justitie

volgens het functieprofiel

volgens het functieprofiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•


Besluitvaardigheid
[Delegeren]
Integriteit
[Kwaliteitsgerichtheid]
Leervermogen
Luisteren
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Prioritering
Probleemanalyse
Samenwerken
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
[Sociabiliteit]
Stevigheid
Zelfreflectie
Zelfvertrouwen


Besluitvaardigheid
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Probleemanalyse
Samenwerken

Essentiële vaardigheden officier van justitie
volgens het functieprofiel
•
•
•
•


Regievaardigheden
Samenwerken
Effectief communiceren
Consequenties van eigen beslissingen
overzien
• Snel schakelen tussen werk op verschillende niveaus
• Balans tussen snelheid en zorgvuldigheid
• Balans tussen distantie en nabijheid

• Bij
 oordeelsvorming betrekken van juridische aspecten, ethische en maatschappelijke overwegingen en rechtsgevoel
• Correct formuleren van kern en samenhang
• Adequaat reageren op onvoorziene
wendingen
• Onderkennen van strijdigheden
• Probleemoplossend vermogen
• Presentatievermogen
• Invoelend vermogen
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De beide functieprofielen - dat wil zeggen de indicatoren bij de taakgebieden, de
kritieke situaties, de indicatoren bij de competenties en de essentiële vaardigheden - hebben een belangrijke rol vervuld bij de beschrijving van het curriculum.
Zie daarover verder het volgende hoofdstuk.
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Curriculum algemeen
In het vorige hoofdstuk van deze studiegids is een aantal belangrijke inhoudelijke uitgangspunten van de raio-opleiding beschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop het
curriculum met behulp daarvan wordt vormgegeven.
Voor iedere sector en het parket is, met behulp van het functieprofiel, een
curriculum opgesteld. Er is een beschrijving gemaakt van taken met de daarbij
behorende relevante taakcriteria, competenties en ervaringsnormen, samen het
curriculum vormend. Behalve taken voortvloeiend uit de resultaatgebieden zijn
in het curriculum ook oriëntatietaken en studietaken opgenomen, evenals
opmerkingen over de wijze van begeleiding door de opleider. Voor de buitenstage
is een dergelijk beschrijving niet gemaakt. De in die stage te verrichten taken zijn
namelijk niet op voorhand te omschrijven omdat deze ten nauwste samenhangen
met de opleidingsplaats.
Hierna volgt eerst een korte toelichting op de genoemde begrippen. In de volgende
paragrafen worden deze begrippen in onderlinge samenhang besproken en uiteen
gezet hoe met behulp daarvan het curriculum in een sector/parket is vorm gegeven.

Taken
De taken zijn afgeleid uit het functieprofiel, meer in het bijzonder uit de resultaatgebieden. De raio moet in de gelegenheid worden gesteld binnen de daarbij
behorende taken ervaringen op te doen. Professioneel functioneren = professioneel
optreden op de genoemde resultaatgebieden.

Oriëntatietaken
De oriëntatietaken zijn de taken die niet direct zijn af te leiden uit het functieprofiel, maar die dienen ter oriëntatie op de wijze waarop diverse beroepsbeoefenaren
de taken oppakken. Oriëntatietaken gaan veelal vooraf aan het zelfstandig uitvoeren van taken, teneinde een goed referentiekader te ontwikkelen van de taken
binnen de functie.

Studietaken
De studietaken zijn de taken die bedoeld zijn om kennis op te nemen. Denk
hierbij aan het bijhouden van literatuur en jurisprudentie. Voor deze studietaken
moet ook tijd buiten de reguliere werktijd worden ingepland.

Taakcriteria
De taakcriteria beschrijven de criteria waarop wordt gelet bij uitvoering van de
taak. Het gaat hierbij om observeerbaar, concreet gedrag. Deze zijn geëxpliciteerd
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omdat experts geneigd zijn deze criteria leidend te laten zijn bij het beoordelen
van het functioneren van de raio, zonder zich hiervan bewust te zijn.

Competenties
De competenties beschrijven kennis, vaardigheden, houdingen/attitudes, eigenschappen en inzichten die tezamen, geïntegreerd leiden tot de bekwaamheid om
professioneel te kunnen handelen. Competenties helpen de raio en andere betrokkenen om zicht te krijgen op onderliggende aspecten van het functioneren en
vormen een gemeenschappelijke taal (vertaling) om dit bespreekbaar te maken.

Ervaringsnorm
De ervaringsnorm geeft aan hoeveel ervaring de raio nodig heeft om de eindtermen
van de betreffende sector te kunnen behalen. Expertise verwerven betekent
immers bovenal ervaring opdoen. De opgenomen aantallen zijn gebaseerd op het
functioneren van de gemiddelde raio en vormen derhalve een richtsnoer.

Begeleiding
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De beschrijving van de begeleiding door de opleider geeft inzicht in de wijze
waarop de opleider de raio bij de uitoefening van zijn taken en het leren goed zou
kunnen begeleiden. Uiteindelijk komen raio en opleider samen tot een passende
begeleiding die aansluit bij niveau en zelfstandigheid van de raio. De opmerkingen
in deze studiegids zijn bedoeld om hier richting aan te geven.

Curriculum voor iedere sector
Persoonlijkheidsvorming loopt als een rode draad door de gehele opleiding. In
steeds weer wisselende omgevingen wordt de raio met zichzelf geconfronteerd.
Door actief te reflecteren op de uit te voeren taken en de eigen sterke en zwakke
punten te leren kennen, werkt de raio aan zijn professionalisering. Gedurende de
gehele opleiding In alle sectoren/parket is het daarom van belang dat hij feedback
vraagt
Tussen de opleidingen in de sectoren van de rechtbank en het parket bestaan
overeenkomsten – het leren optreden als magistraat – maar ook programmatische
verschillen die ten nauwste samenhangen met het werk in de betreffende sector.
Daarom is voor iedere sector het curriculum afzonderlijk beschreven. Om de raio
bij aanvang van zijn opleiding in een sector/parket direct een beeld te geven van
het werk van de betreffende rechter of officier van justitie is bij de beschrijving
van het curriculum in die sector/parket daarom steeds eerst een korte (algemene)
‘schets van de functie’ opgenomen. Daarin zijn essentiële en karakteristieke situaties van de betreffende functie verwerkt; het werken en denken van een strafrechter8 verschilt immers van dat van een civiele rechter, van een bestuursrechter en
van een officier van justitie.
8 	Voor de diverse functies van de strafrechter zijn opleidingsprofielen ontwikkeld in het boek De strafrechter en Profil,
Deskundigheidsbevordering van de strafrechter (2008).
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Daarna volgt een vergelijkbare werkwijze per resultaatgebied: steeds wordt eerst
een ‘schets per resultaatgebied gegeven’, dus een schets hoe een rechter idealiter
op dat punt uitvoering geeft aan zijn taak. Zo bijvoorbeeld voor de civiele rechter
een schets van het taakgebied Voorbereiding, van het taakgebied Zitting: enquête,
Zitting: compareren en ten slotte Uitspraken. De schetsen vormen een eerste
oriëntatie op het taakgebied voor de raio; er is dan ook niet naar volledigheid
gestreefd. Zij zijn vooral bedoeld om te begrijpen waarom de bij de taakgebieden
genoemde competenties van belang zijn.
De schetsen van de functie en de resultaat-/taakgebieden verschillen dus per
sector. Zij zijn echter in iedere sector voor de basis identiek aan die van de verdieping omdat zowel in de basis als in de verdieping de schets als het ware het
uiteindelijke doel vormt waar naartoe wordt gewerkt.
Ten behoeve van een optimale begeleiding van de raio zijn de resultaat-/taakgebieden uit het profiel rechter voor de drie sectoren in de rechtbank – strafrecht, civiel
recht en bestuursrecht – en die uit het profiel officier van justitie voor het parket nader
uitgewerkt in ‘taken’ en ‘taakcriteria’ met als bedoeling de resultaatgebieden van
de rechter/officier van justitie voor de raio meer specifiek te maken. De taken en
taakcriteria zijn ontleend aan de indicatoren bij de resultaatgebieden, de kritieke
situaties, de indicatoren bij de competenties, de essentiële vaardigheden en voorts
aan diverse gesprekken met opleiders. Zij beschrijven de criteria waarop wordt gelet
bij uitvoering van de taak. Juist omdat de raio nog heel weinig op zijn automatische
piloot doet, kunnen de taakcriteria voor de raio een hulpmiddel zijn om zich voor te
bereiden op een uit te voeren taak en om achteraf ook zelf te kunnen boordelen hoe
hij zijn werk heeft gedaan. Ook voor de opleider is het een handig instrument
omdat de criteria als het ware beschrijven wanneer een taak goed wordt uitgevoerd.
Onder ieder resultaatgebied worden de meest relevante ‘competenties’ als centrale
competenties (steeds in alfabetische volgorde) opgesomd. De raio begrijpt welke
competentie bij het uitvoeren van een taak in elk geval van belang is, terwijl voor
de opleider de competentie het hulpmiddel kan zijn om de onderliggende reden te
benoemen waar het eventueel aan schort bij de uitvoering van de taak of juist om
te duiden waar de kwaliteiten van de raio liggen.
Om zicht te krijgen op die resultaatgebieden zijn ook ‘oriëntatietaken’ opgenomen
zodat de raio kan zien hoe een rechter/officier van justitie binnen een taakgebied
functioneert. Het gaat dan om bijvoorbeeld auditeren bij een zitting, optreden als
griffier bij een zitting of het bijwonen van een driehoeksoverleg.
Ten slotte zijn ook steeds ‘studietaken’ opgenomen die gerelateerd zijn aan de
vereiste kennis voor de sector en het parket. Raio’s hebben immers zeer verschillende achtergronden: zij zijn niet uniform afgestudeerd en dienen, waar nodig,
ontbrekende kennis bij te spijkeren. Studietaken zijn ook van belang omdat de
raio daardoor tevens reflecteert op het geleerde.
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Opleiding in twee periodes: basis en verdieping
Het zal duidelijk zijn dat de in de functieprofielen genoemde taakgebieden en
competenties in de verschillende sectoren niet gelijkelijk aan de orde (kunnen)
komen. In de basisopleiding is veel aandacht voor het ontwikkelen van de ‘ambachtelijke competenties’. In alle sectoren is probleemanalyse daarvan de belangrijkste.
Daarnaast is in alle sectoren aandacht voor de mondelinge en de schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid, luisteren en de oordeelsvorming. Terwijl in de strafsector
het accent nog ligt op de eerste kennismaking met de taken van de rechter en (vanaf
de zijlijn) met de officier, met veel aandacht voor het taakgebied Voorbereiding en
Raadkameren, gaat de aandacht in de civiele sector vooral uit naar het goed kunnen
analyseren, structureren en schrijven van een vonnis; het resultaatgebied Uitspraken
dus. In de bestuurssector wordt vooral het taakgebied Optreden ter zitting verder
ontwikkeld, zodat de raio bij het parket in staat is dat al snel zelfstandig te doen.
Voorts wordt bij het parket vooral geleerd te prioriteren en een snelle beslisser te
zijn. De raio wordt dan ook als plaatsvervangend officier van justitie beëdigd.
Indien vervolgens wordt verdiept bij een rechtbank heeft de raio een zodanige
zelfstandigheid bereikt dat hij kan worden benoemd tot rechter-plaatsvervanger.
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Binnen de basisopleiding is er aandacht voor de overlappende taakgebieden en
competenties bij de Rechtspraak en Openbaar Ministerie; zo zijn in het oog springende gemeenschappelijke taakgebieden professionalisering en behandeling van
strafzaken ter zitting, met alle daarbij behorende competenties. Nu het zijn van
‘magistraat’ het meest in het oog springende gemeenschappelijke kenmerk in de
opleiding is, dat niet is terug te brengen tot een enkel taakgebied, is daaraan
hierna een apart hoofdstuk gewijd. Daarin staan niet de ambachtelijke competenties, maar juist de gemeenschappelijke ‘beheers- en morele competenties ‘centraal.
Zij worden in de beschrijving van de eindtermen in beginsel niet afzonderlijk
opgenomen, omdat ze geacht worden bij iedere taakuitoefening onderliggend
aanwezig te zijn; denk bijvoorbeeld aan de competentie integriteit. Dit is alleen
anders als er in een opleidingsperiode specifieke aandacht voor nodig is; bijvoorbeeld de competentie omgevingsbewustzijn in de sector bestuursrecht.
De opleidingen in de verschillende sectoren/het parket hebben ten doel de raio in
korte periodes met steeds weer nieuwe stof en situaties te confronteren. Daardoor
scherpt de raio zijn analytisch vermogen en oordeelsvorming, ontwikkelt zijn
stevigheid en zelfvertrouwen en leert meer te reflecteren en snel op nieuwe situaties in te spelen. Door het opdoen van zoveel mogelijk leerervaringen kan een raio
immers zichzelf beter ontdekken en ontwikkelen. Zo kan hij ook een meer gefundeerde keuze doen voor verdiepen in een sector van een rechtbank of bij het
parket. Het verdient dan ook de voorkeur om te verdiepen in een sector waar nog
veel geleerd kan worden. De verdieping is dan echt een verdieping.

Eindtermen
De eindtermen in iedere sector worden gevormd door een beschrijving van hetgeen
de raio moet laten zien op de diverse taken (met bijbehorende taakcriteria, compeStudiegids raio-opleiding

tenties en ervaringsnorm) die hij moet uitvoeren. Bij vergelijking van het eindniveau in de basis met dat in de verdieping zal blijken dat een aantal eindtermen in
de basisopleiding ook als eindtermen in de verdieping zijn opgenomen. Het niveau
waarop de eindtermen worden nagestreefd verschilt echter voor beide fasen van de
opleiding. De basisraio zal vooral kennis en inzicht hebben op hoofdlijnen van het
beperkte kader waarin hij is opgeleid. De raio hoeft ook nog niet aan alle taakcriteria die bij de taken zijn geformuleerd te voldoen. Wanneer daarvan sprake is, is
achter het taakcriterium steeds een asterisk (*) geplaatst. Bovendien bestaat er een
verschil in moeilijkheidsgraad van zaken in de basis en de verdieping. Dit betekent
dat de basisraio probleemoplossend kan werken in eenvoudige en gemiddelde
zaken en zijn vaardigheden moet kunnen tonen in minder complexe situaties.
De verdiepingsraio zal zijn kennis en inzicht enerzijds hebben verdiept en anderzijds hebben verbreed naar bijzondere situaties, terwijl hij ook adequaat kan
omgaan met meer gecompliceerde problematiek en zelfstandig(er) functioneert.
Hij kan meer boven de stof staan, behoudt het overzicht ook in chaotische zaken
en kan in scenario’s denken en consequenties doordenken. Hij is als het ware in
staat zijn taak integraal en zelfstandig aan te pakken. De rol van de opleider
verschilt dienovereenkomstig dus ook: in de basisperiode werkt de raio nadrukkelijk onder begeleiding van zijn opleider, terwijl de opleider bij de verdiepingsraio
veel meer een coachende rol vervult waarbij de beslissingsbevoegdheid van de raio
steeds groter wordt. De volgende resultaten zijn behaald wanneer de betreffende
opleidingsfase succesvol is afgerond.

Na de basisperiode
van de raio-opleiding

Na de verdiepingsperiode
van de raio-opleiding

heeft de raio zich georiënteerd op het vak
van rechter/officier van justitie en heeft hij
een goed beeld verkregen van wat het werk
inhoudt;

functioneert de raio (vrijwel) op het niveau
van een beginnend rechter/officier van
justitie volgens de eindtermen van de
opleiding en is voldoende ervaring
opgedaan om werkzaam te zijn als beginnend rechter in één van de sectoren
waarin hij heeft verdiept of als beginnend
officier van justitie.

heeft de raio aantoonbare vorderingen
gemaakt in het functioneren als rechter/
officier van justitie volgens de eindtermen
van de opleiding.

Een raio die geen buitenstage hoeft te doen, wordt geacht aan het einde van de
verdieping het eindniveau behaald te hebben. Wordt een raio na afronding van zijn
opleiding in een andere sector ingezet, dan mist hij ervaring in die sector en dan
dient daarmee rekening te worden gehouden door hem een min of meer vergelijkbare opleiding als in de verdieping aan te bieden.
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Magistraat rechter/officier
van justitie
Ambachtelijke competenties
De rechter en de officier van justitie zijn verantwoordelijk voor een competente
ambtsvervulling.9 Zij zijn gehouden al het nodige te doen om hun kennis,
vaardigheden en persoonlijke eigenschappen vereist voor een goede ambtsvervulling, te ontwikkelen en te onderhouden. Zij zijn daarom verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en het behoud van een hoog niveau van competentie, en dienen de
daarvoor noodzakelijke scholing te ondergaan. Zij dienen daartoe bijvoorbeeld op
de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen in het internationale recht;
de rechter of officier van justitie is immers ook een ‘Europese’ rechter/officier van
justitie.
Veel taakgebieden uit beide functieprofielen betreffen vooral de ambachtelijke
competenties van de magistraat, zoals zijn intellectuele en analytische capaciteiten, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, contactuele kwaliteiten
en werkhouding. Deze zijn in de beschrijving van de eindtermen als centrale
competenties opgenomen.

Beheerscompetenties
De ambachtelijke competenties hangen nauw samen met de daaraan te stellen
eisen van snelheid, efficiëntie, effectiviteit, controle op werkprocessen, klantvriendelijkheid, etc.; zij worden ook wel beheerscompetenties genoemd omdat zij
aangeven wat voor een goede taakuitoefening beheerst moet worden. Zij ondersteunen en versterken derhalve de ambachtelijke competenties. Maar er zijn meer
vaardigheden van belang. In het functieprofiel Rechter is het resultaatgebied
‘Professionalisering’ als volgt omschreven:
De rechter is in staat om op basis van persoonlijke werkervaringen binnen gestructureerd collegiaal overleg:
• Zijn eigen functioneren in de beroepsrol kritisch te beschouwen (het vermogen
tot zelfreflectie)
• Op basis van deze reflecties beargumenteerde keuzes voor gedragsverandering
(in de beroepsrol) te formuleren
• Deze gedragsveranderingen in de praktijk toe te passen

9	Het hierna volgende is voor een belangrijk deel ontleend aan/geïnspireerd door een artikel van M. Loth, Met goddelijk goud gemengd: investeren in het menselijk kapitaal van de rechtsstaat, dat als bijlage is opgenomen bij het
functieprofiel rechter en dat nadien is verschenen in Trema, september 2003, p. 247- 256.
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• Een

bijdrage te leveren door collega’s een spiegel voor te houden en actief mee
te denken welke de consequenties zijn van dit spiegelen voor deze persoon in
deze situaties, rekening houdend met diens persoonlijke ontwikkeling
• Adequaat om te gaan met de effecten van interacties binnen de groep
Tot dit taakgebied behoren derhalve in elk geval vaardigheden als leervermogen,
zelfreflectie en samenwerken die bij het leren een belangrijke rol spelen. Deze
competenties dienen, evenals de andere beheerscompetenties, gelijkelijk te
gelden voor de officier van justitie, ook al zijn ze in het functieprofiel officier van
justitie niet expliciet onder een taakgebied vermeld.
De beheerscompetenties worden in de beschrijving van de eindtermen in beginsel
niet afzonderlijk opgenomen, omdat zij bij iedere taakuitoefening een rol spelen.
Indien één van de beheerscompetenties daarentegen in een opleidingsperiode
specifieke aandacht nodig heeft, is die wel benoemd bij de centrale competenties.

Morele competenties
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De vereisten voor een competente ambtsvervulling zijn niet alleen van intellectuele
aard, maar ook van morele aard, omdat rechters en officieren van justitie ook en
vooral verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij hun ambt vervullen. De morele
competenties betreffen de kernwaarden van het rechterschap en het zijn van
officier van justitie en hangen ten nauwste samen met de persoon van de rechter/
de officier van justitie. Het gaat dan vooral om het omgevingsbewustzijn, het
vermogen tot autonoom en authentiek denken en handelen, met de daarmee
verbonden karaktereigenschappen als een onafhankelijke geest, morele moed en
integriteit. Zij worden in de beschrijving van de eindtermen in beginsel niet afzonderlijk opgenomen, omdat ze geacht worden bij iedere taakuitoefening onder
liggend aanwezig te zijn, tenzij er in een specifieke opleidingsperiode specifieke
aandacht voor nodig is. Het gaat, evenals bij de beheerscompetenties, vooral om
persoonskenmerken en dus om competenties die het juridisch-ambachtelijke
overstijgen en voor de gehele opleiding gelijkelijk gelden.
Gelet op het belang van deze morele competenties voor de beroepsuitoefening van
zowel de rechter als de officier van justitie worden enkele onderwerpen hierna kort
toegelicht.

Omgevingsbewustzijn
Met elke uitspraak en elk requisitoir doet de rechter respectievelijk de officier van
justitie zijn invloed in de maatschappij in meer of mindere mate gelden. De
magistraat die zich bewust is van de rol van de eigen functie en diens organisatie
in de maatschappij en zich op de hoogte stelt van de ontwikkelingen en gedachtevorming in de maatschappij rond de functie van rechter/rechtspraak respectievelijk
officier van justitie/Openbaar Ministerie is in staat om in de uitspraak zowel oog te
hebben voor datgene wat de partijen belangrijk vinden als voor een voor de
maatschappij acceptabele beslissing.
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Zowel tijdens de zitting als bij het doen van uitspraken/houden van zijn requisitoir
moet de magistraat in staat zijn een evenwicht te vinden tussen de eigen onafhankelijkheid en het oog hebben voor het groter geheel van beleidsafspraken en
kaders die in gezamenlijkheid met de collega’s zijn geformuleerd. Dit vraagt van
de magistraat een continue aandacht voor de omgeving en de zich voordoende
juridische ontwikkelingen en veranderingen. Daarnaast zal hij op zoek moeten naar
overleg, kennisdeling en afstemming met collega’s (landelijk of binnen het eigen
gerecht/parket).

Integriteit
De rechter en de officier van justitie dienen het gezag en de integriteit van het
ambt hoog te houden en niets te doen wat het vertrouwen van de burger in de
rechterlijke macht kan aantasten. Het publieke vertrouwen in de Rechtspraak en het
Openbaar Ministerie is het doel; het handhaven van een hoge gedragsstandaard –
onder meer door de naleving van gedragsregels – is het middel. De basisfunctie van
de rechtspraak in een rechtsstaat is het verzekeren van integere oordeelsvorming.
Ten aanzien van de integriteit dient te worden onderscheiden tussen de integriteit
van het ambt en die van de ambtsdrager (de rechter/officier van justitie), hoewel
beide direct verband met elkaar houden. Enerzijds zijn de institutionele waarborgen
waarmee het ambt is omkleed ingericht op integere oordeelsvorming, anderzijds
staat de integriteit van de persoon ook in dienst van die van het ambt. De maatstaf
voor de invulling van het integriteitsvereiste is het publieke vertrouwen. Gezag zal de
magistraat verwerven en behouden wanneer hij in woord en daad blijk geeft van het
besef dat hij dienstbaar is aan de rechtsorde en justitiabelen (en niet andersom).

Onpartijdige oordeelsvorming
De onafhankelijkheid staat in het teken van de onpartijdigheid. Onpartijdigheid
veronderstelt minimaal dat de rechter zijn verplichtingen vervult zonder voorkeur
of vooroordeel voor het standpunt of de persoon van één van de partijen. Tevens
doet hij alles om het publieke vertrouwen in zijn onpartijdigheid te versterken,
vermijdt publieke uitlatingen over aanhangige zaken, en zal zich van de zaak
verschonen indien nodig (maar probeert die noodzaak te voorkomen c.q. te beperken). Het voorkomen van belangenverstrengeling (of de schijn daarvan) is een
onderwerp dat is uitgewerkt in de Leidraad onpartijdigheid.
Ook de officier van justitie dient zich op te stellen als een onpartijdige waarheidsvinder. Door de positie van de officier in het strafproces is het niet te vermijden
dat de officier zich soms al voor de zitting publiekelijk moet verantwoorden voor
zijn optreden. Hij doet dit echter objectief en zonder vooruit te lopen op de afloop
van de betreffende strafzaak. Hij houdt nadrukkelijk rekening met de belangen van
alle partijen die betrokken zijn bij een strafzaak. De officier van justitie voorkomt
stemmingmakerij. Hij waakt voor de belangen van eventuele slachtoffers en/of
nabestaanden, zonder daarbij de belangen van de verdachte uit het oog te verliezen. De officier van justitie treedt op namens de maatschappij zonder persoonlijke
belangen en evenmin als behartiger van andermans belangen.
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Onafhankelijke positie
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De rechter dient onder alle omstandigheden een onafhankelijke positie te bewaren
en te realiseren, dient de daartoe gecreëerde waarborgen te handhaven en dient
bij te dragen aan optimale omstandigheden voor onpartijdige oordeelsvorming. Aan
de constitutionele onafhankelijkheid kan de rechter niet veel doen, anders dan
ervoor te zorgen dat die niet in gevaar komt. De functionele onafhankelijkheid
staat in het teken van de vrije oordeelsvorming (‘librum arbitrium’). Het is in dit
verband de verantwoordelijkheid van de rechter te zorgen dat zijn oordeelsvorming
wordt bepaald door overwegingen van rechtmatigheid, dat wil zeggen, van legaliteit en rechtvaardigheid. De rechter is slechts gebonden aan de wet en is niet
gehouden instructies van wie dan ook te volgen. De oordeelsvorming dient hoe dan
ook vrij te blijven van iedere vorm van beïnvloeding, druk, interventie, direct of
indirect, door welke oorzaak of reden dan ook. Binnen de wettelijk geformuleerde
hiërarchische kaders van het Openbaar Ministerie bewaakt ook de officier van
justitie zijn onafhankelijke positie. Deze vertaalt zich in de praktijk als ‘betrokken
distantie’ en ‘onpartijdige waarheidsvinding’ (zie hierboven onder Onpartijdige
oordeelsvorming). Betrokken distantie betekent dat de officier van justitie betrokken is bij de ketenpartners in en deelnemers aan het strafproces, maar dat hij te
allen tijde onafhankelijk van deze partijen blijft. Dat geldt met name in de relatie
met de politie en slachtoffers en/of nabestaanden. Ook dient de officier van justitie het hoofd te bieden aan maatschappelijke druk, zonder overigens het
maatschappelijk belang uit het oog te verliezen.

Studiegids raio-opleiding

33

34

Studiegids raio-opleiding

Leerwerkplan algemeen
De opleidingskundige en inhoudelijke uitgangspunten, zoals beschreven in de voorgaande
hoofdstukken, vormen de basis voor het richten en inrichten van het leren. In het vorige
hoofdstuk is beschreven hoe het curriculum met behulp daarvan wordt vormgegeven. In dit
hoofdstuk wordt beschreven wat steeds aan activiteiten en structuur dient terug te komen
binnen iedere leerwerkperiode.
Structuur voor (in-)richten van werken en leren
Om hieraan kaders mee te geven, beschrijft deze studiegids in een leerwerkplan
hoe en wat aangereikt en geleerd moet worden. In de begeleiding van een raio is
het belangrijk structuur te bieden. Structuur geeft richting, sturing en veiligheid in
het leerproces. Om deze reden wordt in de raio-opleiding gewerkt met een aantal
vooraf vastgestelde contactmomenten tussen de raio en zijn opleider(s) en met
een leerwerkdossier en een ontwikkeldossier. Hieronder volgt eerst een korte
toelichting op de beide dossiers. Vervolgens worden de diverse gesprekken die in
de opleiding nodig zijn nader toegelicht. In volgende hoofdstukken wordt het curriculum per sector/parket beschreven. Daarin staat wat de uit te voeren taken zijn
(met de daarbij behorende taakcriteria en competenties) met aan het slot een
uitgewerkt leerwerkplan, dat wil zeggen een overzicht van de opbouw van het werk
per week en de te volgen cursussen.
	

Leerwerkdossier

Het werk vormt het belangrijkste leermiddel in de raio-opleiding. Feedback op het
werk is daarom van belang om te leren van ervaringen en bewust richting te geven
aan het leerproces. Om dit te ondersteunen wordt er in iedere opleidingsperiode
een leerwerkdossier bijgehouden. Het leerwerkdossier is een ringband, waarin het
verrichte werk wordt opgeborgen – bijvoorbeeld vonnissen die zijn geschreven –
met daarbij alle door de opleiders ingevulde feedbackformulieren. SSR heeft
daartoe per opleidingsperiode een leerwerkdossier gemaakt.
De volgende formulieren (vinden in Mijn SSR op www.ssr.nl) worden in deze map
verzameld:
• Overzicht van taken verricht in de betreffende sector/parket
	Om overzicht te houden over het werk dat is gedaan en om bij te houden in
hoeverre dit overeenkomt met de vastgestelde ervaringsnorm (zie curriculum/
eindtermen)
• Feedbackformulier voor de taken verricht in de betreffende sector/parket
	Om op een eenduidige manier feedback te verzamelen op het functioneren en
het leren
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	Van alle in de opleiding te verrichten taken zijn feedbackformulieren gemaakt.
De opleider vult in beginsel na iedere verrichte taak het betreffende feedbackformulier in. Onder het kopje ‘Bijzonderheden’ kunnen opmerkingen gemaakt
worden die invloed hebben gehad op de uitvoering van de taak. Dat kunnen
bijzondere kenmerken van de zaak zijn, bijvoorbeeld: “lastige zaak gelet op
niveau van de opleiding”, maar ook bijzonderheden de raio betreffende,
bijvoorbeeld: “raio gaf aan dat hij tijdens zitting hoofdpijn had”.
	Als geheugensteun staan de bij de taak behorende taakcriteria en competenties
vermeld zoals die in de Studiegids zijn opgenomen. Niet alle taakcriteria behoeven
door de opleider te worden gescoord, maar alleen die criteria die er uitspringen.
Die kunnen worden omcirkeld als het goed gaat of worden aangekruist als het
een aandachtspunt betreft; dus: o of x . Onder het kopje Toelichting volgt dan
de uitleg op het aangevinkte, of mogelijke andere opmerkingen die betrekking
hebben op de wijze van uitvoering van de taak. Daarbij kan een relatie met de
competenties worden gelegd om te duiden wat nodig is voor verdere ontwikkeling.
	Het niveau dat de raio geacht wordt aan het einde van de opleiding te hebben,
is bij het invullen uitgangspunt. Hetgeen onder de Toelichting is opgenomen,
leidt dan vanzelf tot de totaalconclusie: ‘in ontwikkeling’, ‘op niveau’, ‘sterk
punt’, ‘niet van toepassing’. In het begin van zijn opleiding zal de raio nog veel
ontwikkelpunten hebben; er moet immers doorgaans nog veel ontwikkeld
worden. Als het goed gaat, verandert dat in de loop van de opleiding naar ‘op
niveau’, eventueel naar ‘sterk punt’. Op deze manier kan de raio zijn eigen
ontwikkeling goed volgen.
• Feedbackformulier divers
	Om feedback te vragen in situaties waarin de raio geen specifieke taak heeft
verricht, maar die in het kader van de competentie-ontwikkeling interessant
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de raio na deelname aan een
overleg een collega vraagt feedback te geven op de manier waarop hij in het
overleg heeft geparticipeerd
• Reflectieformulier voor oriëntatietaken
	Om te reflecteren op taken die worden uitgevoerd ter oriëntatie op de functie;
denk aan auditeren bij zittingen. De gedachte is dat van dergelijke meekijk
momenten méér geleerd kan worden als de raio achteraf reflecteert op wat is
opgevallen, wat is gesignaleerd en wat de belangrijkste conclusies voor hem zijn
	De ingevulde feedback- en reflectieformulieren worden door de raio per taak/
taakgebied in het leerwerkdossier bewaard, zodat een duidelijk overzicht ontstaat
van de leerervaringen en het leerproces bij iedere taak. De raio is verantwoordelijk
voor het bijhouden van het leerwerkdossier en zorgt ervoor dat de map tijdig in
handen is van de opleider(s) ter voorbereiding op het toetsgesprek.

Studiegids raio-opleiding

Ontwikkeldossier
Het ontwikkeldossier is bedoeld om de ontwikkeling van de raio te monitoren en
resultaten vast te leggen Het dossier is een (door SSR gemaakte) ringband waarin
algemene informatie over de raio is opgenomen alsmede de verslagen van voortgangs-, toets-, en beoordelingsgesprekken. De raio zorgt ervoor dat hij van alle
gesprekken die in de loop van zijn opleiding met hem zijn gevoerd de (originele)
verslagen – en van het beoordelingsformulier een kopie - in dit dossier opneemt.
Daarmee is voor een volgende opleider duidelijk welke vorderingen de raio heeft
gemaakt, hetgeen een bijdrage levert aan continuïteit en consistentie binnen de
opleiding. De raio draagt verantwoordelijkheid voor deze stukken en dient deze te
bewaren tot de opleiding volledig is afgerond. Mede op basis van dit dossier
kunnen in iedere opleidingsperiode specifieke leerdoelen worden bepaald. De
volgende formulieren (ook te vinden in Mijn SSR op www.ssr.nl) maken onderdeel
uit van het ontwikkeldossier:
• Overzicht tijdschema totale opleiding
	Om bij te houden hoe het tijdsverloop in de opleiding is en met welke
opleider(s) is gewerkt
• Curriculum Vitae vragenformulier
	Om ten behoeve van het intakegesprek belangrijke en interessante gegevens
over het opleidings- en werkverleden van de raio te noteren, inclusief verdere
informatie die voor de opleiders van belang is om te weten. De raio vult zelf
voorafgaand aan de opleiding het formulier in en zorgt dat het up to date blijft.
Hierop wordt verder ingegaan in het intakegesprek van iedere nieuwe opleidingsperiode
• Intakeformulier
	Om in het intakegesprek aan het begin van iedere nieuwe opleidingsperiode de
belangrijkste punten uit eerdere ervaringen te noteren en afspraken te maken
voor de komende leerperiode. De raio reflecteert voorafgaande aan het gesprek
wat zijn belangrijkste conclusies met betrekking tot het leerproces zijn. In het
gesprek worden deze besproken en genoteerd
	
	Stel dat in een eerdere periode is gesignaleerd dat het organiseren van eigen
werk een aandachtspunt is, dan kunnen opleider en raio in de intake verkennen
hoe in de komende periode aan dit aspect extra aandacht besteed kan worden.
Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken er regelmatig op te reflecteren en het
terug te laten komen in feedbackgesprekken.
• Toetsformulier
	Om vast te leggen wat in de eerste helft van de opleiding de resultaten zijn van
functioneren en leren
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	Naast een algemeen beeld wordt door de opleider per resultaatgebied genoteerd
hoe het functioneren op de taken beoordeeld wordt. Hij geeft daarbij steeds
toelichting, waarbij de competenties benut kunnen worden om te duiden wat
verder ontwikkeld moet worden.
• Voortgangsformulier

Om te gebruiken in tussentijdse voortgangsgesprekken.
	Conclusies ten aanzien van leerproces en resultaten kunnen door de opleider
worden genoteerd, evenals afspraken omtrent begeleiding en eventuele aanvullende leeractiviteiten. Op deze wijze ontstaat meer inzicht en grip op het
leerproces
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• Beoordelingsformulier
	Om vast te leggen of aan het einde van de opleidingsperiode in een
sector/parket de resultaten van functioneren en leren voldoen
	
	Dit formulier wordt door de opleidingsadviseur kort voor het einde van de opleidingsperiode aan de betrokken opleider(s) gemaild. Door de opleider wordt per
resultaatgebied genoteerd hoe het functioneren op de taken beoordeeld wordt. In
eigen bewoordingen dient het niveau van de prestatie tot uitdrukking te worden
gebracht, mede met behulp van de in de Studiegids opgenomen taakcriteria en
de genoemde competenties. Deze gezichtspunten zijn bepalend bij de keuze
van de waarderingsletters.

Gesprekken
De gesprekken vormen de rode draad in de opleiding. Iedere nieuwe opleidingsperiode start met een intakegesprek, halverwege is er een toetsgesprek en de periode
wordt ook afgesloten met een toetsgesprek. Tevens zijn er naar behoefte voortgangsgesprekken. Deze worden in onderling overleg tussen opleider en raio
ingepland. Alle gesprekken hebben een educatief toetsend karakter. Het toetsgesprek aan het einde van iedere opleiding vormt tevens de opstap naar de selectieve beoordeling.
Oordeelsvorming
In de toetsgesprekken beoordeelt de opleider de wijze waarop de taken zijn uitgevoerd. Dit begint over het algemeen met een bepaald gevoel of idee over de wijze
waarop iemand zijn taak heeft uitgevoerd. Juist de expertise van de opleider/beoordelaar rechtvaardigt een dergelijke wijze van beoordelen. Onbewust is immers een
enorme hoeveelheid kennis en ervaring bij de expert aanwezig, op basis waarvan
deze in staat is situaties adequaat te interpreteren. Na deze eerste intuïtieve
beoordeling kan geanalyseerd worden waar dit oordeel op is gebaseerd, zodat het
aan de raio uitgelegd kan worden en daarnaast kan leiden tot concrete acties in
het leerproces. De taakcriteria en competenties vormen in de bespreking een taal
om te kunnen duiden waar verbetering mogelijk is en welke kennis en vaardighe-
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den nadere ontwikkeling behoeven. Om genoemde reden bestaat in de (educatieve
en selectieve) beoordeling ruimte voor een eerste, algemene indruk van de opleider op de taken zoals uitgevoerd door de raio. Daarna wordt door de opleider
aangegeven welk concreet gedrag is waargenomen, waarom dat goed is, of – als
dat niet het geval is – welke alternatieven er waren/ welk gedrag kortom gewenst
is. In het aldus gevormde oordeel wordt voorts ook betrokken het aantal taken dat
de raio heeft uitgevoerd (de ervaringsnorm). Dit alles tezamen vormt het uiteindelijke oordeel van de opleider.

Toelichting op de gesprekken
Intakegesprek
Iedere opleidingsperiode wordt begonnen met een intakegesprek. Opleider(s) en
raio maken in dit gesprek kennis met elkaar en bespreken het leerproces aan de
hand van zijn ontwikkeldossier tot dat moment. Zij blikken vooruit op de komende
opleidingsperiode en nemen – ondersteund door de studiegids – door wat er van
de raio verwacht wordt. Op basis van het ontwikkeldossier bespreken raio en
opleider(s) welke ontwikkelpunten mogelijk specifieke aandacht behoeven in deze
komende fase. Deze punten en eventuele aanvullende afspraken over leren en
ontwikkeling worden genoteerd op het intakeformulier. Ook wordt aangegeven wie
de beoordelaars van deze opleidingsperiode zijn.
Feedbackgesprek
Feedback is een belangrijke factor in het leerproces. Het betreft het verschaffen
van feitelijke informatie over een verrichte taak. Het is belangrijk dat daarbij een
relatie wordt gelegd met de taakcriteria zodat voor de raio duidelijk is waarom hij
iets goed of niet goed heeft gedaan. De opleider dient feedback beschrijvend te
geven en mag geen waardeoordeel bevatten. Daar kunnen dus ook welgemeende
en gerichte complimenten bijhoren, maar om inzicht te geven dient tevens
aangegeven te worden waarom het goed gaat. Informatie over de gemaakte
progressie – ‘feed back’ – leidt vaak tot een beoordeling, terwijl dit maar een deel
van het geven van feedback omhelst. Van groot belang is dat er ook aanwijzingen
worden gegeven hoe nu verder te gaan: ‘feed forward’. Feedback is zeer effectief
om het leerproces te stimuleren mits er goede vorm en inhoud aan wordt gegeven.
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de door de raio uit te voeren taak gelet op het
stadium van de opleiding niet te complex dient te zijn en het beoogde resultaat
helder. Geef feedback voorts zo snel mogelijk na een verrichte taak; dit houdt de
feedback herkenbaar.
Voortgangsgesprek
Afgezien van het verplichte toetsgesprek zijn er – naar behoefte – voortgangsgesprekken met een of beide opleiders om het leren te richten en het leerproces te
bevorderen. Het kan van belang zijn om voortgangsgesprekken te houden teneinde
te voorkomen dat alleen feedbackgesprekken worden gevoerd die vaak alleen de
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vakinhoudelijke kant van een afgebakende taak betreffen en er onvoldoende
momenten zijn om het totale functioneren en met name het leerproces en de
vorderingen te bespreken. In deze gesprekken coacht de opleider de raio op zijn
ontwikkelpunten. Het aantal van deze gesprekken is afhankelijk van de duur van
de opleidingsperiode en de behoefte van de raio, mede gelet op zijn ontwikkeling.
Toetsgesprek halverwege periode
Halverwege de opleidingsperiode vindt een toetsgesprek plaats tussen de raio en
zijn opleider(s).
Doelen van het gesprek zijn:
1	Zicht te krijgen op het leerproces en de leervorderingen van de raio
2 Eventueel aanpassen van het leerwerkplan
3 Inventariseren en bespreken van mogelijke knelpunten en verbeterpunten
4 Bevorderen van het leerproces
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Op het toetsformulier wordt aangegeven:
1	Eventuele bijzonderheden die het functioneren van de raio in een bepaalde
periode kunnen hebben beïnvloed (bijvoorbeeld bijzondere activiteiten, privésituatie, ziekte)
2	Een overall oordeel over het functioneren
3	Een overall oordeel over elk taakgebied met een beschrijvende motivering die
aansluit bij de ervaringsnormen, taakcriteria en competenties
Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de eindtermen zoals weergegeven voor
de betreffende opleidingsperiode en de afspraken die de raio met zijn opleider(s)
in het intakegesprek heeft gemaakt. Reflectie gebeurt op basis van de informatie
die door de raio is verzameld in het leerwerkdossier. De raio en de opleiders bereiden voor zichzelf het gesprek voor aan de hand van het toetsformulier, met als
leidraad de taken en de daarbij vermelde taakcriteria, competenties en ervaringsnormen. Per taakgebied geeft de opleider een oordeel over het functioneren van de
raio en geeft daarbij aan waaraan de raio in de volgende periode aandacht moet
besteden. Het niveau dat de raio aan het einde van de basisopleiding wordt geacht
te hebben, is daarbij uitgangspunt.
De raio wordt in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. De opleiders maken
een verslag van het gesprek, ondertekenen het en zorgen ervoor dat het verslag
door de raio ‘voor akkoord’ wordt ondertekend. Is de raio het niet eens met de
zienswijze over zijn functioneren, dan kunnen zijn opmerkingen aan het verslag
worden gehecht. De opleiders bewaren de kopie en de raio bewaart het origineel in
zijn ontwikkeldossier.
Toetsgesprek einde periode
Aan het einde van iedere opleidingsperiode (en na afloop in de basisopleiding
strafrecht) vindt een evaluatief toetsgesprek plaats tussen de raio en zijn
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opleider(s). Dit gesprek is bedoeld om de resultaten van de opleidingsperiode in
kaart te brengen. De eindtermen en de afspraken die de raio met zijn opleider(s)
in het intake- en tussentijds toetsgesprek heeft gemaakt, zijn hierbij leidend. Het
leerwerkdossier en ontwikkeldossier vormen weer de basis voor de reflectie. Voor
de gehele gang van zaken zie verder hierboven bij tussentijds toetsgesprek en
hierna in het hoofdstuk Beoordeling.
Eindgesprek opleiding
Aan het einde van de opleiding heeft de raio een eindgesprek met zijn opleidingsadviseur ter afronding van de gehele opleiding. Dit gesprek dient ter evaluatie van
de gehele opleiding en heeft tevens als doel vooruit te blikken op het verdere
leerproces dat de raio ingaat in zijn eerste functie als rechter of officier van justitie. Binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie is uitgangspunt dat iedere
professional blijft leren en zich inzet voor zijn eigen professionele ontwikkeling.
Voor de afgestudeerde raio komt daarbij dat de eerste jaren na de opleiding nog
gezien kunnen worden als essentieel in het verwerven van voldoende expertise
teneinde zelfstandig en op voldoende niveau te kunnen functioneren.
De volgende agendapunten maken in ieder geval onderdeel uit van het eindgesprek:
1	Terugblik en conclusies leerproces raio en wat dit betekent voor leren en
ontwikkelen in de te starten functie
2	Terugblik en conclusies opleiding (opzet, begeleiding, beoordeling) en suggesties van raio voor verbetering van de opleiding
3	Feedback aan de opleidingsadviseur
Startgesprek nieuwe functie
De afgestudeerde raio neemt de conclusies ten aanzien van sterke- en ontwikkelpunten mee naar het startgesprek in zijn nieuwe functie. Eventueel kan hij het
ontwikkeldossier uit de opleiding aan zijn leidinggevende en/of aan degene die
hem gaat begeleiden op de werkplek verstrekken. Op deze wijze is er een vloeiende overgang van de opleiding naar het verdere leerproces in het werk. De beginnend rechter/officier van justitie zal sneller expertise verwerven indien actief
gereflecteerd wordt. Het verdient dan ook aanbeveling dat structureel feedbackmomenten worden georganiseerd. Zowel de leidinggevende als de afgestudeerde
raio zijn hiervoor verantwoordelijk.
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Beoordeling van de raio
In het vorige hoofdstuk is de educatieve toetsing beschreven, zoals die plaats heeft in iedere
opleidingsperiode. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de selectieve beoordeling wordt vormgegeven.
Van gesprekken naar beoordeling
Iedere periode eindigt met een toetsgesprek. Dat gesprek vormt de opstap naar de
formele (selectieve) beoordeling. Deze beoordeling dient een logische conclusie te
zijn, volgend uit het laatste toetsgesprek en de feedbackgesprekken. Indien dit
zorgvuldig is gebeurd, hoeft de beoordeling voor de raio geen verrassing te zijn.

Wettelijk kader beoordeling
De vorderingen van de raio worden tegen het einde van de opleiding in een sector/
het parket/in de buitenstage beoordeeld conform de regels van het Beoordelingsvoorschrift burgerlijk Rijkspersoneel 1985 (zie artikel 25 Besluit opleiding
rechterlijke ambtenaren).10 In artikel 2 van het Beoordelingsvoorschrift is bepaald
dat een beoordeling een periode van ten minste zes maanden moet beslaan. Dit
heeft ten gevolge dat de beoordeling in de basisopleiding in de sector strafrecht
eerst plaats heeft na afloop van de opleidingsperiode, dus nadat hij zes maanden
als raio werkzaam is geweest.11
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een standaard beoordelingsformulier
dat is gebaseerd op de profielen van Rechter en Officier van justitie. Dat wil zeggen
dat de daarin opgenomen resultaatgebieden, competenties en essentiële vaardigheden de basis vormen voor de beoordeling. Het gebruik hiervan is verplicht.
Beoordelingsautoriteit voor de opleiding in de rechtbank namens het gerechtsbestuur, respectievelijk het parket en de buitenstage is de president, respectievelijk
de hoofdofficier van justitie en het College van Bestuur van SSR. De beoordeling
geschiedt door de daartoe aangewezen functionarissen, doorgaans de opleiders, na
advies van de opleidingsadviseur van SSR. De beoordeling kan echter ook door
een leidinggevende (lid ZM of OM) geschieden; dat verschilt per rechtbank/parket.
In dat geval zijn de opleiders mede-beoordelaars of informanten. In het intakegesprek bij aanvang van de opleiding wordt besproken wie beoordelaars zijn.

Gang van zaken
Ongeveer acht weken vóór afloop van een opleidingsperiode geeft de te beoordelen
raio aan de betrokken opleidingsadviseur de naam van de opleiders/beoordelaars
door. De raio kan bij die gelegenheid zo nodig de opleidingsadviseur informeren

10 H
 et ‘Protocol beoordeling raio’s’ uit het Eindrapport Herziening raio-opleiding, p. 99-100, is in dit hoofdstuk
verwerkt.
11 Beoordeling van de opleiding in de strafsector geschiedt voortaan standaard.
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omtrent kwesties die in het beoordelingsgesprek aan de orde gesteld zouden
moeten worden, zoals ziekte, privé-situatie of bijzondere activiteiten die het
functioneren kunnen hebben beïnvloed. Na ontvangst van die gegevens wordt door
de opleidingsadviseur een afspraak met de opleiders gemaakt voor de formele
beoordeling.
Ongeveer één week vóór de geplande datum wordt aan de beoordelaars het format
van het beoordelingsformulier toegezonden.
De gang van zaken bij de beoordeling in de buitenstage wordt hierna afzonderlijk
beschreven.

Beoordelingsformulier
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Zoals in het vorige hoofdstuk (onder Toetsgesprek einde periode) is omschreven,
vindt voorafgaande aan de beoordeling aan het einde van de opleidingsperiode een
evaluatief toetsgesprek plaats tussen de raio en zijn opleider(s). Dit gesprek is
bedoeld om de resultaten van de opleidingsperiode in kaart te brengen. Het
leerwerkdossier en het ontwikkeldossier vormen weer de basis voor de reflectie.
De eindtermen en de afspraken die de raio met zijn opleider(s) in het intake- en
tussentijds toetsgesprek heeft gemaakt, zijn hierbij leidend. Op basis van dit
toetsgesprek kan het officiële beoordelingsformulier vervolgens gemakkelijk
worden ingevuld. Op dat formulier staan (als leidraad) bij de vier resultaatgebieden steeds kort de eindtermen aan de hand van enkele taakcriteria beschreven
met de daarbij behorende relevante competenties en/of essentiële vaardigheden.
Onder het kopje ‘Toelichting’ dient vervolgens in eigen bewoordingen het niveau
van de prestatie tot uitdrukking te worden gebracht, mede met behulp van de
genoemde competenties en de in de Studiegids Raio-opleiding opgenomen
taakcriteria. Deze gezichtspunten zullen bepalend zijn bij de te maken keuze voor
de waarderingsletter A, B, C, D of E. Een combinatie van letters is daarbij niet
toegestaan.

Rol opleidingsadviseur
Op de afgesproken dag heeft de opleidingsadviseur het gesprek met de beoordelaars. Het (bij voorkeur) tevoren door hen ingevulde beoordelingsformulier wordt
besproken en in samenspraak met de opleidingsadviseur wordt de (definitieve)
tekst en de waarderingsletters in het beoordelingsformulier opgenomen. Na afloop
van het gesprek wordt het resultaat door de beoordelaars aan de raio kenbaar
gemaakt. Zo nodig wordt de raio door de opleidingsadviseur in kennis gesteld van
eventuele (rechtspositionele) consequenties die aan de beoordeling zijn verbonden.

Beoordeling
Nadat de beoordeling is opgemaakt, dient de beoordelingsautoriteit deze onverwijld van zijn (eerste) handtekening te voorzien, uiteraard alleen als hij zich met
de beoordeling kan verenigen; zie artikel 6 Beoordelingsvoorschrift. Daarna wordt
het beoordelingsformulier zo spoedig mogelijk aan de raio in kopie verstrekt en
door de beoordelaars met de raio besproken. Ingeval van verhindering van (een
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van) de opleider(s) laat deze zich desnoods vervangen. Op het beoordelingsformulier kan de raio zijn zienswijze omtrent de beoordeling kenbaar maken.
Indien de raio zich niet kan vinden in de beoordeling of de overwegingen die
daartoe hebben geleid, kan hij daartegen binnen 14 dagen na het beoordelingsgesprek bedenkingen indienen bij de beoordelingsautoriteit. Deze stelt na afloop van
die termijn, of eerder indien de raio het met de beoordeling eens is, de beoordeling met zijn (tweede) handtekening vast (zie artikel 7 Beoordelingsvoorschrift). De
raio ontvangt een kopie van de vastgestelde beoordeling, terwijl het origineel wordt
opgestuurd naar SSR.
De raio die het niet eens is met de vastgestelde beoordeling kan bezwaar maken
(zie artikel 8 Beoordelingsvoorschrift).
Een overstap naar een volgende opleidingsperiode is alleen mogelijk indien de raio
op alle onderdelen van de beoordeling een voldoende score heeft behaald. Een beoordeling op enig onderdeel van het beoordelingsformulier met een onvoldoende resultaat,
dat wil zeggen de waardering B of A, leidt ertoe dat de uiteindelijke beoordeling van
de werkzaamheden als geheel nimmer hoger kan uitvallen dan een B respectievelijk A.

Beoordeling buitenstage
Ook de buitenstage wordt met een beoordeling van de werkzaamheden afgesloten.
De betrokken opleidingsadviseur fungeert als beoordelaar. Hij zal aan het begin
van de stage de raio de gang van zaken bij de beoordeling toelichten en aan het
einde van de stage tijdig met de raio contact opnemen over de beoordeling. De
buitenstage kan op zeer uiteenlopende plaatsen worden gelopen. Daardoor kan
niet op voorhand aangegeven worden welke taken met bijbehorende competenties
beoordeeld zullen worden. Bij de beoordeling staan in elk geval de competenties
centraal die nodig zijn voor het adequaat vervullen van de functie van rechter
respectievelijk officier van justitie. Voorts zullen bij de beoordeling een rol spelen
de eindtermen die zijn opgenomen in het voorstel buitenstage. Beoordelingsautoriteit in de buitenstage is niet de president/hoofdofficier maar het College van
Bestuur van SSR. Zie verder over de totstandkoming van de beoordeling in de
buitenstage en de diverse rollen het hoofdstuk Curriculum buitenstage.

Herkansing
Wordt een opleidingsperiode met een B-waardering afgesloten, dan wordt de opleiding in de betreffende sector met zes maanden verlengd teneinde de raio in staat te
stellen alsnog aan de voortgangskwalificaties te voldoen. Herkansing kan niet in het
eigen gerecht/parket gebeuren maar heeft altijd plaats in een ander gerecht/parket
met andere opleiders. Herkansing is slechts één keer mogelijk in de raio-opleiding.
De opleidingsadviseur draagt zorg voor een nieuwe opleidingsplaats en adviseert
over invulling van de opleiding. De raio bespreekt in het intakegesprek met de
nieuwe opleiders aan de hand van zijn leerwerk- en ontwikkeldossier zijn ontwikkelpunten. In overleg met de opleidingsadviseur wordt een nieuw leerwerkplan
opgesteld. Invulling daarvan is mede afhankelijk van de te ontwikkelen competen-
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ties en geschiedt op basis van alle opleidingsvereisten in het leerwerkplan van de
betreffende opleidingsperiode, naar rato afgezet tegen de duur van de herkansing.
De opleidingsadviseur keurt dit plan goed.
In de herkansingsperiode vindt halverwege een toetsgesprek plaats en volgt aan
het einde de (selectieve) beoordeling. Is op alle punten een voldoende score
behaald, dan keert de raio terug naar het arrondissement van zijn oorspronkelijke
plaatsing en zet de opleiding daar voort. Is op één of meer punten echter een
onvoldoende resultaat behaald (A of B), dan wordt de opleiding beëindigd en volgt
ontslag.

Voortijdige beëindiging
De opleiding wordt beëindigd indien de opleidingsperiode met een A-waardering is
afgesloten of indien gedurende de opleiding een tweede keer een B-waardering is
vastgesteld (hetzij aan het einde van de herkansing hetzij in een eerdere opleidingsperiode). Voor de rechtspositionele gevolgen zie verder het Handboek Raioregelingen.
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Curriculum
basis strafrecht

Duur: 6 maanden

Schets functie

Het werk van de strafrechter heeft meer dan het werk van andere rechters een publiek karakter1. Dat uit zich in de openbaarheid van de zittingen, in de aanwezigheid van media (pers,
radio, tv, internet) en publiek in de zittingszaal en de belangstelling van de politiek. De eisen
aan het optreden op de zitting en het verantwoorden van de beslissing (in begrijpelijke taal)
zijn hierdoor extra hoog.
De strafrechter moet in staat zijn binnen een (vaak krappe) tijd de inhoud van een
dossier (dat omvangrijk, ongeordend en moeilijk leesbaar kan zijn) te doorgronden,
uit dit dossier een selectie te maken van feiten en omstandigheden die relevant
kunnen zijn voor enige in de zaak te nemen beslissing en zich deze feiten en
omstandigheden zo eigen te maken dat hij deze op de zitting paraat heeft en
aldus zonder het dossier (steeds) te hoeven raadplegen de zaak op de zitting kan
behandelen. Tevens moet hij tijdens de behandeling van een zaak in staat zijn een
goede balans te vinden tussen de snelheid van de behandeling en het vergaren
van de informatie die nodig is om een kwalitatief goede inhoudelijke beslissing te
nemen. Vooral bij grote werkbelasting wordt van hem verwacht dat hij die balans
kan handhaven.
De formele beslissing van de strafrechter verloopt volgens een strak stramien.
Eerst komen de voorvragen aan de orde, zoals de geldigheid van de dagvaarding.
Vervolgens wordt gekeken of het feit wettig en overtuigend kan worden bewezen,
of het een strafbaar feit betreft en of de dader strafbaar is. Tot slot moet een
passende sanctie worden bepaald. Ook de behandeling ter zitting volgt deze lijn,
waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen de bespreking van het feit en de
bespreking van de persoonlijke omstandigheden. De materiële beslissing van een
strafrechter vergt behoorlijk inzicht in lokale, nationale en internationale ontwikkelingen, die hem dwingen tot een groot politiek en maatschappelijk bewustzijn.

1	De schets van de functie en de schets bij de resultaatgebieden zijn geïnspireerd door Essentiële situaties die specifiek zijn voor de strafsector in het functieprofiel rechter en voor een belangrijk deel ontleend aan De strafrechter en
Profil, Deskundigheidsbevordering van de strafrechter (2008).

49

Algemeen over deze opleidingsperiode
Doel
Het doel van de opleiding is de raio kennis bij te brengen van het werk in de strafsector, zowel juridisch-inhoudelijk als wat betreft rechtersattitude, alsmede inzicht
te geven in het functioneren van de organisatie van de sector, ook in de strafrechterlijke keten. Omdat het de eerste kennismaking met het gerecht is, betekent dit
dat alles – werkplek, sfeer, materie – nieuw is voor de raio. Een eerste aanzet
wordt gemaakt met het ontwikkelen van rechterlijke vaardigheden in de raadkamer
en het leren schrijven van beslissingen. De belangrijkste accenten in de opleiding
liggen op het analyseren van zaken, het praktisch toepassen van het recht in een
concrete zaak, het reflecteren op zittingsvaardigheden van rechters door als griffier
op de zitting op te treden en het leren schrijven van beslissingen.
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Begeleiding
De raio wordt in beginsel ingezet op zittingen van de rechter die hem opleidt
(hierna te noemen rechter-opleider). Voor zover de raio zittingen doet met andere
rechters dan zijn opleider, worden de hierna te noemen begeleidingstaken door de
rechter-opleider gedaan of gedelegeerd aan de rechter waar de raio mee samenwerkt. Hier wordt een actieve rol van de rechter-opleider verwacht: hij delegeert
aan een andere rechter of hij verricht deze taken zelf.
Voor zover de raio griffierswerkzaamheden verricht, kan hij ook worden begeleid
door een griffier (hierna: griffier-opleider) maar in elk geval door ten minste één
rechter, die beiden zijn gecertificeerd als opleider. Zie voor de begeleiding verder
onder de diverse resultaatgebieden.

Eindtermen
De beoordeling over dit deel van de opleiding is enerzijds gebaseerd op de wijze
waarop de raio zijn griffierstaken heeft verricht en anderzijds op de ontwikkeling
van de rechterlijke attitude van de raio. De raio kan een strafdossier van gemiddelde moeilijkheidsgraad analyseren, een proces-verbaal opmaken, in raadkamer
een standpunt innemen, zijn standpunt motiveren en tot collegiale besluitvorming
komen. Voorts is hij in staat in meervoudige kamerzaken met een gemiddelde
moeilijkheidgraad conceptvonnissen te schrijven, waaronder zogenaamde promisvonnissen. Daarbij wordt vooral van de raio verlangd dat hij een deugdelijke bewijsen strafmotivering kan schrijven. Eveneens moet hij, deugdelijk gemotiveerd,
gevoerde verweren kunnen verwerpen of honoreren. Tevens moet de raio in staat zijn
in zaken met een gemiddelde moeilijkheidsgraad de bewijsmiddelen uit te werken.
Bij de beoordeling hiervan wordt steeds gekeken naar de vermelde taakcriteria,
competenties en ervaringsnormen. Voor zover de raio slechts griffierstaken verricht
– als griffier fungerend ter zitting – worden ook de griffierstaken benoemd met de
daarbij horende criteria nu dat de criteria zijn waarop de raio wordt beoordeeld.
Wanneer achter een taak of achter taakcriteria een asterisk* staat, behoeft de raio
nog niet aan de norm te voldoen.
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Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van hetgeen hierboven is opgemerkt over het werk in het
algemeen van de strafrechter wordt hierna besproken wat op de verschillende
resultaatgebieden van de strafrechter wordt gevergd: steeds volgt eerst een
algemene inleiding tot de taak, vervolgens worden de criteria waarop de taken
worden beoordeeld benoemd en de belangrijkste daartoe benodigde competenties,
met de daarbij behorende specifieke kennis.
De competenties leervermogen en zelfreflectie en andere beheerscompetenties
alsmede de zogenaamde morele competenties worden – als steeds noodzakelijk –
niet afzonderlijk vermeld.2 De benodigde algemene kennis voor dit deel van de
opleiding wordt hierna vermeld, waarbij relevante strafrechtelijke literatuur en
jurisprudentie niet is opgenomen; bij de diverse resultaatgebieden is de specifieke
kennis vermeld.
Kennis
• Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en Bijzondere Wetten
• Kennis van het internationale recht
• Kennis van bewijsrecht en verweren
• Kennis van juridische zoeksystemen, ook digitaal (bijvoorbeeld Intro landelijk/
strafportaal 	Porta iuris; Porta Europea; Website Raad van Europa)
• Kennis van Promis Best Practices (te raadplegen via Intro Landelijk)
• Kennis opbouw en inhoud (Promis)vonnis
• Kennis van in gebruik zijnde bedrijfsprocessen
• Handboek deskundigen voor de strafrechter
Type zaken
De zaken die de raio gaat behandelen hebben bij voorkeur een opbouw in oplopende
moeilijkheidsgraad. Factoren die de moeilijkheidsgraad kunnen bepalen zijn:
• Aantal verdachten
• Verdachte met stoornis/gebrek
• Aantal feiten
• Bekennend/ontkennend
• Rapporten van deskundigen
• Horen getuigen/deskundigen ter zitting
• Benadeelde partij/slachtofferverklaring
• Juridische complexiteit

2	Zie voor een toelichting op die competenties het hoofdstuk Magistraat.
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Resultaatgebied voorbereiden zitting
Schets
De strafrechter moet in staat zijn om een zaak snel en goed voor te bereiden. Hij
moet uit het dossier de essentiële feitelijke en juridische problemen destilleren en
zich daaromtrent snel een (gedegen) oordeel kunnen vormen zonder vooroordelen.
Hij moet zich een beeld vormen van de wijze waarop de zitting kan verlopen, hij
voorziet (op basis van de inhoud van het dossier) zoveel mogelijk welke valkuilen
en mogelijke alternatieven/scenario’s er in de zaak zitten. Dat vergt goed kunnen
plannen en pro-actief denken. Hij informeert en instrueert degenen die het
aangaat (onder wie bodes, beveiliging, persrechter) en moet waar mogelijk kunnen
samenwerken en kunnen delegeren aan een juridisch medewerker.
Taken
1	Analyseren strafdossier
2	Plan van aanpak en scenario’s doordenken*3
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Taakcriteria
Ad1 Analyseren strafdossier
a	Controleert dossier op formaliteiten (inclusief betekening dagvaarding of
oproeping betrokkenen) en ontbrekende stukken
b	Registreert alle relevante feiten, mede gelet op het juridisch kader en de
proceshouding van de verdachte (bekent/ontkent)
c	Registreert alle mogelijke bewijsmiddelen
d	Registreert alle mogelijke verweren
e	Registreert alle relevante persoonlijke omstandigheden
f	Neemt kennis van relevante wetsartikelen, jurisprudentie, literatuur en straforiëntatiepunten
Centrale competenties
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Samenwerken
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Oriëntatietaken
Maken van voorbereidingsformulieren – voor zover standaard gebruikt – voor enkelvoudige en meervoudige zittingen, met als doel te oefenen in het analyseren van
de inhoud van strafdossiers en het onderscheid aanbrengen in hoofd- en bijzaken.
De raio bevraagt de rechter naar specifieke wensen met betrekking tot invulling
van het formulier.
3	De raio voert deze rechterlijke taak nog niet uit, reden waarom hier deze taak niet is uitgewerkt in taakcriteria. Zie
daarvoor Curriculum straf verdieping.
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Ervaringsnorm
Zie hieronder bij Resultaatgebied zittingen.
Begeleiding
De griffier-opleider geeft de raio uitleg over (de inrichting van) het voorbereidingsformulier en over de wijze waarop de samenvatting van het dossier en de eerste
aanzet voor een promis-bewijs-motivering daarin moeten worden verwerkt. De
rechter-opleider geeft de raio specifieke instructies met betrekking tot het voorbereidingsformulier.
Specifieke kennis
• Kennis van het standaard-voorbereidingsformulier van het gerecht
• Basiskennis opbouw en inhoud (promis)vonnis
• Kennis van Promis Best Practices (te raadplegen via Intro Landelijk)
• Kennis van de promiswerkwijze van het gerecht.

Resultaatgebied zitting
Schets
De strafrechter moet op de zitting een heleboel touwtjes in handen houden. Hij is
verantwoordelijk voor de orde in de zittingszaal. Hij moet leiding geven, de orde
handhaven en verschillende communicatiestijlen kunnen toepassen en gemakkelijk kunnen schakelen. Hij moet goed kunnen luisteren en los van de stukken uit
het dossier het gesprek kunnen aangaan en doorvragen, zonder voortdurend te
hoeven bladeren. Het moet duidelijk zijn dat de rechter degene is die de regie in
handen heeft, zonder daarbij hautain of autoritair gedrag te vertonen. Hij moet in
staat zijn hoor en wederhoor toe te passen, de problemen en punten waarover
twijfel mogelijk is en waarop dus beslist moet worden te benoemen, zo veel
mogelijk informatie over deze punten vergaren en vervolgens de discussie te
sluiten en een adequate beslissing te nemen. Dit vergt stevigheid, zelfkennis en
het vermogen om flexibel te kunnen reageren op de gebeurtenissen op de zitting.
Hij moet zich ervan bewust zijn dat eigen gedrag/emoties dan wel die van de
procespartijen en andere betrokkenen de waarheidsvinding in de weg kunnen
staan. In dat geval moet hij in staat zijn, zijn gedrag aan te passen. Hij moet eigen
emoties en die van anderen kunnen neutraliseren. Dit vereist ook sensitiviteit. Het
is voor de strafrechter voorts van groot belang om tijdens de zitting een goede
balans te vinden tussen de beschikbare tijd en het bespreken van de zaak met de
verdachte – welk punt bespreek ik wel/niet in verband met de beperkte tijd –
waarbij hij ook reageert op hetgeen de verdachte zelf en zijn raadsman alsmede de
officier van justitie aanvoeren. Dit vereist uitstekende communicatieve vaardigheden en prioritering. In zijn optreden wordt hij nauwlettend gevolgd door het
publiek. Dit stelt hoge eisen aan zijn optreden op de zitting jegens alle betrokkenen en aan de verantwoording (motivering) van zijn beslissingen.
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Taken4*
1	Hoort de verdachte en neemt inhoud dossier met hem door*
2	Hoort getuigen en/of deskundigen en/of slachtoffers*
3	Voert regie*
4	Deelt (tussen)beslissingen mee*
Centrale competenties (van de rechter)
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Probleemanalyse
• Samenwerken
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
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Oriëntatietaken
In het begin van de opleiding fungeert de raio als griffier op enkelvoudige zittingen
(politierechterzittingen). Deze zittingen zijn overzichtelijk en nuttig als eerste
kennismaking met het strafproces en zijn deelnemers. Juist doordat er relatief veel
zaken worden behandeld, krijgt de raio in korte tijd een goede kijk in de strafrechtelijke en strafvorderlijke keuken en de rol van de strafrechter daarbij. Het verdient
de voorkeur om de raio deze zittingen ook te laten voorbereiden. Dit ontlast de
zittingsrechter en biedt de raio de gelegenheid om ter voorbereiding op de
meervoudige kamer alvast te oefenen in het samenvatten van dossiers.
In het verloop van de opleiding fungeert hij ook als griffier op MK-zittingen. De
raio moet zich op de zitting met name richten op het notuleren van alle relevante
feiten en argumenten. Tevens bewaakt hij mede de procedure, zoals formaliteiten
die door de rechter in acht moeten worden genomen, en geeft inhoudelijke en
procedurele ondersteuning. Door dit te doen traint de raio zich in het scheiden van
hoofd- en bijzaken en in het toepassen van strafvorderlijke bepalingen. Tenslotte
maakt hij als griffier een proces-verbaal van de zitting op.
Criteria oriëntatietaken
Ad1 Maakt ter zitting aantekeningen van hetgeen is besproken en voorgevallen
	a	Legt de van belang zijnde formaliteiten die zich ter zitting hebben voorgedaan vast
	b	Legt de op de zitting door verdachte/getuigen/deskundigen/slachtoffers
afgelegde verklaringen en de door het OM en verdediging naar voren
gebrachte standpunten accuraat en voor anderen toegankelijk vast
	c	Legt vast welke stukken zijn voorgehouden

4	De raio voert deze rechterlijke taken nog niet uit, reden waarom hier deze taken niet zijn uitgewerkt in taakcriteria.
Zie daarvoor Curriculum strafrecht verdieping.

Studiegids raio-opleiding

Ad2 Maakt een proces-verbaal van de zitting op
	a	Neemt op in het proces-verbaal een zakelijke weergave van de relevante
formaliteiten en de ter zitting door verdachte/getuigen/deskundigen/slachtoffers afgelegde verklaringen en de door het OM en de verdediging naar voren
gebrachte standpunten
	b	Gebruikt daarbij een heldere opbouw en structuur
Ad3 Levert

inhoudelijke en procedurele ondersteuning bij de behandeling
ter zitting
	a	Maakt de rechter attent op formaliteiten en eventuele omissies ter zitting
Centrale competenties (van de griffier)
• Luisteren
• Samenwerken
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• In maximaal vijf (5) enkelvoudige strafzittingen van één dagdeel als griffier
fungeren (in de beginfase van de opleiding). Er kan ook gekozen worden om in
plaats daarvan te griffieren op eenvoudige meervoudige strafzittingen
• In minimaal drie (3) enkelvoudige zaken de bewijsmiddelen uitwerken
• Minimaal acht (8) meervoudige strafzittingen van twee dagdelen voorbereiden
en als griffier fungeren
• In minimaal tweeëndertig5 (32) meervoudig behandelde strafzaken het vonnis
concipiëren (zijnde kort/staart – vonnissen en de bewijsmiddelen ingeval van
een hoger beroep en de vonnissen niet volgens de promiswijze zijn opgesteld),
waarvan ten minste twaalf (12) volgens het promismodel geschreven
worden. Indien rechtbanken 100% volgens het promismodel werken, zal in
raadkamer bekeken worden welke zaken aan de raio voor promisvonnis worden
toebedeeld
• Aanbeveling verdient het om de raio in enkele enkelvoudige zittingen onder
gezag van zijn opleider het onderzoek ter zitting te laten doen (alvorens de
rechter zelf tot een uitspraak komt), en wel aan het einde van de opleiding
Uitgangspunt zijn steeds zaken van een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Bij een
oververtegenwoordiging van lichte of zware zaken moet de norm dienovereenkomstig worden bijgesteld.

5	De berekening is op basis van een landelijk gemiddelde (verkregen via het LOVS) als volgt tot stand gekomen. Een
gemiddelde MK-zitting levert 4 eindvonnissen op; dus 8 MK-zittingen leveren 32 eindvonnissen op.
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Begeleiding
De raio auditeert zijn eerste zitting als griffier van de enkelvoudige en meervoudige
kamer bij een zitting van een ervaren griffier (bij voorkeur de griffier-opleider). Op
enkelvoudige en meervoudige zittingen die de raio voor het eerst zelfstandig als
griffier doet, wordt hij begeleid door een ervaren griffier (bij voorkeur de griffieropleider). Daarna ligt de begeleiding bij de rechter-opleider voor zover het gaat om
het functioneren op de zitting en bij de griffier-opleider voor zover het gaat om het
concipiëren van een proces-verbaal. Na de zitting geeft de rechter-opleider de raio
feedback op de door hem gemaakte voorbereidingsformulieren aan de hand van de
taakcriteria Analyseren strafdossier. Hij vult het betreffende feedbackformulier in.

Resultaatgebied raadkameren

56

Schets
Na afloop van een meervoudige zitting beslissen de rechters in de zaken die zij die
dag hebben behandeld. In raadkamer is discussie en tegenspraak heel belangrijk.
De tegenhanger daarvan is het luisteren naar elkaars argumenten en het zich
bewust zijn van de eigen predisposities. Dat vergt het nodige van de voorzitter en
de rechters. Het moet niet zo zijn dat een ervaren voorzitter zijn mening dicteert.
De rechters moeten stevigheid hebben en niet bang zijn om een afwijkende
mening neer te zetten en deze te beargumenteren. Maar deze stevigheid mag niet
hetzelfde zijn als starheid of eigenwijsheid. Uiteindelijk zal consensus moeten
ontstaan over de te nemen beslissing.
Het is gebruikelijk dat de raio – fungerend als griffier – als eerste zijn visie presenteert. Hij dient gemotiveerd aan te geven hoe hij tegen een zaak aankijkt, maar
moet vervolgens ook goed luisteren naar hetgeen de rechters daarover te zeggen
hebben. In een dialoog met de rechters komt het uiteindelijke oordeel tot stand.
Een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van deze rechterlijke attitude is
dat er in raadkamer een opbouwende sfeer moet zijn, waarin knelpunten bespreekbaar zijn en waarin ruimte wordt geboden voor ontwikkeling. Hier bevindt zich een
spanningsveld voor een raio omdat deze enerzijds als griffier optreedt in de
meervoudige kamer maar anderzijds in een beoordelingssituatie verkeert. Het
draagt het risico in zich van zoeken naar goedkeuring/erkenning van de voorzitter/
rechter-opleider, terwijl het uiten van het eigen standpunt centraal zou moeten
staan.
Taken
1	Presenteert een juridisch correcte analyse
2	Voert een dialoog met de collega’s naar aanleiding van hun analyse
3	Neemt een collegiaal standpunt in

Studiegids raio-opleiding

Taakcriteria
Ad1 Presenteert een juridisch correcte analyse
	a	Geeft blijk van dossierkennis
	b	Geeft blijk van inzicht in bestudeerde literatuur en jurisprudentie
	c	Neemt een gemotiveerd standpunt in ten aanzien van de voorvragen, het
bewijs van het feit, strafbaarheid feit, strafbaarheid verdachte en straf
	d	Reageert op onderbouwde standpunten van OM en verdediging
	e	Hanteert een heldere opbouw
	f	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
Ad2 Voert een dialoog met de collega’s naar aanleiding van hun analyse
	a	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
	b	Luistert goed naar collega’s en geeft hen ruimte om te spreken
	c	Stelt vragen om de collega’s beter te begrijpen
	d	Toont zich bewust van zijn eigen handelen en predisposities en maakt deze
bespreekbaar
Ad	3	Neemt een collegiaal standpunt in
	a	Weegt af wat in raadkamer naar voren is gebracht
	b	Doet dit op inzichtelijke wijze
c Komt tot een eenduidig en gemotiveerd oordeel
	d	Committeert zich aan het gezamenlijke oordeel
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
Oriëntatietaken
De raio neemt actief deel aan het raadkameroverleg. Op deze wijze leert de raio
een balans te vinden tussen zijn persoonlijke, onafhankelijke oordeel en de belangen van anderen en het grotere geheel. Hij zal zich ook moeten leren committeren
aan in raadkamer genomen beslissingen. Voorts noteert de raio de in raadkamer
genomen beslissingen en de onderbouwing daarvan, bevraagt bij twijfel (nogmaals)
de rechters en draagt zorg dat deze informatie voor anderen toegankelijk is, voor
het geval dat de raio door omstandigheden zelf niet in staat is het vonnis te concipiëren.
Ervaringsnorm
Zie hierboven bij Resultaatgebied zitting.
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Specifieke kennis
• Beslissingsmodel
• Bewijsrecht
Begeleiding
Het verdient aanbeveling dat de rechter-opleider voorafgaande aan de eerste
raadkamerzitting samen met de raio de gang van zaken doorneemt en de raio
instructies geeft over zijn rol in raadkamer, alsmede de wijze waarop een bewijsmotivering alsmede een strafmotivering kan worden opgebouwd.
De rechter-opleider neemt in raadkamer vooral een coachende rol aan. Hij zorgt
ervoor dat de raio in zijn rol kan groeien en geeft de raio daartoe langzaamaan
meer ruimte. Hij bevraagt de raio gestructureerd teneinde tot een goede analyse
van de zaak te komen en vraagt door. Hij stelt de raio kortom in de gelegenheid
zich te ontwikkelen in een omgeving waar ruimte is voor dialoog. Na afloop geeft
hij de raio feedback en vult het betreffende feedbackformulier in.

Resultaatgebied uitspraken
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Schets
Hoewel traditioneel de vonnissen van de meervoudige kamer relatief kort en
zonder weergave van de bewijsmiddelen worden geschreven (de zogenaamde
kop-staart-vonnissen), is thans vereist dat de rechtbank in het vonnis meer overwegingen schrijft en ook aandacht besteedt aan de bewijs- en strafmotivering. Het
tamelijk schematische strafvonnis ontwikkelt zich in de richting van het civiele
vonnis, in die zin dat het debat ter terechtzitting – onderbouwde standpunten van
officier van justitie, de (raadsman van) verdachte en (de raadsman van) de
benadeelde partij – en de afweging van argumenten die de rechter vervolgens aan
de beslissing ten grondslag legt een belangrijkere plaats moeten innemen. Die
afweging moet in het vonnis expliciet worden verwoord. Zo is het vereist om in het
vonnis op de betrouwbaarheid van bepaalde bewijsmiddelen in te gaan of uit te
leggen waarom de rechtbank kiest voor de ene en niet de andere straf/maatregel.
Er worden in toenemende mate promisvonnissen geschreven om tegemoet te
komen aan de behoefte van het OM, de verdediging, het slachtoffer en de
maatschappij, zodat meer inzicht wordt verkregen in de gedachtegang van de
rechter en de vonnissen beter leesbaar zijn.
Taken
1	Concipieert een (promis)vonnis
2	Selecteert en werkt de bewijsmiddelen uit
3	Beoordeelt concepten (vonnis, bewijsmiddelen en proces-verbaal) van de
griffier6
6	De raio voert deze rechterlijke taak nog niet uit, reden waarom deze taak hier niet is uitgewerkt in taakcriteria. Zie
daaromtrent Curriculum straf verdieping.

Studiegids raio-opleiding

Taakcriteria
Ad	1	Concipieert een (promis)vonnis
	a	Schrijft een (promis)vonnis op basis van hetgeen in raadkamer is beslist en
overwogen
	b	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
	c	Hanteert een logische structuur en opbouw
	d	Maakt een duidelijk onderscheid tussen feiten, standpunten OM of verdediging en oordeel van de rechtbank
	e	Draagt zorg dat de motivering steeds de beslissing kan dragen en dat
gemotiveerd wordt ingegaan op het standpunt dat niet wordt gevolgd
Ad2 Selecteert en werkt de bewijsmiddelen uit
	a	Maakt naar aanleiding van de uitspraak van de politierechter of hetgeen
in raadkamer van de MK-zitting is besproken een overzicht van de bewijsmiddelen en werkt deze uit
	b	Hanteert een logische structuur en opbouw
Centrale competenties
• Prioritering
• Samenwerken
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
Oriëntatietaken
Van de op de politierechterzittingen behandelde zaken wordt door de raio slechts
een aantekening van het mondeling uitgesproken vonnis gemaakt. Deze aantekening wordt in een geautomatiseerd systeem (Compas) gemaakt en bevat slechts de
belangrijkste onderdelen van de mondelinge beslissing. Nu deze taak slechts een
beperkt leerdoel dient, is die taak verder niet uitgewerkt in taakcriteria. Verkrijgen
van inzicht in het Compas-systeem (en binnenkort in het GPS-systeem) maakt de
raio vertrouwd met een systeem dat later in de opleiding bij het OM van veel groter
belang zal worden.
De taakcriteria voor het maken van een proces-verbaal zijn al onder Resultaatgebied
zitting weergegeven.
Ervaringsnorm
Zie hierboven bij Resultaatgebied zitting
Begeleiding
Primair begeleidt de griffieropleider de raio bij het concipiëren van het vonnis of het
bewijsmiddelenoverzicht. Nadat de rechteropleider het vonnis of het bewijsmiddelenoverzicht heeft beoordeeld, bespreekt de rechteropleider dit zo spoedig mogelijk
met de raio, zodat de raio kan leren van de door de opleider aangebrachte wijzigingen.
Na afloop vult de rechteropleider het betreffende feedbackformulier in.
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Specifieke kennis
• Basiskennis opbouw en inhoud (promis)vonnis
• Kennis van Promis Best Practises (te raadplegen via Intro Landelijk)
• Basiskennis uitwerken bewijsmiddelen
Overige oriëntatietaken
• Eén of twee dagen auditeren in het kabinet rechter-commissaris voorafgaande
aan het moment dat de raio als griffier optreedt op MK-zittingen, met als doel
oog te ontwikkelen voor die aspecten in de strafsector/ te bezien hoe verklaringen tot stand komen
• Als griffier optreden op raadkamerzittingen gevangenhouding of bijzondere
raadkamerzittingen teneinde meer inzicht te krijgen in de periode van
voorlopige hechtenis dan wel de periode na het wijzen van het eindvonnis
• Korte kennismaking met de politie, het OM, de reclassering, slachtofferhulp,
veiligheidshuizen
• Bezoek aan gevangenis in het arrondissement met als doel meer zicht te krijgen
op het werk van de andere
	
partners in de strafrechtelijke keten
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Studiegids raio-opleiding

Leerwerkplan
basis strafrecht

Duur: 6 maanden

In dit deel van de studiegids wordt de opleiding binnen de basisperiode in de sector stafrecht van
week tot week geschetst.

Week 1 Algemene introductie
Wat Introductie raio-opleiding.
Doel Kennismaken met SSR en Raad voor de rechtspraak en het College van
Procureurs-Generaal (de opdrachtgevers van de opleiding), kennismaken
met de opleiding, kennismaken met collega-raio’s.
Wat Cursus Introductie in de strafsector.
Doel	Het verkrijgen van zicht op de werkwijze in de strafsector, het vergaren
van informatie, basiskennis en vaardigheden nodig voor een goede start
in de sector strafrecht. Daarbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor
het onderwerp ‘strafrechtelijk bewijs’ en het ontwikkelen van het
rechterlijk denken leidend tot rechterlijke oordeelsvorming.
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Week 2 Introductie rechtbank en parket standplaats
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Kennismaken met elkaar en met deze specifieke sector, bespreken van
curriculum vitae, eerdere leer- en werkervaringen, opbouw van de opleidingsperiode straf, eindtermen van de opleidingsperiode (zie studiegids), maken van afspraken over verwachtingen ten aanzien van gedrag,
begeleiding door de opleider, feedback, toetsgesprekken en bespreken
van de rol van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke
punten worden genoteerd op het intakeformulier zoals opgenomen in
het ontwikkeldossier. De raio heeft voorafgaand aan het gesprek het
curriculum vitae in het ontwikkeldossier ingevuld.
Wat K
 ennismakingsgesprek met sectorvoorzitter/teamvoorzitter.
Doel Kennismaken met sectorvoorzitter/teamvoorzitter als leidinggevende,
duidelijkheid krijgen over de rol van sectorvoorzitter/teamvoorzitter in de
opleiding, indruk krijgen van bredere context waarbinnen de raio functioneert, uitwisselen van verwachtingen.
Wat K
 ennismaken met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit zelf
voorstellen, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Week 2 Introductie rechtbank en parket standplaats (vervolg)
Wat Nader kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de sector/het
team.
Doel	Zich bekend maken met de organisatie van de sector/het team, de
administratie, de dossierrouting en de kennisbronnen.
Wat Voorbereiden op eerste politierechterzittingen.
Doel	Zich goed voorbereiden op de aanwezigheid bij politierechterzittingen in
week 3-5 door te auditeren bij een zitting, bestaande uit: lezen van
dossier, bijwonen zitting, eventueel raadkameren en helpen bij schrijven
aantekening mondeling vonnis.
Wat G
 riffiertaken bij politierechterzittingen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat Voorbereiden op meervoudige strafkamer.
Doel	Zich goed voorbereiden op de rol van griffier bij de meervoudige kamer
in de weken 6-22 door éénmaal te auditeren bij een MK, bestaande uit:
lezen van dossier, bijwonen zitting, raadkameren en helpen bij schrijven
conceptvonnis.
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Week 6-22 Werken en leren
Wat Strafrechtelijk bewijs (in theorie en praktijk).
Doel 	Verwerven van praktisch inzicht in en kennis van het strafrechtelijk
bewijs en het bewijsrecht.
Wat

 ursus Effectief formuleren en motiveren van Promisuitspraken.
C
Cursus Verweren in het strafrecht.
Cursus Wie wat vindt heeft niet goed gezocht (over oordeelsvorming).
Doel	Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken
binnen de sector strafrecht.
Wat


Griffierstaken
bij de meervoudige kamer (eventueel aangevuld met nog
enkele politierechterzittingen).
Doel	Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat M
 eervoudige kamerzittingen en appellen uitwerken.
Doel Bij voorkeur beginnen met verkorte vonnissen, vervolgens appellen
uit-werken en promisvonnissen schrijven.

Studiegids raio-opleiding

Week 6-22 Werken en leren (vervolg)
Wat Kennismaken met kabinet RC.
Doel Een beeld vormen van het kabinet RC om op die manier een bredere
context van de werkomgeving te verkrijgen. Eén à twee dagen stage
lopen op het kabinet.
Wat	Het doen van voorgeleiding en verhoor (optioneel).
Doel Oriëntatie op zelf uitvoeren van deze taken. De uitvoering van deze
taken maakt geen onderdeel uit van de beoordeling. Of het doen van
voorgeleiding en verhoor in deze weken plaats heeft, wordt bepaald door
het betreffende gerecht.

Week 23-26 Werken en leren
Wat 	Cursus Communicatieve vaardigheden.
Doel 	Het leren van diverse communicatiestijlen en daardoor het vergroten van
vaardigheid in het voeren van een gesprek op zitting.
Wat	Cursus EU-recht en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken
binnen de sectoren strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en het parket.
Wat L
 aatste meervoudige kamerzittingen en appellen uitwerken.
Doel Zorgdragen voor voldoende ervaring in het uitwerken van meervoudige
kamerzittingen en appellen.
Wat


Het
zelf doen van politierechterzaken onder supervisie van de opleider
(optioneel).
Doel Oriëntatie op volledig zelf uitvoeren van deze taak. De opleider zit naast
de raio en is degene die beslist. De uitvoering van deze taak maakt geen
onderdeel uit van de beoordeling. Of het meedraaien in politierechterzaken in deze weken plaats heeft, wordt bepaald door het betreffende
gerecht.

Week 7+20 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 7 en week 20 wordt zonodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden, met als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende)
afspraken te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het
voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.
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Week 13+26 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met de opleider(s).
Doel	In week 13 en in week 26 wordt een toetsgesprek door de opleider(s)
met de raio gehouden, met als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Per
taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt
hierbij belangrijke input voor het gesprek. In het gesprek worden conclusies getrokken ten aanzien van het leerproces en de leerresultaten. Ook
worden in het toetsgesprek in week 13 afspraken gemaakt over aard van
het werk en de begeleiding hiervan in de verdere weken van deze leerperiode, om de gewenste ontwikkeling te ondersteunen. In week 26 wordt
besproken wat belangrijke punten zijn om mee te nemen naar de opleidingsperiode in civiel. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in
het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier.
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Week 27 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel	Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten voldoende zijn om
door te stromen naar de sector civiel recht.

Studiegids raio-opleiding
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Curriculum
basis civiel recht

Duur: 10 maanden

SCHETS FUNCTIE

De belangrijkste bezigheid van de civiele rechter bestaat in veel gevallen uit het selecteren,
vaststellen en waarderen van de juridisch relevante feiten.1 Zaken worden in meerderheid nog
steeds gewonnen of verloren op grond van de feiten. De civiele rechter onderstreept dit door
zijn zoektocht naar de materiële waarheid: met behulp van comparities, het opvragen van
documenten, en het stellen van vragen aan partijen spant hij zich in om een zo volledig
mogelijk beeld van de zaak te krijgen. Hij moet zich er echter (meer dan de bestuursrechter en
veel meer dan de strafrechter) wel van bewust zijn dat de procedure een geschil van partijen is.
Zij moeten het materiaal bijeen brengen en hun posities markeren. Aldus bezien pendelt de
rechter heen en weer tussen de feiten in het procesdossier en de materieelrechtelijke normen die
hij in het concrete geval wil toepassen. Dit vereist het vermogen om vlot te kunnen wisselen
tussen abstract en concreet denken.
Beslissingen in het civiele recht zijn veel minder volgens een vast ‘beslisschema’
opgebouwd dan die in het strafrecht en in het bestuursrecht, al is het verschil met
de bestuursrechtelijke uitspraak geringer. De beslissing van de strafrechter
verloopt volgens het strakke stramien van de artikelen 348-350 Sv. In het
bestuursrecht staat het besluit van het overheidsorgaan centraal; naar aanleiding
van het daartegen ingestelde beroep moet de rechter toetsen of er gronden zijn
voor vernietiging van het besluit. Met het besluit is dus altijd een vast (vertrek)
punt gegeven. In artikel 8:70 Awb zijn de vier hoofdbeslissingen omschreven
waartoe de bestuursrechter kan komen na zijn beoordeling van (de eventuele
gebreken aan) het besluit. Vergeleken hiermee is het civiele recht veel vrijer. Het
aantal mogelijkheden om tot een beslissing te komen en het aantal soorten beslissing zijn – uiteraard binnen de grenzen van het geschil van de partijen –
‘onbeperkt’. Dit aspect wordt versterkt door drie omstandigheden.
In de eerste plaats is het civiele recht zelf ‘vrijer’ dan het bestuursrecht. Het
bestuursrecht heeft in sterke mate een gelede normstelling. Voor bijna alle rechtsvragen gelden daar regels, subregels en sub-subregels. Uiteindelijk is er bijna
altijd een regeling over precies de rechtsvraag die in de aan de rechter voorgelegde
zaak speelt. In het civiele recht is deze structuur veel minder prominent aanwezig.
1	De schets van de functie en de schets bij de resultaatgebieden zijn geïnspireerd door het Algemeen deel in de Asserserie van J.B.M. Vranken (Deventer 1995 en 2005) en voor een belangrijk deel ontleend aan H. Hofhuis, Essentiële
situaties die specifiek zijn voor de sector civiel recht in het functieprofiel Rechter.
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De moeilijke zaken kenmerken zich vooral hierdoor dat de (wettelijke of jurisprudentiële) regels geen houvast bieden (te vaag of te ‘open’ zijn), met elkaar botsen
of – bij uitzondering – eenvoudig ontbreken. Enerzijds is het dus wel zaak om
kennis te hebben van die wettelijke en/of jurisprudentiële regels, anderzijds
moeten die regels met flexibiliteit en oog voor het aan de orde zijnde probleem
worden geïnterpreteerd.
In de tweede plaats spelen in het civiele recht – opnieuw in vergelijking met het
bestuursrecht – veel vaker, en op ingewikkelder wijze, ‘gelaagde’ of ‘vervlochten’
zaken waarin meerdere beslispunten voorliggen.
In de derde plaats wordt in het civiele recht niet zelden warrig of rommelig geprocedeerd en worden de stellingen feitelijk vaak slechts marginaal uitgewerkt
waardoor er veel open eindjes zijn. In combinatie met de hier vermelde andere
kenmerken is het een opdracht om in de brij van feitelijke en juridische stellingen
van de partijen de structuur aan te brengen en daarbinnen de oplossing voor het
geschil te vinden.
Dit alles stelt bijzondere eisen aan het analytische vermogen van de rechter en
aan zijn intuïtie, creativiteit en inventiviteit, tot uitdrukking komend in zijn
oordeelsvorming.

Algemeen over deze opleidingsperiode
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Opleiden in civiel/kanton
door de op handen zijnde verruiming van de competentie van de kantonrechter tot
€ 25.000,- met ingang van 1 januari 2011 rijst de vraag waar de raio het beste
kan worden opgeleid: in de civiele sector dan wel in de sector kanton. Daartoe zijn
de volgende omstandigheden van belang (zonder in deze volledigheid te willen
nastreven).2
• Rechtbanken zijn niet meer uniform georganiseerd: in kleine(re) rechtbanken
zijn (of worden binnenkort) de sectoren kanton en civiel onder één sectorvoorzitter gebracht en/of wordt intensief samengewerkt, terwijl dat in de grotere
rechtbanken niet/minder het geval is
• In de sector civiel recht zal een tekort aan geschikte opleidingszaken – redelijk
eenvoudig en overzichtelijk – ontstaan
• In de sector civiel recht bestaat een jarenlange ervaring met opleiden en is
aandacht voor uniformiteit in behandeling en rechtseenheid, hetgeen de vakinhoudelijke kwaliteit bevordert
• In de sector civiel recht ligt het accent vooral op het ambachtelijke schrijfwerk:
het stapsgewijs opzetten en schrijven van een vonnis overeenkomstig daaromtrent gemaakte afspraken
• In de sector kanton ligt het accent vooral op het zittingswerk: op knopen
doorhakken en snelle/praktische afdoening van zaken, hetgeen van de betrokken rechter groot gezag en zelfvertrouwen vergt
2

 ijdens een informele bijeenkomst onder leiding van mr. M.A. van de Laarschot, voorzitter LOVC/K, zijn deze
T
uitgangspunten met een aantal opleiders uit diverse gerechten (sector civiel en kanton) besproken.
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• In
 de sector kanton werken soms ook gecertificeerde opleiders die ervaring
hebben opgedaan in de civiele sector en derhalve vertrouwd zijn met de ‘civiele
methode’
• In de sector kanton wordt zonder verplichte procesvertegenwoordiging geprocedeerd, hetgeen voor opleidingszaken bezwaarlijk kan zijn
• Kantonzaken kunnen in de sector civiel/team handel worden afgedaan (met
behoud van het procesregime kanton)
Gelet op de grote verscheidenheid in inrichting van de rechtbanken, de betrokken
ervaring in de sectoren en de omstandigheden waaronder in de beide sectoren
wordt gewerkt, kan geen duidelijkheid worden verschaft omtrent de plek waar de
opleiding dient plaats te hebben: civiel of kanton. Daarom wordt volstaan met het
vermelden van de randvoorwaarden waaraan de opleiding dient te voldoen, waartoe
in elk geval de bereidheid behoort om het stramien van de opleiding (zoals hierna
weergegeven) uit te voeren, en wel door (bij voorkeur) een combi van een gecertificeerde opleider uit civiel en uit kanton; zie hierna onder Begeleiding. Gemakshalve blijft in het hiernavolgende wel steeds gesproken worden van ‘sector civiel
recht’, waar dus mede kanton kan zijn bedoeld.

Doel
Het doel van de opleiding is de raio een goede basiskennis bij te brengen van het
werk in de civiele sector, zowel juridisch-inhoudelijk als wat betreft rechtersattitude, alsmede inzicht te bieden in het functioneren van de organisatie van de
sector. Terwijl in de strafsector aan het ontwikkelen van rechterlijke vaardigheden
nog maar beperkt aandacht is besteed - bij het raadkameren en het concipiëren
van vonnissen - gebeurt dat in de civiele sector over de gehele breedte: er wordt
een eerste aanzet gegeven tot het opdoen van zittingsvaardigheden door het onder
begeleiding doen van enquêtes en comparities. De raio treedt dan ook in beginsel
niet meer op als griffier.
De belangrijkste accenten in de opleiding liggen op het leren analyseren van
zaakdossiers en het opbouwen van een gestructureerde beslissing. Er dient daarbij
ook aandacht te zijn voor een praktische aanpak van de zaak, met oog voor het
belang van snelheid en doortastendheid. Deze ambachtelijke vaardigheid is van
groot belang om de comparities goed te kunnen verrichten. In de sector bestuursrecht zal vervolgens meer aandacht uitgaan naar het zittingswerk en het ontwikkelen van de eigen zittingsstijl.
Om het doel van de opleiding te bereiken, dient de raio, behalve de beschreven
rechterlijke taken, ook enkele oriëntatietaken te verrichten en diverse vormen van
werkoverleg, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch, bij te wonen.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een zogenaamd
leerwerkoverzicht weergegeven.
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Begeleiding
Het verdient de voorkeur om de raio door twee opleiders te laten begeleiden: één
uit civiel en één uit kanton. Door deze combi kan worden gewaarborgd dat de raio
zowel kennismaakt met de ‘civiele methode’ (kort gezegd: de techniek) als de
‘kantonmethode’ (de praktische invalshoek).
Opleiders en juridisch medewerkers zijn vraagbaak bij uitstek voor de raio. Opleiders
dienen zich toegankelijk op te stellen, zich te realiseren wat er allemaal op de raio
afkomt en dat de raio niet zelf het wiel behoeft uit te vinden. Raio’s behoeven niet
te schromen om een vraag te stellen; indien daartoe reden is kunnen zij eventueel
een korte notitie opstellen met hun vraag. Een en ander betekent niet dat de opleider niet ook een zekere mate van zelfstandigheid mag verwachten van de raio.
In deze opleidingsperiode moet de raio voor het eerst (onder begeleiding) optreden
ter zitting. Het is voor de raio daarom van belang dat hij, alvorens zelf een zitting
te doen, veel kan auditeren en bij voorkeur eerst alle daarmee samenhangende
vaardighedencursussen heeft kunnen volgen. Op die manier krijgt hij gelegenheid
zoveel mogelijk reflectie op te doen.

Type zaken
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het verdient de voorkeur zaken te verschaffen waarin schriftelijk verweer is gevoerd
en door professionele procesvertegenwoordigers is geprocedeerd. Hieraan ligt de
gedachte ten grondslag dat het voor een raio in deze fase van de opleiding te
lastig is om uit een relaas waarin doorgaans geen juridische ordening en logische
opbouw is aangebracht de voor de beoordeling relevante stellingen en verweren te
halen.
De toebedeelde zaken hebben steeds een langzaam klimmende opbouw in
moeilijkheidsgraad: eerst verstekken, daarna zeer eenvoudig contradictoire zaken
(bijvoorbeeld ook incidenten), vervolgens basiszaken tot een enkele enigszins
complexe zaak aan het einde van de opleiding. Er dient op toegezien te worden
dat verschillende onderwerpen uit het hierna opgenomen overzicht aan bod komen
(en bijvoorbeeld niet alleen incassozaken of zaken met één enkel geschilpunt).
Factoren die de moeilijkheidsgraad van een zaak kunnen bepalen zijn:
• Aantal juridische problemen (bijvoorbeeld: alleen onbetaalde facturen of ook
zelfstandige vordering in reconventie)
• Aantal verweren/geschilpunten
• Helderheid van stellingen van partijen
• Omvang van het dossier (dik/dun; veel/weinig producties; veel/weinig processtukken gewisseld)
• Aantal zelfstandige gedaagden
• Kwaliteit van de processtukken en wijze van procesvoering
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Onderwerpen die voor opleidingsdoeleinden geschikt zijn:
• Onrechtmatige daad met schadevergoeding
• Nakoming overeenkomst (koop-, reis-, schenking, opdracht, bewaarneming,
aanneming van werk; in beginsel géén arbeid- en huurzaken)
• Andere vorderingen uit overeenkomst (nakoming van nevenverplichtingen als
incasso van boetes, nakoming van garanties, herstel van gebreken, meerwerk bij
aanneming van werk)
• Ontbinding overeenkomst met schadevergoeding
• Terugvordering (strekkende tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen)

Eindtermen
aan het einde van de opleidingsperiode basis civiel kan de raio een contradictoire
handelszaak van gemiddelde complexiteit analyseren, daarin redelijk zelfstandig
een vonnis schrijven, en daarin als beginner een zitting (enquête of comparitie)
doen; steeds met inachtneming van de daarbij vermelde taakcriteria, competenties
en ervaringsnormen. Wanneer achter een taak, taakcriteria of competentie een
asterisk* staat, behoeft de raio nog niet aan de norm te voldoen. De bij de taken
vermelde ervaringsnormen moeten niet als een absoluut minimum of maximum
worden gezien. Als het zaaksaanbod noodgedwongen anders is, zal dat in de
aantallen doorwerken: complexe zaken kunnen dubbel tellen; wanneer teveel
eenvoudige zaken zijn gedaan mag van de raio verwacht worden dat hij meer
zaken behandelt dan het beschreven maximum.

Resultaatgebieden
tegen de achtergrond van hetgeen hierboven is opgemerkt over het werk in het
algemeen van de civiele rechter wordt hierna besproken wat op de verschillende
resultaatgebieden van de civiele rechter wordt gevergd: steeds volgt eerst een
algemene inleiding tot de taak, vervolgens worden de criteria waarop de taken
worden beoordeeld benoemd en de belangrijkste daartoe benodigde competenties,
met de daarbij behorende specifieke kennis. De competenties leervermogen en
zelfreflectie en andere beheerscompetenties alsmede de zogenaamde morele
competenties worden – als steeds noodzakelijk – niet afzonderlijk vermeld.3 De
benodigde algemene kennis voor dit deel van de opleiding wordt hierna vermeld,
waarbij relevante civiele literatuur en (recente) jurisprudentie niet is opgenomen;
die is verwerkt bij de diverse Resultaatgebieden.
Algemene kennis
• Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, in het bijzonder die onderwerpen die
voor een goede taakvervulling in de opleiding nodig zijn
• Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder het algemeen vermogensrecht uit boeken
3, 5, 6 en 7
• Kennis van communicatiestijlen
3	Zie voor een toelichting op die competenties het hoofdstuk Magistraat.
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• Kennis

van in gebruik zijnde bedrijfsprocessen (denk aan: werkwijze rol, griffie,
civiel, etc.)
• Kennis van juridische zoeksystemen (ook digitaal; denk aan: Landelijk
Handboek civiel, wizzards, Porta iuris, etc)
• Landelijk Handboek civiel, in het bijzonder die onderwerpen die voor een goede
taakvervulling in de opleiding nodig zijn

Resultaatgebied voorbereiden zitting

72

Schets
Bij de voorbereiding van een zaak voor een zitting (comparitie of getuigenverhoor)
dient de rechter allereerst het dossier grondig te lezen en daarbij een beeld te
krijgen van de kern van hetgeen partijen verdeeld houdt. Vervolgens is het van
belang dat de rechter zich voorstelt wat voor mogelijke (relevante) situaties zich op
die zitting kunnen voordoen; dat geldt zowel voor het getuigenverhoor als voor de
comparitie. Op die verschillende situaties moet in de voorbereiding als het ware
worden geanticipeerd, weten wat bereikt moet worden en daarop vervolgens een
antwoord formuleren. Voor het getuigenverhoor geldt bovendien: bedenk aan de
hand van het dossier welke vragen aan de getuige gesteld moeten worden, welke
producties voorgehouden moeten worden, e.d. Uiteindelijk gaat het erom om
vanuit een intellectuele en professionele nieuwsgierigheid te willen weten hoe de
zaak nu (juridisch en feitelijk) in elkaar zit, uiteraard met inachtneming van de
grens van artikel 24 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Taken
1	Analyseren van geschilpunten
2	Plan van aanpak en scenario’s doordenken
3	Vraagstrategieën bedenken
Taakcriteria
Ad1	Analyseren van geschilpunten (comparitie)
	a	Controleert de formaliteiten (compleetheid dossier e.d.)
	b	Selecteert op hoofd- en bijzaken
	c	Destilleert de relevante feitelijke en juridische problemen en geschilpunten
	d	Controleert of de juridische redeneringen kloppen
Ad2 Plan van aanpak en scenario’s doordenken (comparitie)
	a	Bepaalt welke mogelijke wijzen van aanpak in aanmerking kunnen komen
	b	Voorziet mogelijke complicaties
	c	Vergelijkt voor- en nadelen van de mogelijkheden
	d	Doorziet juridische implicaties daarvan
	e	Maakt een doelmatige en doelgerichte keuze voor de definitieve wijze van
aanpak
	f	Beargumenteert deze keuze overtuigend
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Ad3 Vraagstrategieën bedenken (getuigenverhoor)
	a	Controleert de formaliteiten (getuigenaanzegging e.d.)
	b	Doorgrondt de bewijsopdracht
	c	Bedenkt op basis daarvan zinnige en open vragen
	d	Bepaalt welke producties/verklaringen uit het dossier moeten worden voorgehouden
	e	Maakt een goede afweging tussen kwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld mate
waarin uitzoekwerk wordt verricht)

Centrale competenties4
•
•
•
•


Oordeelsvorming
Prioritering*
Probleemanalyse
Zorgvuldigheid

Oriëntatietaken
voorbereiden van enquêtes en comparities die de raio gaat auditeren. De raio
bereidt de zitting voor alsof hij deze zelf gaat doen – wat zou ik vragen als ik daar
zat – met als doel te bezien of op zitting de rechter een vergelijkbare aanpak
hanteert dan wel op welke punten de rechter daarvan afwijkt. Ten behoeve van de
enquête maakt hij een vragenlijst. Ten behoeve van de comparitie maakt hij een
korte notitie waarin is vermeld welke punten in geschil zijn, welke punten nog
nadere toelichting behoeven en welke beslissing de raio aangewezen acht. De
notitie dient om te doen blijken of de raio de zaak voldoende overziet en als
voorbereiding op eventueel raadkameroverleg.
Ervaringsnorm
Zie hieronder bij Resultaatgebied zittingen: enquêtes en comparities.
Begeleiding
De opleider bespreekt steeds tijdig vóór de zitting de gemaakte notitie, geeft
zonodig uitleg en/of vraagt de raio om nader uitzoekwerk te verrichten.
Specifieke kennis/studietaken
Zie hieronder bij Resultaatgebied zittingen: enquêtes en comparities.

4	Zie voor uitleg van de asterisk hierboven onder Eindtermen.
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Resultaatgebied zittingen - enquêtes
Schets
Het getuigenbewijs is een onmisbaar bewijsmiddel. Hoewel in de civiele procedure
– anders dan in de strafprocedure – de waarheidsvinding niet voorop staat, heeft
de rechter tijdens het getuigenverhoor wel de functie om zo precies mogelijk feiten
die zich in het verleden hebben afgespeeld terug te halen; een pure reconstructie
is echter niet mogelijk, reden waarom keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat er
doorgaans om: wat is gebeurd? Wat is afgesproken? Daartoe zijn verklaringen van
personen die daarbij betrokken waren of die kunnen verklaren over relevante
documenten belangrijk. Het vaststellen van hetgeen in het verleden is gebeurd, is
dan ook de belangrijkste taak van de eerste-lijns-rechter. Zoals Paul Scholten al in
zijn Algemeen deel schreef: “het recht ligt in de feiten”. De kunst is tijdens het
getuigenverhoor die feiten te verzamelen die het recht tot spreken kunnen
brengen. Daartoe moet de rechter ook los van zijn vragenlijst op een goede manier
in gesprek kunnen komen met de getuige en daarbij verschillende communicatiestijlen kunnen toepassen. Tijdens de zitting dient op vele gezichtspunten te
worden gelet: op de houding van de getuige, betrouwbaarheid van de getuige, of er
sprake is van een zich tegensprekende getuige, etc. Dit vraagt zelfkennis/inlevingsvermogen en het vermogen om flexibel te kunnen reageren op de gebeurtenissen
ter zitting.
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Taken
1	Enquête openen en afsluiten (en het algemene verloop)
2	Horen van getuigen
3	Opmaken van het proces-verbaal

Taakcriteria5
Ad1 Enquête

openen en afsluiten (en het algemene verloop) (vergelijk Checklist
getuigenverhoor)
	a	Neemt de vereiste formaliteiten in acht (wie is verschenen, doel/gang van
zaken zitting, e.d.)
	b	Weet de juiste toon te treffen
	c	Geeft de enquête effectief vorm
	d	Gaat adequaat om met incidenten
	e	Houdt de regie in zaken*
	f	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
	g	Weegt snelheid en zorgvuldigheid goed tegen elkaar af
	h	Sluit de enquête af op een wijze die passend is bij hetgeen op de zitting is
gebeurd

5	Zie voor uitleg van de asterisk hierboven onder Eindtermen.
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Ad2	Horen van getuigen
	a	Stelt doelmatige en open vragen over te bewijzen feiten
	b	Vraagt gericht door op onduidelijke boodschappen of hints
	c	Confronteert de getuige met gebleken feiten uit het dossier
	d	Onderkent welke informatie relevant is
e Kan loskomen van de ten behoeve van de zitting gemaakte vragenlijst
	f	Geeft de getuige de gelegenheid tot toelichting
	g	Vat de boodschap van de getuige correct samen
h Komt zonodig terug op hetgeen iemand eerder heeft gezegd
	i	Hoort de getuige zodanig dat deze zich begrepen voelt
j Kan schakelen in het gesprek
	k	Reageert op non-verbale signalen
	l	Spreekt goed verstaanbaar en in een juist tempo
Ad3 Opmaken van het proces-verbaal
	a	Legt de verkregen informatie accuraat vast
	b	Dicteert een verklaring waarin de getuige zich herkent
	c	Vat de verklaring van de getuige duidelijk op schrift samen
	d	Dicteert een verklaring die recht doet aan hetgeen ter zitting is voorgevallen
	e	Dicteert een verklaring in voldoende snel tempo
	f	Heeft een heldere opbouw en structuur in het proces-verbaal
	g	Maakt duidelijke en doelmatige afspraken met partijen
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Prioritering*
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Sensitiviteit*
• Stevigheid*
• Zelfvertrouwen*
Oriëntatietaken
Auditeren (3 maal) bij enquêtes van verschillende rechters (bij voorkeur rechters
die opleiden) om een beeld te krijgen hoe de genoemde taken door verschillende
rechters in de praktijk worden uitgevoerd. De raio fungeert ter zitting niet als
griffier maar kan in de zaal zitten of achter de rechter, zodat hij het interactieproces tussen rechter en aanwezigen goed kan volgen. In de nabespreking geeft de
raio zijn observaties terug. Met de betrokken rechter bespreekt hij in een intervisie-achtige setting zijn vraagpunten. De rechter geeft aan welke juridische en
communicatieve keuzes hij heeft gemaakt en waarom. Op deze wijze krijgt de raio
zicht op verschillende zittings-/communicatiestijlen.
De raio vult na afloop een reflectieformulier in.
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Eerst 3 maal auditeren bij enquêtes met oplopende moeilijkheidsgraad
• Daarna circa 5 enquêtes (dagdelen) zelf doen onder leiding van de opleider, te
beginnen met een zeer overzichtelijke zaak met een enkelvoudige bewijsopdracht. Vervolgens in oplopende moeilijkheidsgraad basiszaken met niet te veel
complicaties (emoties, lastige advocaten, mensen in de zaal, tolk)
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Begeleiding
De opleider bespreekt tijdig het verloop van de zitting door aan de hand van door
de raio gemaakte vragenlijst, geeft de raio praktische tips en legt de raio uit hoe
de gang van zaken tussen opleider en raio ter zitting zal zijn; hij geeft de raio aan
dat hij - wanneer dat nodig mocht blijken - tussen beide kan komen of de zitting
over kan nemen. De opleider moet de raio gelegenheid geven om vragen te kunnen
stellen.
Ter zitting zit de opleider naast de raio. De raio doet onder begeleiding van zijn
opleider de zitting. Er wordt in overweging gegeven de raio ook de beëdiging te
laten doen om de raio zoveel mogelijk de regisseur van de zitting te laten zijn.
Nadat de raio vragen heeft gesteld, geeft hij de opleider gelegenheid tot het
stellen van aanvullende vragen. Indien nodig wordt de zitting geschorst om de raio
het procesverbaal buiten aanwezigheid van de getuige/partijen te laten dicteren.
Na afloop - bij voorkeur direct - geeft de opleider in een persoonlijk gesprek effectieve feedback aan de raio aan de hand van de taakcriteria en competenties. Ten
slotte vult hij het betreffende feedbackformulier in.
Specifieke kennis/studietaken
Aanbevolen wordt:
• Landelijke Handleiding Bewijslevering
• Reader SSR met checklist getuigenverhoor

Schets
In het civiele proces heeft, vergeleken met bijvoorbeeld tien jaar geleden, de
mondelinge behandeling tijdens de comparitie na antwoord een veel grotere
betekenis gekregen, en wel zodanig dat tegenwoordig doorgaans in circa 80% van
de contradictoire zaken een comparitie wordt gehouden. Bij comparities is er
sprake van een steeds actievere opstelling van de rechter: hij moet aan partijen
tonen dat hij weet wat de essentie is van de zaak is, moet aftasten waar problemen en gaten zitten, de verschillende oplossingsmogelijkheden verkennen en moet
tenslotte bij de partijen acceptatie van de besproken oplossing(en) kunnen
bewerkstelligen. Hij moet daartoe inventief met de partijen meedenken, durven
doorvragen en confronteren, hen gelijkwaardig behandelen en hen stimuleren de
zaak tot een schikking te brengen of tot mediation over te gaan. Hij zal daarvoor
soms ook zelf zijn nek moeten uitsteken in deze zin dat hij zijn voorlopige kijk op
de zaak geeft, maar tegelijkertijd moet hij vertrouwenwekkend en geloofwaardig

Studiegids raio-opleiding

blijven als de onpartijdige beslisser in het geval dat partijen er samen niet uitkomen. Deze doeleinden kunnen met elkaar botsen. In elk geval bestaat daartussen
vaak een spanning. Dit vraagt onder meer een hoge mate van stevigheid, sensitiviteit en zelfreflectie. Maar ook creativiteit en flexibiliteit zijn van belang. In beginsel dient de tevoren uitgedachte strategie leidend te zijn, maar de rechter dient
open te blijven staan voor nieuwe informatie, de gekozen strategie te toetsen aan
deze informatie en indien nodig de strategie aan te passen. Waar mogelijk moet
hij naar praktische oplossingen zoeken om het geschil te beslechten. Voorts moet
hij ervoor zorgen een goede balans te vinden tussen enerzijds de snelheid van
zaaksbehandeling en anderzijds de juridisch inhoudelijke kwaliteit van de beslissing. Daartoe is van belang het snel kunnen doorgronden van juridische posities
en het geven van een heldere en begrijpelijke toelichting op het voorlopig oordeel.
Taken
1	Zitting openen en afsluiten (en het algemene verloop)
2	Horen van partijen/advocaten
3	Geven van voorlopig oordeel
4	Initiëren en opmaken van vaststellingsovereenkomst
5	Opmaken van proces-verbaal

Taakcriteria6
Ad1 Zitting openen en afsluiten (en het algemene verloop)
	a	Neemt de vereiste formaliteiten in acht (wie is verschenen, doel/gang van
zaken zitting, e.d.)
	b	Weet de juiste toon te treffen
	c	Geeft de zitting effectief vorm
	d	Gaat adequaat om met incidenten
	e	Houdt de regie in zaken*
	f	Toont een zelfververzekerde beroepshouding die blijk geeft van oprechte
interesse en respect
	g	Weegt snelheid en zorgvuldigheid goed tegen elkaar af
	h	Sluit de zitting af op een wijze die passend is bij hetgeen op de zitting is
gebeurd
Ad2 Horen van partijen/advocaten7
	a	Onderkent welke informatie van belang is voor de oordeelsvorming
	b	Geeft blijk van dossierkennis
	c	Stelt doelmatig vragen
	d	Geeft partijen gelijkelijk de gelegenheid tot toelichting
	e	Toetst zonodig de verkregen informatie
	f	Is een actieve luisteraar en bladert/leest zo min mogelijk in het dossier
6	Zie voor uitleg van de asterisk hierboven onder Eindtermen.
7 Vergelijk ook hetgeen hierboven bij de taakcriteria voor het Horen van getuigen is gezegd.
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	g	Benadert partijen zodanig dat ze zich begrepen voelen
	h	Verdiept zich zonodig in achterliggende belangen/emoties
	i	Volgt de vastgestelde wijze van aanpak, maar kan zonodig hiervan afwijken
	j	Maakt verantwoorde keuzes in de behandeling van de zaak
	k	Spreekt goed verstaanbaar en niet te snel
Ad3 Voorlopig oordeel*
	a	Ziet welke afdoeningsvorm passend is bij het geschil (beslissen, schikken of
mediation)
	b	Ziet op welke punten beslist kan worden
	c	Betrekt verschillende invalshoeken bij de beoordeling
	d	Doet recht aan het debat van partijen
	e	Geeft een adequaat en verantwoord/overtuigend voorlopig oordeel
	l	Communiceert op een voor partijen begrijpelijk niveau
	f	Past wet en jurisprudentie op correcte wijze toe
g Komt tot praktische oplossingen
	h	Overziet het verdere traject

78

Ad4 Initiëren en opmaken vaststellingsovereenkomst
	a	Initieert een schikkingsfase en begeleidt en stimuleert partijen daarbij*
	b	Brengt een schikkingsresultaat tot stand leidend tot tevredenheid bij
partijen*
	c	Draagt zorg voor een eenduidige formulering van de vaststellingsovereenkomst
	d	Draagt zorg voor een juridisch juiste formulering van de vaststellingsovereenkomst
Ad5 Opmaken van het proces-verbaal
	a	Legt de verkregen informatie accuraat vast
	b	Vat de verklaring van de partijen duidelijk op schrift samen
	c	Stelt een helder en bruikbaar proces-verbaal op
	d	Maakt heldere en doelmatige afspraken met partijen
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn*
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Sensitiviteit*
• Stevigheid*
• Zelfvertrouwen*
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Oriëntatietaken
• Schrijven van comparitievonnissen met zittingsagenda, met als doel te leren
anticiperen op hetgeen zich op een zitting kan voordoen [indien een dergelijk
comparitievonnis in een rechtbank wordt geschreven]
• Auditeren (4 maal) bij comparities van verschillende rechters (bij voorkeur
rechters die opleiden) om een beeld te krijgen hoe de genoemde taken door
verschillende rechters in de praktijk worden uitgevoerd. De raio fungeert ter
zitting niet als griffier maar kan in de zaal zitten of achter de rechter, zodat hij
het interactieproces tussen rechter en aanwezigen goed kan volgen
In de nabespreking geeft de raio zijn observaties. Met de rechter bespreekt hij in
een intervisie-achtige setting zijn vraagpunten. De rechter geeft aan welke juridische en communicatieve keuzes hij heeft gemaakt en waarom. Indien de zaak ter
zitting niet wordt geschikt, schrijft de raio het vonnis.
De raio vult na afloop een reflectieformulier in.
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Eerst 4 maal auditeren bij eenvoudige comparities van oplopende moeilijkheidsgraad
• Daarna 5 tot 8 comparities onder leiding van de opleider. Beginnend met
overzichtelijke zaak met een enkel geschilpunt; verder basiszaken met niet te
veel complicaties (emoties, lastige advocaten, mensen in de zaal).
Begeleiding
De opleider bespreekt tijdig het verloop van de zitting door aan de hand van een
door de raio gemaakte notitie, geeft de raio praktische tips en legt de raio uit hoe
de gang van zaken tussen opleider en raio ter zitting zal zijn; hij geeft de raio aan
dat hij - wanneer dat nodig mocht blijken - tussen beide kan komen of de zitting
over kan nemen, bijvoorbeeld om een voorlopig oordeel te geven. De opleider moet
de raio gelegenheid geven om vragen te kunnen stellen.
Ter zitting zit de opleider naast de raio. De raio doet onder begeleiding van zijn
opleider de zitting. Het voorlopig oordeel behoeft nog niet zelfstandig te worden
gegeven. Het hangt nauw samen met de moeilijkheidsgraad van de zaak/het
verloop van de zitting.
Na afloop – bij voorkeur direct – bespreekt de opleider het verloop van de zitting
door en geeft effectieve feedback aan de raio aan de hand van de taakcriteria en
competenties. Het betreffende feedbackformulier wordt door de opleider ingevuld.
Specifieke kennis/studietaken
Aanbevolen wordt:
• Landelijke Handleiding Regie vanaf de conclusie van antwoord
• Reader SSR
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Resultaatgebied uitspraken
Schets
Een civiele rechter is een (belangrijk) deel van zijn tijd bezig met het schriftelijk
redigeren van een uitspraak. Hij moet de kunst verstaan – en als het even kan: er
ook plezier in hebben – om kort en bondig, maar ook ‘mooi’, precies die motivering op te schrijven die zijn oordeel, de beslissing, ook werkelijk draagt en kán
dragen. Ter vermijding van misverstand: dit betekent niet dat hij zijn vonnissen
altijd zelf moet schrijven; wel dat hij deze ambachtelijke taak zelf beheerst. Om
een goed vonnis te kunnen schrijven moet hij eerst uit het dossier de relevante
feiten en juridische kaders kunnen analyseren en vanuit een intellectuele en
professionele nieuwsgierigheid willen weten hoe de zaak (juridisch en feitelijk) in
elkaar zit. Hoewel – zoals hierboven uiteengezet – een vast beslisschema
ontbreekt, dient in de beoordeling een logische opbouw en heldere structuur te
worden gehanteerd. De motivering dient aan te sluiten bij het debat van partijen,
neutraal te zijn geformuleerd, terwijl de beslissing rechtvaardig, verdedigbaar maar
tegelijk ook praktisch dient te zijn.
Taken
Schrijven van uitspraken in contradictoire enkelvoudige zaken.
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Taakcriteria8
Opzet
a	Ordent zakelijk de relevante feiten
b	Vermeldt alleen feiten die niet gemotiveerd zijn weersproken en dus vaststaan,
en nodig zijn voor de beslissing
c	Geeft de grondslag van de vordering volledig, juist en beknopt weer
d	Geeft de essentiële verweren volledig, juist en beknopt weer (indien van toepassing)
Beoordeling
a	Analyseert juridische grondslagen
b	Beoordeelt in de weg staande verweren en verbindt er de juiste conclusie aan
c	Doet recht aan de stellingen van partijen en denaturaliseert ze niet
d	Maakt in de motivering gebruik van de feiten uit het dossier
e	Hanteert een logische structuur en opbouw zonder denkstappen over te slaan
f	Hakt knopen door op basis van argumenten
g	Beslist op alle relevante geschilpunten
h	Beslist op basis van vastgestelde feiten en omstandigheden
i	Beslist op basis van relevante juridische kaders
j Komt tot een beslissing die verdedigbaar en praktisch is
k	Onderkent waar nader bewijs nodig is
8	Zie voor uitleg van de asterisk hierboven onder Eindtermen.
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l	Doordenkt de consequenties van de beslissing*
m	Anticipeert op gevolgen van de beslissing*
n	Past wet en jurisprudentie juist toe
o	Hanteert een overtuigende motivering
p	Formuleert duidelijk en helder
q	Werkt zorgvuldig en nauwkeurig
Beslissing
a	Geeft een uitvoerbaar en compleet dictum
b	Berekent een correcte proceskostenveroordeling
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Oordeelsvorming
• Omgevingsbewustzijn*
• Prioritering*
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
Oriëntatietaken
• Bijwonen rolzitting van kantonrechter met als doel te zien hoe proceshandelingen kunnen worden verricht; kennismaken met een procedure in een notendop
• Schrijven van verstekken/refertes met als doel in korte tijd veel verschillende
zaken zien, leren denken vanuit grondslag vordering, ervaring met (proces)
kostenveroordeling opdoen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• 10 verstekken/refertes
• 5 (eenvoudige) weersproken incidenten
• 20 tot 25 contradictoire vonnissen in enkelvoudige bodemzaken, bij voorkeur in
zaken waarin de raio een comparitie heeft gedaan/geauditeerd. Het aantal is
mede afhankelijk van moeilijkheidsgraad van de zaak; indien een zaak achteraf
te moeilijk blijkt te zijn, telt hij dubbel. Indien er veel zaken geschreven worden
na afloop van een door de raio gedane/geauditeerde comparitie is het aantal van
25 makkelijker haalbaar. Begonnen wordt met een zeer overzichtelijke zaak met
een enkel geschilpunt, aan het einde van de opleiding ook een enigszins
gecompliceerde zaak (vergelijk beschrijving type zaken hierboven)

81

82

Begeleiding
In de cursus civiel vonnis leert de raio hoe hij een vonnis moet opzetten. Het is de
bedoeling dat de opleider in zijn feedback zoveel mogelijk aansluit bij hetgeen in
die cursus geleerd wordt.
Aanbeveling verdient het in de rechtbank (of regionaal) klassikaal bespreken van
de eerste 2/3 concepten, bijvoorbeeld als volgt. Vier medewerkers (raio’s en secretarissen van vergelijkbaar niveau) schrijven een concept in dezelfde zaak. De
opleider voorziet de ingeleverde concepten van zijn opmerkingen. De vier beoordeelde concepten worden gekopieerd en aan de deelnemers uitgereikt, zodat de
deelnemers elkaars werk met opmerkingen van de opleider zien. De opleider
bespreekt klassikaal de zaak, zorgt voor interactie tussen de deelnemers,
bespreekt de juridische en praktische aspecten van de zaak en geeft van alle
concepten een toelichting op zijn opmerkingen. Op deze wijze worden de merites
van allerlei oplossingsrichtingen besproken.
De opleider is toegankelijk voor vragen van de raio, ook al heeft de raio zijn
concept nog niet ingeleverd. De mate van sturing wordt naarmate de opleiding
vordert geringer.
De opleider leest het dossier geheel en schrijft zo mogelijk opmerkingen op het
concept. Ieder concept wordt door de opleider in een persoonlijk gesprek met de
raio besproken, bij voorkeur uiterlijk binnen twee weken nadat het concept door de
raio is ingeleverd en zo mogelijk nadat de raio opnieuw kennis heeft kunnen
nemen van het dossier. De opleider bespreekt de vragen van de raio, legt uit
waarom een verandering een verbetering is, licht structuur toe, etc. Hij maakt niet
alleen opmerkingen over details van het concept, maar vat (zo mogelijk) ook de
belangrijkste leerpunten van het concept samen. Als het concept is goedgekeurd,
wordt het door de raio verstrekte feedbackformulier door de opleider ingevuld,
waarbij de opleider ook laat meewegen hoe de in een eerder stadium gemaakte
opmerkingen zijn verwerkt.
Specifieke kennis/studietaken
Aanbevolen wordt:
• Landelijk Handboek civiel rechtbanken, hoofdstuk 4
• J.P. Fokker, De civiele uitspraak, in: Het civiele vonnis (Zutphen 2004),
p. 14-100, alsmede Bijlage 1
• Reader SSR Civiel bewijsrecht in de praktijk
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Aanvullende oriëntatietaken
In overleg met de opleider kan het individuele programma van de raio worden
aangevuld met (een van) de hieronder genoemde taken. Deze taken hangen
enerzijds samen met een nadere oriëntatie op het werk in de sector en anderzijds
met het ontwikkelen van oog voor de maatschappelijke relevantie van het werk. In
onderling overleg wordt het moment bepaald waarop een dergelijke taak wordt
uitgevoerd. Of voor uitvoering van een dergelijke taak wordt gekozen, hangt onder
meer samen met de achtergrond van de raio, de nog te ontwikkelen competenties
van de raio en het opleidingsprogramma van de raio.
De eerste (en tweede) week van de opleiding is doorgaans geschikt voor het
auditeren (bij WSNP-, faillissements-, en familiezittingen).
De laatste drie weken van de opleiding zijn geschikt voor het fungeren als griffier
bij voorlopige voorzieningen. Vaak wordt in die laatste weken de beoordeling al
opgemaakt. Het geeft de raio de mogelijkheid zo lang mogelijk achtereen te
werken aan de onder de resultaatgebieden genoemde taken.
• Bijwonen van een of meer WSNP-zittingen
• Bijwonen van een of meer faillissement- en rekestzittingen
• Bijwonen van een of meer familiezittingen (maximaal een week)
• Als griffier fungeren bij enkelvoudige pleidooien
• Als griffier fungeren bij enkele voorlopige voorzieningen en het vonnis daarin
schrijven
• Bijwonen van de diverse vormen van overleg in de sector
De opleider geeft steeds feedback en de raio vult een reflectieformulier in.
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Leerwerkplan
basis civiel recht

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt het verloop van de opleiding binnen de basisperiode in de
sector civiel recht van week tot week geschetst.
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Week 1 Introductie sector
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Kennismaken met elkaar en met deze specifieke sector, doorspreken
van eerdere leer- en werkervaringen, bespreken opbouw van deze
periode, bespreken eindtermen van deze periode (zie studiegids), maken
van afspraken over verwachtingen ten aanzien van gedrag, begeleiding
door de opleider(s), feedback, toetsgesprek en de rol van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten worden genoteerd
op het intakeformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier. De raio
zorgt ervoor dat voorafgaand aan het gesprek zijn ontwikkeldossier met
informatie uit de vorige periode in handen is van zijn opleider(s). Op
deze manier kunnen zij zich inlezen en kan de ontwikkeling uit de
vorige periode de opstap zijn naar deze nieuwe opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met sectorvoorzitter/teamvoorzitter.
Doel Kennismaken met sectorvoorzitter/teamvoorzitter als leidinggevende,
duidelijkheid krijgen over rol van sectorvoorzitter in de opleiding, indruk
krijgen van bredere context waarbinnen de als raio functioneert, uitwisselen van verwachtingen.
Wat K
 ennismaken met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit
voorstellen initiëren, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief
nemen.
Wat


Nader
kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de sector/het
team.
Doel Zich bekend maken met de organisatie van de rol en de griffie, de
dossierrouting en de kennisbronnen die in de sector een rol spelen,
bijvoorbeeld door uitleg van een juridisch medewerker.
Wat O
 riëntatie in de familiesector/wsnp-zittingen auditeren e.d.
Doel Oog krijgen voor de maatschappelijke relevantie van het werk in de
sector.
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Week 1-4 Oriënteren en leren
Wat Cursus   Overeenkomstenrecht en bijzondere overeenkomsten.
Cursus   Civiel vonnis I.
Cursus   Onrechtmatige daad en schade.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden om de taken binnen de sector
goed te kunnen uitoefenen.
Wat A
 uditeren bij zittingen (enquêtes en comparities).
Doel Bijwonen van zittingen van verschillende opleiders om zich gedegen te
kunnen voorbereiden op de betreffende cursussen. Werken en leren naar
eindtermen (zie studiegids).
Wat C
 oncipiëren van verstekken, refertes en incidenten.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).

Week 5-10 Werken en leren
Wat	Cursus Enquêteren.
Cursus Bewijsrecht.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de daarbij
behorende taken.
Wat C
 oncipiëren van contradictoire vonnissen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio krijgt
overzichtelijke zaken toegewezen door de daartoe aangewezen rechter
(rechter met coördinerende taken of de opleider).
Wat A
 uditeren bij enquêtes en comparities.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).

Week 10-43 Werken en leren
Wat	Cursus Compareren.
Doel Achtergronden leren van het compareren en oefenen met acteurs.
Wat C
 oncipiëren van contradictoire vonnissen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio krijgt
geschikte zaken toegewezen door de daartoe aangewezen rechter
(rechter met coördinerende taken of de opleider); zie onder Type zaken
eerder in dit hoofdstuk.
Wat A
 uditeren bij enquêtes en comparities.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
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Week 10-43 Werken en leren (vervolg)
Wat Cursus Zelfreflectie.
Doel Reflecteren op persoonlijke ervaringen en opdoen van inzichten daaromtrent.
Wat	Enquêtes en comparities doen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).

Week 10+30 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 10 en week 30 wordt zonodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende)
afspraken te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het
voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.
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Week 21+42 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 21 en week 42 wordt een toetsgesprek van de raio met zijn
opleider(s) gehouden met als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Per
taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt
hierbij belangrijke input voor het gesprek. In het gesprek worden conclusies getrokken ten aanzien van het leerproces en de leerresultaten. Ook
worden in het toetsgesprek in week 21 afspraken gemaakt over aard van
het werk en de begeleiding hiervan in de verdere weken van deze leerperiode, om de gewenste ontwikkeling te ondersteunen. In week 42 wordt
besproken wat belangrijke punten zijn om mee te nemen naar de
buitenstage. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier.

Week 43 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten voldoende zijn om
door te stromen naar de sector bestuursrecht.

Studiegids raio-opleiding
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BESTUURSRECHT

Studiegids raio-opleiding

Curriculum
basis bestuursrecht

Duur: 10 maanden

Schets functie

De bestuursrechter is in een aantal opzichten een andere rechter dan de strafrechter en de
civiele rechter. De bestuursrechter toetst besluiten; geen bestuursrechtelijk geschil zonder
besluit. Dat besluit, genomen door een bestuursorgaan, vormt altijd de grens van het bestuursrechtelijk geschil. In een dergelijk besluit worden rechten en plichten eenzijdig door het
bestuursorgaan bindend vastgelegd voor de betrokken burger. De legitimatie daarvoor is erin
gelegen dat het bestuur in het bestuursrecht per definitie het algemeen belang behartigt. Er is
dus geen sprake van twee partijen die elk hun particulier belang nastreven. Het bestuur heeft
dan ook geen vrije beschikking over de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, maar mag die
alleen uitoefenen als daarvoor een specifieke wettelijke bevoegdheid door de materiële wetgever
is toegekend. Anders dan zijn civiele en strafrechtelijke collega, is de bestuursrechter dus niet de
eerste die voor partijen bindend vaststelt hoe het recht te gelden heeft, maar de tweede. De
bestuursrechter toetst dan ook niet rechtstreeks of iemand recht heeft op een uitkering, vergunning of subsidie, maar of het bestuursorgaan rechtmatig (naar procedure èn inhoud) heeft
beslist over zo’n recht op uitkering, vergunning of subsidie. Het zijn van toetsingsrechter is
dominant voor de bestuursrechter. Pas als blijkt dat het bestuur een onrechtmatig besluit heeft
genomen, kan de bestuursrechter, binnen zekere grenzen, zelf de inhoud van de rechtsverhouding tussen het bestuur en de burger bepalen.
Het bestuursrecht bestaat uit een ongelooflijke hoeveelheid materieel recht. Men
kan het zo gek niet bedenken of er is een bestuursrechtelijk algemeen verbindend
voorschrift voor (bijvoorbeeld de mate van brandwerendheid (uitgedrukt in
minuten) van een deur in een peuterdagverblijf). In vergelijking met het civiele
recht en het strafrecht worden besluiten in de eerste plaats beheerst door het
bijzondere recht. Het algemeen deel van het bestuursrecht speelt een verhoudingsgewijs geringere rol. De materiële wetgeving in het bestuursrecht is bovendien vaak politiek gevoelig en aan voortdurende verandering onderhevig.
In het bestuursrecht doen zich regelmatig geschillen met drie partijen voor,
bijvoorbeeld over een bouwvergunning waarbij het bestuur, de houder van de
vergunning en de degene die de vergunning in beroep aanvecht betrokken zijn.
In procedures bij de bestuursrechter treden vaak eisende partijen op zonder
procesvertegenwoordiging. Bestuursorganen worden meestal vertegenwoordigd
door ambtenaren, niet door advocaten.
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Gevoeligheid voor de grens tussen uitvoerende macht en rechtsprekende macht,
onderdeel van de Trias Politica, is voor de bestuursrechter essentieel. De wetgevende macht deelt bevoegdheden tot het nemen van besluiten toe aan de uitvoerende macht (bestuursorganen). Die besluiten staan ter toets van de
rechtsprekende macht (de bestuursrechter). De Trias politica is wel in beweging.
De Trias wordt niet meer gezien als een statisch evenwicht, maar als een
dynamisch systeem van checks and balances. Hoe stuur je als bestuursrechter het
beste in een conflict zoals je dat in de beroepsfase aantreft, met respect voor de
eigenheid en de bevoegdheden van bestuursorganen? Dat is de vraag die in elke
zaak voorligt. Die vraag treedt sinds enkele jaren meer op de voorgrond, omdat om
verschillende redenen van de bestuursrechter wordt verlangd dat hij, ook al is hij
toetsingsrechter, zoveel mogelijk de aan hem voorgelegde geschillen naar een
finale beslissing stuurt.

90

De rol van toetsingsrechter brengt een streng toetsingsmodel mee. Alleen het
aangevallen besluit staat ter toets en de bestuursrechter moet zich in beginsel
beperken tot het toetsen van dat besluit op basis van de aangevoerde gronden. Dat
de rechter een besluit toetst dat het eindpunt is van een vaak grondige besluitvormingsprocedure heeft gevolgen voor het bewijsrecht: de feiten zijn vastgesteld
door het bestuur en ook in dit opzicht is de bestuursrechter toetsingsrechter. Dat
heeft ook betekenis voor de mogelijkheden om eigen deskundigheid in te brengen
(de bestuursrechter doet niet het werk dat het bestuursorgaan had moeten doen),
de uitspraakmodaliteiten (bij beoordelingsvrijheid of beleidsvrijheid voor het
bestuursorgaan moet de bestuursrechter niet lichtvaardig ‘op de stoel van het
bestuursorgaan gaan zitten’). Naast toetsing van besluiten van bestuursorganen als
perspectief, zoekt de bestuursrechter meer en meer naar finale geschillenbeslechting. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar. De bestuursrechter zal zo veel
mogelijk de rechtsgevolgen van een besluit in stand laten (als het besluit formeel
niet, maar materieel wel deugt) of zelf in de zaak voorzien (als ook de materiële
uitkomst anders moet luiden dan het bestuursorgaan had beslist). De bestuursrechter kan daarbij een zogeheten bestuurlijke lus toepassen: hij vraagt dan het
bestuursorgaan hoe het zou beslissen als bepaalde beroepsgronden slagen.
Misschien impliciet (en daarom hier geëxpliciteerd) volgt uit het voorgaande dat
sprake is van ongelijke partijen: het bestuursorgaan is gericht op het nemen van
vele besluiten over dezelfde materie (‘repeat player’); de appellerende burger is
mogelijk een ‘one-shotter’: iemand die één keer in zijn leven in beroep komt tegen
een besluit dat hem betreft. Bovendien kan het bestuursorgaan zoals gezegd
eenzijdig een voor de burger bindend besluit nemen. De bestuursrechter moet
altijd rekening houden met de noodzaak van ongelijkheidcompensatie.
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Algemeen over deze opleidingsperiode
Doel
Het doel van de opleiding is de raio een goede kennis bij te brengen van het werk
in de sector bestuursrecht. Dat betreft zowel de bestuursrechtelijke kennis, als de
attitude. Ook het inzicht in de werkwijze van de sector speelt een rol in de opleiding. Van de raio wordt weer een tandje meer verwacht aan zelfstandig optreden
(ter zitting en vooral in raadkamer) dan in de civiele sector.
Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging in de sector bestuursrecht
betekent dat de raio zich regelmatig ter zitting met betrokken burgers zelf moet
verstaan. Anders dan in de civiele sector is er geen advocaat die nadere juridische
toelichting kan geven. Dat vergt lees- en analysevaardigheid, namelijk uit een
amateuristisch beroepschrift de relevante beroepsgronden putten. Wie er voor
kiest een deel van de opleiding in het vreemdelingenrecht te doen, krijgt bovendien te maken met mensen uit andere culturen, met wie vaak via een tolk gecommuniceerd moet worden, met alle bijkomende problemen van dien. Dat vergt
vooral ook communicatieve vaardigheid: ter zitting begrijpelijk Nederlands
spreken, de juridische puzzel vertalen, helder taalgebruik in de uitspraak.
In de bestuurssector komt de raio ook toe aan het ontwikkelen van zijn eigen
‘zittingsstijl’, hoewel die eigen stijl natuurlijk ook weer niet vrijblijvend is: vriendelijk als dat kan, kritisch als het moet; strak regisserend indien nodig, losjes als dat
kan; onderhuidse spanningen benoemend, spanningen wegnemend indien mogelijk.
Uit enige hierboven in de schets van de functie genoemde aspecten van het werk van
de bestuursrechter, volgen voor de raio nog een aantal afgeleide opleidingsdoelen.
In zijn werkwijze kent de bestuursrechter een zeer hoge mate van delegatie. Veelal
schrijven secretarissen alle conceptuitspraken. Samenwerking met de secretaris is
van groot belang. Raadkameren is ook een kwestie van duidelijk communiceren
aan de secretaris wat de kernoverwegingen moeten zijn. In beginsel schrijft de raio
de uitspraken echter nog zelf. Hij merkt dus nog niet veel van die delegatie. De
raio krijgt in de basisperiode al wel aangereikt wanneer professionele samenwerking (in de vorm van bijvoorbeeld het aanboren van aanwezige kennis bij stafjuristen en secretarissen) op haar plaats is.
Valkuil voor de raio is de gedachte “Ik weet niets van het bestuursrecht en het
bestuursorgaan praat er heel verstandig over”. Men moet gevoelig zijn voor het normatieve punt. Het bestuursorgaan heeft als opdracht het algemene belang te dienen
en doorgaans doet het dat ook keurig neutraal en onpartijdig, maar in het rechtsgeding is ook het standpunt van het bestuursorgaan niet meer of minder dan een partijstandpunt. De raio moet durven loskomen van het grote gelijk van het bestuursorgaan. De bestuursrechter is aangesteld om een oordeel te vellen en dat moet je dus
ook als raio durven, ook als dat oordeel dwars ingaat tegen de doorwrochte betogen
van zeer ervaren gemachtigden van bestuursorganen Professionele lef en eigenwijsheid ontwikkelen is daarom een van de afgeleide opleidingsdoelen.
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Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een
leerwerkoverzicht weergegeven.
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Begeleiding
Gewoonlijk behandelt een raio het gehele traject van een zaak, dat wil zeggen van
zittingsvoorbereiding tot en met het schrijven van de uitspraak. Dat betekent dat
afhankelijk van de verrichting meer of minder uitgebreid feedback gegeven kan
worden. Wat het gebruik van feedbackformulieren daarbij betreft het volgende.
In de praktijk kunnen de bevindingen bij het voorbereiden van de zitting en de
zitting zelf vaak in één formulier worden opgenomen. Omdat het voorbereiden van
de zitting vaak al de vorm heeft van een (gedeeltelijke) conceptuitspraak kan ook
de raadkamer en de uitspraak vaak worden meegenomen in hetzelfde formulier.
Dat geldt met name bij wat in het jargon een ‘atelier-zaak’ heet.
Tegelijkertijd doet een raio in de basis vaak een zitting met een aantal zaken (een
stuk of vier) die sterk op elkaar lijken (bijvoorbeeld medische arbeidsongeschiktheidszaken, in het jargon ‘lopende band-zaken’). In dat geval kan het zinvol zijn
om de bevindingen bij de voorbereiding van die zaken gezamenlijk op één formulier vast te leggen, de zitting zelf op een tweede en de uitspraken op een derde.
De bevindingen per zaak zullen namelijk sterk overlappen en samenhangen. Voor
de verslaglegging is het dan juist nuttig om het gehele beeld per fase van de
behandeling vast te leggen. Het is, kortom, maatwerk leveren hoe de bevindingen
het best kunnen worden vastgelegd.

Type zaken
De zaken die de raio te behandelen krijgt, kennen een opklimmende moeilijkheidsgraad. Idealiter begint de raio met sociaalverzekeringszaken. Die kennen
doorgaans een gering aantal geschilpunten. Na verloop van tijd gaat de raio er
bouwzaken bij doen. Die waaieren uit in aantallen geschilpunten, complexiteit van
regelgeving en bestuurlijke vrijheden, etc. Soms doet de raio ook vreemdelingenzaken. Dat deelgebied kent enige van het algemene bestuursrecht afwijkende spelregels en toetsingskaders. Daarnaast worden vaak ook nog enige zaken uit andere
deelgebieden gedaan. De raio begint bij voorkeur niet in het vreemdelingenrecht
vanwege de afwijkingen van het algemene bestuursrecht, maar het is bij uitzondering wel mogelijk, mede in verband met beschikbare opleidingscapaciteit.1 Welke
weg ook wordt gevolgd, vanwege de eenheid in het bestuursrecht behoeft het geen
opleidingsprobleem te zijn indien een andere volgorde wordt gehanteerd in type
zaken dat de raio te behandelen krijgt.

1	Waarbij moet worden bedacht dat het werken in het vreemdelingenrecht voor een raio mogelijk emotioneel zwaar
belastend is. Het valt zwaar iemand te moeten zeggen dat hij terug moet naar Sierra Leone, Irak of Afghanistan.
Anderzijds, de raio heeft al gewerkt in de sector strafrecht en weet dus wat het is om te werken met ingrijpende
oordelen.
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Complexiteit in een bestuursrechtelijke zaak hangt af van in ieder geval de
volgende factoren (niet limitatief):
• Aantal te beantwoorden rechtsvragen
• (On)duidelijkheid of complexiteit van het toepasselijk toetsingskader
• (On)duidelijkheid in de wijze waarop de zaak is gepresenteerd en onbekendheid
van partijen met hun bewijspositie
• Aantal partijen
• Nieuwheid van de regelgeving (en dus het ontbreken van behulpzame hogerberoepjurisprudentie)

Eindtermen
Aan het einde van de basisperiode kan de raio een enkelvoudige bestuursrechtzaak van gemiddelde complexiteit op de hieronder vermelde resultaatgebieden
onder beperkte begeleiding tot een goed einde brengen, met inachtneming van de
daarbij vermelde taakcriteria, competenties en ervaringsnormen. De vereiste
zelfstandigheid staat hierbij niet in de weg aan het bevragen van en discussiëren
met een stafjurist, een secretaris of de opleider. De opklimmende moeilijkheidsgraad van de zaken stelt de raio in staat vaardigheden te ontwikkelen op (in elk
geval) de volgende punten:
• Analyseren van de zaak: hoe worden de feitelijke geschilpunten vertaald in
juridische vraagstukken
• Onderscheiden van hoofd- en bijzaken
• Opsporen van relevante jurisprudentie
• Helder communiceren ter zitting en in de uitspraak
• Onderkennen van relevante leerstukken
• Inzicht tonen in de vragen die moeten worden gesteld ter zitting
Zoals hierboven bij Type zaken is besproken, kan de volgorde waarin de raio werkt
in de verschillende deelgebieden uiteenlopen. Bij de beoordeling moet er daarom
aandacht bestaan voor de meer voor de hand liggende volgorde versus de ‘moeilijkere weg’.

Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van het voorgaande wordt hierna besproken wat op de
verschillende resultaatgebieden van de bestuursrechter wordt gevergd. Steeds is
eerst een algemene inleiding opgenomen, dan volgen de criteria waarop de
verschillende taken worden beoordeeld, samen met de belangrijkste daartoe
benodigde competenties. Daarbij wordt zo veel mogelijk genoemd welke bijzondere
kennis is vereist. De competenties leervermogen en zelfreflectie en andere
beheerscompetenties worden, net als de zogenoemde morele competenties, niet
afzonderlijk vermeld. Deze zijn steeds noodzakelijk.
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Algemene kennis
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 1, 3 en 6 tot en
met 8
• Hoofdlijnen van het materiële bestuursrecht (met name sociaal verzekeringsrecht, bouwrecht en, afhankelijk van de invulling van de opleiding, vreemdelingenrecht)
• Kennis van communicatiestijlen

Resultaatgebied voorbereiden zitting

94

Schets
De bestuursrechter beschikt bij zijn voorbereiding voor de zitting doorgaans over
een instructie van de secretaris.2 Het is nodig het dossier grondig te lezen en te
bestuderen. Daarbij is een kritische grondhouding nodig. Het bestuursorgaan is
weliswaar zeer ervaren, maar heeft natuurlijk niet per definitie gelijk. Feitenkennis
is belangrijk. Als de feiten eenmaal zijn vergaard (met een inventarisering van de
betwiste feiten, die ter zitting aan de orde moeten komen), volgt de juridische
analyse. Hoe past dit feitencomplex in het (doorgaans vrij strakke) juridische
kader? Voor die analyse is een gedegen bestudering van de jurisprudentie en zo
nodig ook de wetsgeschiedenis noodzakelijk.
De bestuursrechter moet (net als in het civiele recht) de rechtsgronden aanvullen
en mag feiten aanvullen (hij is niet gebonden aan de feitenpresentatie van
partijen). Het bestuursrecht kent het buitenwettelijk leerstuk van toetsing aan de
openbare orde, dat soms noopt om geschilpunten op te werpen die partijen niet
zelf hebben aangevoerd, alvorens hij kan toekomen aan de wel door partijen
opgeworpen geschilpunten
Verder is scenariodenken noodzakelijk. Wat kan er nog voor nieuws komen ter
zitting? Hoe steekt de bestuursrechter het in? Is er een reden om na de zitting nog
een deskundige te benoemen? Wordt de bewijslast geëxpliciteerd, met zo nodig
een ‘bewijsopdracht’ (de mogelijkheid voor een partij na de zitting nog bewijs bij
te brengen)? Is een schikking mogelijk? Is mediation aangewezen? Hoe kan finaal
worden beslist? Finale geschilbeslechting vindt plaats in het heden. Dat betekent
dat de bestuursrechter soms voor twee verschillende peilmomenten de feiten moet
vaststellen en een juridische analyse moet verrichten. Wordt de formele bestuurlijke lus toegepast? Visie op de zaak en haar oplossing dus.
Taken
1	Analyseren van feitelijke geschilpunten en hun juridische vertaling
2	Scenario’s doordenken
3	Vraagstrategieën bedenken
4 Samenwerken met de secretaris*
2	Het werken aan de hand van een instructie van de secretaris geldt niet voor de raio. De raio moet in zekere zin het
werk van secretaris èn rechter doen.
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Taakcriteria
Ad1 Analyseren van feitelijke geschilpunten en hun juridische vertaling
	a	Controleert de volledigheid van het dossier
	b	Controleert formaliteiten
	c	Selecteert hoofd- en bijzaken
	d	Destilleert de feitelijke en juridische geschilpunten
	e	Weet het geschil te plaatsen in de juiste maatschappelijke context
	f	Controleert de juistheid van de uitkomst
Ad2 Scenario’s doordenken
	a	Bepaalt welke mogelijke wijzen van aanpak in aanmerking komen
	b	Vergelijkt voor- en nadelen van die wijzen
	c	Doorziet juridische implicaties van de verschillende wijzen van aanpak
	d	Maakt een doelmatige en doelgerichte keuze gericht op de definitieve en zo
mogelijk finale wijze van aanpak
Ad3 Vraagstrategieën bedenken
	a	Bedenkt op welke wijze helderheid kan worden verschaft
	b	Heeft aandacht voor ‘wenselijke antwoorden’ en richt daarop de vragen en
de vraagvolgorde in
	c	Bedenkt aan de hand van bewijslastverdeling bij welke partij moet worden
begonnen met vragen
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Zorgvuldigheid
Oriëntatietaken
Auditeren bij drie zittingen van verschillende ervaren rechters, bij voorkeur de
opleiders. Weliswaar heeft de raio al zittingservaring bij civiel opgedaan, maar door
eerst te auditeren alvorens zelf een zitting te leiden, kan de raio zich focussen op
de bestuursrechtelijke aanpak. Het is aan te bevelen eerst het dossier te bestuderen
en dan te kijken hoe een ervaren rechter het aanpakt (vóór en ter zitting). Opstellen
van een vragenlijst en die bespreken met de opleider is ook behulpzaam. Aandacht
in de voorbespreking met de opleider voor bijvoorbeeld scenario’s is nodig.
Ervaringsnorm
Een raio behandelt in zijn hele opleiding ongeveer 40 tot 60 zaken. Daarbij tellen
voorbereiding, behandeling ter zitting en het schrijven van de uitspraak als één
zaak. Kort voor de zitting ingetrokken zaken tellen mee.
Opleiding vindt plaats in ten minste twee deelgebieden (sociaal verzekeringsrecht,
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bouwrecht, vreemdelingenrecht). Een te eenzijdig aanbod wordt vermeden. Indien de
raio veel zaken op uiteenlopende deelgebieden of zaken die weinig voorkomen behandelt (waarvan elk deelgebied extra bestudering vergt), heeft dat gevolgen voor de
getalsnorm en zo nodig voor de beoordelingsnorm. Ook indien relatief veel ingewikkelde of omvangrijke zaken zijn behandeld, werkt dat door in de beoordelingsnorm.
Begeleiding
De opleider bespreekt tijdig voor de zitting de gemaakte instructie/conceptuitspraak, geeft zo nodig uitleg en/of vraagt de raio om nader uitzoekwerk te verrichten. Ook komen behandelingsscenario’s ter sprake.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
Specifieke kennis/studietaken
• Kennis van de bedrijfsprocessen binnen de sector
• Kennis van het materiële deelgebied
• Kennis van de Procesregeling bestuursrecht 2008

Resultaatgebied zitting
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Schets
Voor de bestuursrechtelijke beslissing is het dossier vaak veelbepalend. Toch is de
zitting een essentieel onderdeel van de procesgang. In de eerste plaats is voor
partijen het ‘gehoord worden’ van belang voor een eerlijk proces en voor de acceptatiegraad van het oordeel. Partijen mogen – binnen de grenzen van de redelijkheid – alles ter sprake brengen wat zij van belang achten. In de tweede plaats
moeten verrassingsbeslissingen worden voorkomen. De goede bestuursrechter
houdt daarom ter zitting alles aan partijen voor wat voor zijn oordeel van belang
kan worden.
De zitting bij de bestuursrechter is buitengewoon ‘los’. De bestuursrechter mag
binnen de grenzen van het geding vragen wat hij wil. Hij moet natuurlijk niet één
partij helpen in zijn positie (daarmee zou hij zijn onpartijdigheid verliezen), maar
hij is behoorlijk vrij in wat hij ter zitting vraagt.
De bestuursrechter heeft de regie, geeft richting aan de behandeling ter zitting,
weet dóór te vragen bij onopgehelderde punten èn laat ruimte voor de inbreng van
partijen. De bestuursrechter toont belangstelling en zo nodig empathie. Uit onderzoeken in de laatste jaren gedaan is gebleken dat burgers meer ruimte moeten
krijgen hun verhaal te doen. Tot voor kort waren zittingen qua vorm pleidooien.
Inmiddels wordt in toenemende mate gewerkt met een meer actieve behandeling
van de zaak ter zitting, waarbij de rechter het voortouw neemt en de zaak met
partijen doorspreekt in plaats van het pleidooimodel als uitgangspunt te nemen.
Hij heeft zich bovendien voorbereid met scenario’s. Dat betekent dat hij ten
minste aan het einde van de zitting weet te zeggen hoe het verder gaat: naar een
einduitspraak, een bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, verwijzing
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naar mediation of een poging tot schikking. Toepassen van een bestuurlijke lus
(formeel of informeel) vergt een duidelijke regie ter zitting.
Taal is voor de bestuursrechter essentieel. Hij communiceert regelmatig met een
partij die optreedt zonder gemachtigde. In dat geval moeten ook juridische punten
in een voor een juridische leek begrijpelijke taal besproken worden. De bestuursrechter moet de betrokkene de ruimte geven om te zeggen waar het hem om gaat.
Taken3
1	Zaak aan de orde stellen
2	Partijen laten pleiten
3	Vragen stellen
4	Partijen tweede termijn geven
5	Zaaksbehandeling afsluiten
Taakcriteria
Ad1 Zaak aan de orde stellen
	a	Neemt de vereiste formaliteiten (volgorde) in acht
	b	Weet de juiste toon te treffen
	c	Houdt de regie
	d	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
Ad2 Partijen laten pleiten
	a	Bewaakt dat partijen (binnen redelijke grenzen) alle gelegenheid krijgen te
zeggen wat ze nodig vinden
	b	Bewaakt de belangen van andere partijen
	c	Houdt de regie
	d	Is voorkomend naar allen
Ad3 Vragen stellen
	a	Stelt aan de hand van open vragen aan de orde wat moet worden gevraagd
om de zaak tot klaarheid te brengen en vraagt daarbij zo nodig dóór
	b	Voorkomt overbodige vragen over punten die in de pleidooien al zijn
opgehelderd
	c	Bewaakt het beginsel van hoor- en wederhoor
	d	Behandelt de vragen in een strategische volgorde
	e	Vat antwoorden adequaat samen om die samenvatting vervolgens door te
geven als vraag aan de wederpartij(en)
f Kan loskomen van de voorbereide vragen


3	Dit is de standaardvolgorde. Soms is er aanleiding daarvan af te wijken door bijvoorbeeld te beginnen met een aantal
verhelderende vragen. Daarmee kan soms worden bereikt dat een aantal punten helder komen te liggen. Als wordt
afgeweken, moet dat helder worden gecommuniceerd (“u krijgt straks alle gelegenheid uw pleidooi te houden, maar
ik heb eerst nog enkele vragen om het voor mij helder te krijgen.”).
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	g	Maakt duidelijk welke informatie nodig is voor een goed oordeel (voorhouden
van bewijspositie)
	h	Benoemt consequenties van bepaalde (proces-)keuzen van partijen
	i	Is voorkomend naar allen
	j	Spreekt goed verstaanbaar en niet te snel
	k	Durft zo nodig een stilte te laten vallen om iets te overdenken of iets op te
zoeken
	l	Durft ‘de teugels te laten vieren’ als partijen direct met elkaar in contact
treden en dit nuttig is voor de behandeling van de zaak èn weet daarna weer
de regie te hernemen
	m	Geeft er blijk van de relevante maatschappelijke problematiek te onderkennen
	n	Handelt effectief*
	o 		Bewaakt dat een ieder zich begrepen voelt
Ad4 Partijen tweede termijn geven
	a	Bewaakt of alles aan de orde is geweest, of de rechtbank klaar is met vragen
	b	Neemt de vereiste formaliteiten (volgorde) in acht
	c	Weet de juiste toon te treffen
	d	Houdt de regie
	e	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
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Ad5 Zaaksbehandeling afsluiten
	a	Controleert (bij zichzelf of expliciet) of alles aan de orde is gekomen
	b	Verklaart duidelijk wat het verdere verloop is
	c	Zegt zo mogelijk wanneer de einduitspraak kan worden tegemoet gezien
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming4
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
Zie het vorige resultaatgebied over ‘meedraaien’ met de zitting van een ervaren
rechter.
4	Als vorm van doelgerichtheid: weten welke kanten het kan opgaan en in die richting regisseren en vragen. Zo nodig
ook schakelen/improviseren/flexibel zijn.
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Als de raio zaken ter zitting behandelt, behandelt de rechter doorgaans ook zaken
zelf. Het verdient aanbeveling dat de raio bij ten minste drie zittingen de hele
behandeling bijwoont. In de nabespreking kunnen dan ook de zaken worden
besproken die de opleider zelf heeft behandeld: waarom kiest hij voor die aanpak?
Optreden als griffier bij voorlopige voorzieningen kan in beperkte mate als goede
oriëntatie dienen, zeker indien de raio daarna de uitspraak schrijft. Dit moet om
een beperkt aantal zaken gaan.
Ervaringsnorm
Zie het vorige resultaatgebied.
Begeleiding
Over het algemeen stelt de raio de zaak ter zitting zelf aan de orde, waarbij hij aan
de opleider de mogelijkheid biedt aanvullende vragen te stellen. Soms stelt de
opleider de zaak ter zitting aan de orde, met de introductie dat de zaak wordt
behandeld door de raio. Voor de raio is van belang dat het zeker aanvaardbaar is
de zitting in voorkomend geval te schorsen om even met de opleider te overleggen
wat het beste scenario is.
Na de zitting geeft de opleider specifieke feedback: wat ging goed en wat behoeft
verbetering? Puntsgewijze bespreking is aangewezen (“op dat punt zei jij zus en
zo, zag je hoe partij X toen reageerde”), algemene bespreking is afgeraden (“het
ging allemaal prima”). Ook komt, indien van toepassing, aan de orde hoe de raio
reflecteert op de zaaksbehandeling door de opleider van diens zaken (zie hiervoor
onder Oriëntatietaken).
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.

Resultaatgebied raadkameren
Schets
In raadkamer beslist de bestuursrechter na de zitting welke uitspraak moet volgen
of welke andere modaliteit aangewezen is. De bestuursrechter staat open voor
hetgeen de griffier inbrengt. Als het komt tot een uitspraak worden de dragende
overwegingen besproken. Als een andere modaliteit aangewezen is, wordt besproken hoe dat gaat: de benoeming van een deskundige, het stellen van vragen aan
partijen, etc. Als het beroep gegrond is, moet worden bezien of, en op welke
manier, het geschil finaal beslecht kan worden.
Taken
Het komen tot een (eenduidige) beslissing en (in de door de secretaris te schrijven
uitspraak) tot een eenduidige instructie
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Taakcriteria
a	Zegt, na overleg met de secretaris, wat er moet gebeuren
b	Bespreekt de te nemen beslissing in een logische redeneervolgorde
c	Expliciteert daarbij zijn standpunt en controleert per logische stap of daarmee
wordt ingestemd
d	Weet wanneer moet worden ‘meegeveerd’ op grond van hetgeen door anderen is
ingebracht
e	Bespreekt de te nemen vervolgstap en controleert of daarmee wordt ingestemd
f	Instrueert de secretaris (in de door deze te schrijven uitspraak) helder wat van
hem wordt verwacht*
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
• Samenwerking
• Stevigheid
• Zorgvuldigheid
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Oriëntatietaken
Meedraaien in een raadkameroverleg dat door een ervaren rechter (bij voorkeur de
opleider) wordt gedaan.
Begeleiding
In gevallen waarin een raio optreedt, vindt de bespreking plaats met de opleider
en de griffier. De raio neemt in raadkamer het initiatief. De opleider zorgt er voor
dat de raio alle ruimte krijgt om eerst zijn opvatting te berde te brengen. De opleider bewaakt, maar regisseert niet te veel de mate waarin de secretaris wordt
betrokken in het overleg.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder ‘Algemeen over
deze opleidingsperiode’ onder het kopje Begeleiding.

Resultaatgebied uitspraken
Schets
De bestuursrechtelijke uitspraak is een sluitende en dwingende redenering. De
motivering draagt de beslissing. Er worden geen hypotheses open gelaten. Er
wordt een logische bespreekvolgorde gehanteerd. Vaak is dat aan de hand van de
besluitvolgorde: eerst de bevoegdheidsvoorwaarden, dan de bevoegdheidsaanwending, ten slotte de specifieke modaliteiten van de aanwending. Formaliteiten
worden alleen besproken als het tot problemen leidt of indien er specifieke
gronden of verweren zijn. Stelregel is: de verliezer krijgt het volle pond. De
uitspraak is gesteld in bondige en heldere taal. De bestuursrechter geeft bij het
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schrijven van de uitspraak blijk van zelfstandigheid en onafhankelijkheid van
denken. De bestuursrechter past relevante wetgeving en jurisprudentie toe. Hij
heeft daarbij oog voor rechterlijk beleid.
Taken
1 Schrijven van een uitspraak in een enkelvoudige zaak
2	Schrijven van een uitspraak in een meervoudige zaak of het bestuderen en zo
nodig corrigeren van een concept in een meervoudige zaak
Taakcriteria
Opzet
a	Ordent zakelijk de relevante onbestreden feiten
b	Geeft een volledige en juiste weergave van de beroepsgronden en verweren
Beoordeling
a	Beoordeelt zo nodig de bevoegdheid van de rechtbank
b	Beoordeelt zo nodig de ontvankelijkheid van het beroep
c	Beoordeelt zo nodig de ontvankelijkheid van het bezwaar
d	Beoordeelt zo nodig de formele bevoegdheid van het bestuursorgaan
e	Beoordeelt zo nodig de toepasselijkheid in concreto van de bevoegdheidsvoorwaarden
f	Toetst zo nodig het beleid op redelijkheid
g	Bespreekt de juridische grondslagen door toetsing van de beroepsgronden aan
regelgeving en beleid
h	Doet recht aan de stellingen en betogen van partijen en denatureert deze niet
i	Hanteert een logische bespreekvolgorde
j	Onderkent en bespreekt bewijsgebreken
k	Hakt knopen door op basis van argumenten
l Komt tot een beslissing die goed verdedigbaar en praktisch is
m	Past wet, beleid en jurisprudentie juist toe
n	Hanteert een overtuigende motivering
o	Formuleert duidelijk en helder
p	Werkt zorgvuldig en nauwkeurig
q	Checkt of op alle voorgaande punten een verrassingsbeslissing is voorkomen
Beslissing
a	Geeft een uitvoerbare en complete beslissing
b	Past de artikelen 8:72 t/m 8:75 juist toe, dus hanteert de juiste beslissingsonderdelen (gesloten beslissingsmodaliteiten)
c	Berekent de correcte proceskostenveroordeling, griffierechtbetaling en schadevergoeding
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Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
Oriëntatietaken
Het lezen van veel uitspraken wordt aanbevolen. Het bestuursrecht kenmerkt zich
door herhaalde toepassing van dezelfde bevoegdheden. Vanwege het algemene
belang en het gelijkheidsbeginsel is congruentie met andere uitspraken van groot
belang.
Ervaringsnorm
Zie het resultaatgebied Voorbereiden zitting.
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Begeleiding
De opleider bespreekt het concept uitvoerig met de raio. De opleider geeft specifieke feedback: wat is goed en wat behoeft verbetering? Puntsgewijze bespreking
is aangewezen. De opleider kiest uit opleidingsperspectief bewust op welke gebreken met zoeksuggesties worden gerepliceerd en op welke gebreken met vervangende teksten worden gerepliceerd.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
Specifieke kennis/studietaken
• D.A. Verburg, De bestuursrechtelijke uitspraak en het denkmodel dat daaraan
ten grondslag ligt, Zeist/Zutphen 2008
Aanvullende oriëntatietaken
De raio neemt deel aan werkoverleggen, jurisprudentieoverleggen en een
werkgroep (die laatste: indien aanwezig). Zo mogelijk schrijft de raio aan het einde
van zijn opleiding in de sector een nota over een actueel bestuursrechtelijk onderwerp. Die nota moet actuele wetgeving en jurisprudentie in kaart brengen en/of zij
moet geschikt zijn om te worden opgenomen in het beleid van de sector. Zij moet
er dus toe doen en zo mogelijk een aanzet tot discussie geven waarmee een kwaliteitsverbetering kan worden bereikt.
In overleg met de opleider kan het programma van de raio worden aangevuld met
een of meer van de volgende aanvullende oriëntatietaken.
Een paar dagen of een week stage lopen op de administratie is buitengewoon
nuttig om gevoeligheid voor de formaliteiten op te doen. Daar worden doorgaans
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de formaliteitgebreken binnen de sector bestuursrecht er uitgepikt. De raio schrijft
in dat verband een aantal (bijvoorbeeld 5) buiten-zittinguitspraken (toepassing van
artikel 8:54 van de Awb).
Enige rechtbanken werken met een korte stage (twee dagen tot een week) bij het
UWV. Zo’n stage geeft zicht op het werk van bestuursorganen en is daarmee zeer
nuttig. Indien binnen de rechtbank gebruikelijk, regelt de raio doorgaans zelf deze
stage.
De opleider geeft zo mogelijk feedback en de raio vult een reflectieformulier in.
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Leerwerkplan
basis bestuursrecht

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt het verloop van de opleiding binnen de basisperiode in de
sector bestuursrecht van week tot week geschetst.

104

Week 1 Introductie sector
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Kennismaken met elkaar en met deze sector, doorspreken van eerdere
leerervaringen, bespreken opbouw van de opleiding in deze periode,
bespreken eindtermen, maken van afspraken over verwachtingen van
gedrag, begeleiding door opleider(s), feedback, toetsgesprek en de rol
van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten
worden genoteerd op het intakeformulier zoals opgenomen in het
ontwikkeldossier. De raio zorgt ervoor dat voorafgaand aan het gesprek
zijn ontwikkeldossier met informatie uit de vorige periode in handen is
van zijn opleider(s). Op deze manier kan hij of kunnen zij zich inlezen
en kan de ontwikkeling uit de vorige periode de opstap zijn naar deze
nieuwe opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met sectorvoorzitter/teamvoorzitter.
Doel let op: Zo mogelijk vindt dit gesprek al eerder plaats, mede in verband
met inroostering.
Kennismaken met de teamvoorzitter als dagelijks leidinggevende, duidelijkheid krijgen over rol van betrokkene in de opleiding van de raio,
indruk krijgen van de bredere context waarbinnen de raio functioneert,
uitwisselen van verwachtingen.
Wat K
 ennismaken met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit
voorstellen initiëren, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief
nemen.
Wat N
 ader kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de sector.
Doel Zich bekend maken met de organisatie van de griffie, de juridische
ondersteuning, de stafjuristen, etc. Verder komen aan de orde de
dossierrouting en de kennisbronnen die in de sector een rol spelen.
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Week 1-3 Oriënteren en leren
Wat	Auditeren.
Doel	Zo mogelijk al in de eerste week (soms is dat moeilijk in verband met de
drie dagen cursus Toetsing en uitspraken bestuursrecht) woont de raio
een zitting bij van een ervaren rechter (zo mogelijk de opleider). De raio
krijgt tijd om die zitting voor te bereiden, zodat het niet een ‘blind
bezoek’ is (zie de oriëntatietaak onder resultaatgebied Voorbereiden
zitting).
Wat (eventueel) Stage bij de administratie.
Doel Het leren kennen van de administratieve processen, het onderkennen
van de ‘formaliteiten’ (onbevoegdheden en niet-ontvankelijkheden), het
leren van ‘kennelijke’ uitspraken.
Wat (eventueel) Stage bij het UWV.
Doel Het leren kennen van de gang van zaken bij een bestuursorgaan.
Het leren van de eigenheden (positieve en negatieve kanten) van de
‘bureaucratie’: het gelijk optreden in gelijke gevallen, het bieden van
rechtszekerheid, het stelselmatig optreden, het verrichten van herhaalde
toepassing van een bevoegdheid, etc., maar ook het tegelijkertijd bedienen van het ‘algemene belang’ èn het zijn van een partij en dus met een
partijpositie.
Wat

 erplichte cursus.
V
Toetsing en uitspraken schrijven bestuursrecht.  
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.5

Week 4-21 Werken en leren
Wat Zittingen ‘draaien’.
Doel De raio behandelt bij zijn eerste zitting bijvoorbeeld twee zaken, daarna
telkens drie of vier. De fulltime-raio heeft ongeveer eens per twee weken
zitting. Ter zitting doet de raio ervaring op met het confronteren van
partijen, het stellen van vragen, het ontwikkelen van de eigen zittingsstijl, het ‘uitpluizen’ van de zaak, het oplossingsgericht werken. Analyse
en communicatie zijn de kernpunten.

5	De cursus Toetsing en uitspraken bestuursrecht omvat drie theoriedagen en een terugkomdag. Voor die terugkomdag
moeten drie concept-uitspraken worden geschreven. Daarvoor moet tijd worden gemaakt. De drie concept-uitspraken
zijn ‘complete’ zaken en vergen dus tijd.
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Week 4-21 Werken en leren (vervolg)
Wat Schrijven van conceptuitspraken.
Doel Leren hoe de beslissing in een begrijpelijke en ‘verdedigbare’ (= in
hoger beroep naar verwachting houdbare) uitspraak te gieten.
		Inzicht verkrijgen in de ‘do’s and don’ts’ van het schrijven, feedback
krijgen op de kwaliteit van de redenering, en op het vermogen de
bedoelde boodschap over te brengen.
Wat
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Vanaf
week 4 (afhankelijk van het zaakspakket) worden de volgende
cursussen gevolgd:
Voor allen:
Intervisie (2 bijeenkomsten Communicatiestijlen (maand 4)
Zaakspakket Bestuursrecht algemeen
a Ruimtelijk bestuursrecht (maand 2)
b Wet Werk en bijstand (maand 3)
c Werknemersverzekeringswetten (maand 4)
Zaakspakket Bestuursrecht algemeen in combinatie met
Vreemdelingenrecht:
a Ruimtelijk bestuursrecht
Keuze uit b of c (één cursus):
b Werknemersverzekeringswetten
c Wet werk en bijstand

Twee cursussen (keuze) gericht op Vreemdelingenrecht:
d Introductie vreemdelingenrecht asiel
e Introductie vreemdelingenrecht regulier
f Vrijheidsbeneming

	g	Europees migratierecht
Doel	Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening taken.

Week 22-42 Mogelijke overgang naar ander team/andere afdeling/andere kamer
(herhaling van leerwerkproces week 4-21 in vorig(e) team/afdeling/kamer).
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Week 10+30 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprek met de opleider(s).
Doel	In week 10 en week 30 wordt zo nodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces: wat zijn de leermomenten, de ervaringen?
Er kan worden gekomen tot afspraken over de ontwikkeling. Hierbij
wordt het voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier
gebruikt. Voor de opleider(s) is van belang dat door deze gesprekken
wordt voorkomen dat er bij de beoordeling verrassingen zijn voor de raio.
Goede feedback in de voorafgaande periode kan dat voorkomen!

Week 21+42 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprek met de opleider(s).
Doel	In week 21 en week 42 wordt een toetsgesprek tussen raio en
opleider(s) gehouden. Doel is te bespreken waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen. Hierbij wordt het toetsformulier zoals
opgenomen in het ontwikkeldossier gebuikt. Per taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van
ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt hierbij belangrijke input voor
het gesprek. In het gesprek worden conclusies getrokken over het
leerproces en de leerresultaten. Ook worden in het toetsgesprek in week
21 afspraken gemaakt over aard van het werk en de begeleiding hiervan
in de verdere weken van deze leerperiode, om de gewenste ontwikkeling
te ondersteunen. In week 42 wordt besproken wat belangrijke punten
zijn om mee te nemen naar de buitenstage. De conclusies en afspraken
worden vastgelegd in het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier.

Week 42 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel	Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten voldoende zijn om
door te stromen naar het parket.
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Curriculum
basis parket

Duur: 12 maanden

De officier van justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dat levert een grote dagelijkse diversiteit aan werkzaamheden op. De officier van justitie
geeft leiding aan de opsporing van strafbare feiten, behandelt strafzaken op de enkelvoudige en
meervoudige terechtzittingen, heeft een veelheid aan interne en externe contacten, voert
bestuurlijk overleg, draagt bij aan de vorming van beleid, expertise en rechtsontwikkeling,
neemt deel aan projecten en begeleidt collegae en parketmedewerkers. Kortom: voor een
officier van justitie is geen dag hetzelfde en zijn agenda is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar.
Van de officier van justitie wordt daarom verwacht dat hij flexibel is en snel kan schakelen
tussen de verschillende taken en werkzaamheden en de verschillende niveaus waarop deze
worden verricht. Hij moet kunnen prioriteren, snel kunnen beslissen en om kunnen gaan met
tijdsdruk, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Hij moet kunnen samenwerken
en communiceren met allerlei personen en instanties die een rol spelen in het strafrechtsysteem.
Hij neemt, anders dan de rechter, in de strafrechtelijke procesgang een sleutelrol
in. Terwijl een rechter onderzoekt en oordeelt op grond van hetgeen hem wordt
voorgelegd, dient de officier van justitie directe contacten te onderhouden met bij
de procesgang betrokken partijen: bestuurlijke beslissers, opsporingsambtenaren,
rechtshulpverleners, leden van de ZM (bijvoorbeeld de rechter-commissaris strafzaken), maar ook met de verdachten en de slachtoffers. Hij moet daarom, zowel
binnen als buiten de zittingzaal, helder kunnen uitleggen waar hij voor staat.
Dat vergt een groot vermogen tot kunnen samenwerken en omgevingsbewustzijn.
Daarnaast moet de officier kunnen omgaan met allerlei vormen van maatschappelijke en soms politieke druk. Hij dient voortdurend te beseffen dat het strafrecht in
het middelpunt staat van de publieke belangstelling en dat hij degene is die
geacht wordt het strafrecht te handhaven door het uitoefenen van het wettelijk aan
hem toegekende gezag. Ten slotte moet de officier een uitgesproken vakman
(professional) zijn, niet alleen op het gebied van het formele en het materiële
strafrecht, maar ook met betrekking tot allerlei bijzondere specialismen die het
strafrecht overstijgen.
Binnen de wettelijk geformuleerde hiërarchische en beleidsmatige kaders bewaakt
de officier van justitie een onafhankelijke magistratelijke positie. Hij doet aan
onpartijdige en objectieve waarheidsvinding en houdt zich daarbij nauwkeurig aan
de wettelijke kaders. Hij waakt voor ‘tunnelvisie’ bij zichzelf en anderen. Hij houdt
daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van alle bij een strafzaak betrokken
partijen. De officier van justitie treedt op namens de maatschappij, zonder
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persoonlijke belangen en niet als behartiger van andermans belangen. Hij streeft
naar persoonlijke verbetering en verbetering van de organisatie waarbinnen hij
werkzaam is.
De officier van justitie opereert vanuit ‘betrokken distantie’ binnen de strafrechtketen. Dat betekent enerzijds dat hij betrokken is bij de ketenpartners in en
deelnemers aan het strafproces, maar anderzijds dat hij te allen tijde onafhankelijk van deze partijen blijft. Dat geldt met name in de relaties met de politie,
slachtoffers en/of nabestaanden. Dat vraagt van de officier enerzijds veel invoelend vermogen en anderzijds een bepaalde mate van afstandelijkheid en autonomie.

Algemeen over deze opleidingsperiode
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Vooraf
Uitgangspunt voor de gehele opleiding binnen het OM – basis en verdieping – is
het functieprofiel van de arrondissementsofficier van justitie (hierna steeds
genoemd: officier van justitie). Dit profiel bevat acht resultaatgebieden. Daartoe
behoren ook resultaatgebieden die niet direct de ‘core business’ van de officier
betreffen, bijvoorbeeld het resultaatgebied Projecten.
In de basisopleiding staan de kerntaken van de officier centraal; denk aan leiding
geven aan de opsporing, het beslissen ten aanzien van vervolgingsvragen, het
optreden ter zitting, e.d. Op managementtechnische taken vindt in deze fase
vooral oriëntatie plaats. In de beginperiode wordt opgeleid aan de hand van het
functieprofiel van de officier van justitie enkelvoudige zittingen. Vanaf week 27 (of
eerder als het goed gaat) volgt een uitbreiding met enkele taken uit het functieprofiel van de arrondissementsofficier van justitie.
Dat betekent dat de raio zich in het eerste half jaar beperkt tot alle enkelvoudige
zaken (politierechter, kanton- en Mulderzaken) om het ‘vak’ te leren. Het gaat
daarbij om repeterende zaken waarbij de behandeling langs bekende wegen kan
plaats vinden. In het tweede half jaar van de opleidingsperiode doet de raio ook
reguliere (maatwerk)zaken in de meervoudige kamer. Hij zal niet anders dan
incidenteel deelnemen aan werkzaamheden binnen één van de specialismen
binnen een parket (bijvoorbeeld civiel, economische fraude en milieu). Afhankelijk
van eerdere kennis, ervaring en/of ontwikkeling kan de raio aan het eind van de
opleidingsperiode mogelijk worden ingezet bij zwaardere commune strafzaken.
In de opleiding bij het OM wijkt de positie van de raio af van diens positie in de
eraan voorafgaande opleidingsperioden als lid ZM. De raio werkt nu namelijk van
meet af aan als magistraat, en wel als plaatsvervangend officier, zowel in als
buiten de terechtzitting.
In de opleiding dient ruimte te zijn voor oriëntatietaken. Dat zijn taken die
bedoeld zijn om zich te oriënteren op de taak van de officier en vooraf gaan aan
het zelfstandig uitvoeren van taken, bijvoorbeeld meelopen met een groot opspo-
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ringsonderzoek. Het kunnen ook taken zijn die niet direct met de eigenlijke
werkzaamheden van de officier van justitie te maken hebben, maar wel belangrijke
(voorwaardelijke) informatie opleveren om als officier adequaat te kunnen functioneren (de overige oriëntatietaken). Voorbeelden zijn een stage bij de politie of bij
het openbaar bestuur. Oriëntatietaken worden steeds bij het betreffende resultaatgebied vermeld.
Doel
Het doel van de opleidingsperiode basis parket is om de raio een zo volledig
mogelijk beeld te geven van de werkzaamheden van de officier van justitie door
hem met alle resultaatgebieden in aanraking te doen komen.
Er dient voorts een gedegen strafrechtelijk en strafvorderlijk fundament te worden
gelegd, of de raio nu kiest voor een loopbaan binnen de zittende of binnen de
staande magistratuur.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een leerwerkplan weergegeven.
Begeleiding
De opleider is een ervaren officier van justitie met een aantoonbare affiniteit met
opleiden die de Training voor praktijkopleiders heeft gevolgd. De opleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse opleiding, is vraagbaak voor alle inhoudelijke vragen
en is de eerst verantwoordelijke voor de opstelling en realisering van het opleidingsprogramma op basis van het aan het slot van dit hoofdstuk opgenomen
leerwerkplan basis parket. Gedurende de opleidingsperiode basis parket heeft de
raio dezelfde opleider(s).
De opleider zorgt voor kennismaking van de raio met de parketorganisatie en de
mensen die daar werkzaam zijn. Hij geeft de raio ruimte om van hem de kunst af
te kijken. Hij zal dus voortdurend aan de raio moeten vertellen hoe en wat hij
denkt en beslist, vooraf moeten uitleggen, achteraf toelichten, inzicht geven in
zijn afwegingen, bedenkingen, aarzelingen en ook onzekerheden. Kortom: hij dient
zich open en kwetsbaar op te stellen voor de raio.
De opleider reserveert tijd in zijn agenda om vragen te beantwoorden, zittingen
voor te bespreken, feedback te geven op de activiteiten van de raio enzovoort. Hij
kijkt, zeker in het begin van de opleiding, dagvaardingen en ander werk van de
raio na en geeft daarbij aan de raio steeds feedback. Hij woont met regelmaat
(delen van) zittingen van de raio bij. Alle werkzaamheden van de raio, ook als deze
door anderen worden toebedeeld, worden bepaald in samenspraak met de opleider
aan de hand van het opleidingsprogramma. Gaandeweg de opleidingsperiode geeft
de opleider de raio steeds meer ruimte om zelfstandig werkzaamheden te verrichten, maar waakt er wel voor dat de raio zo min mogelijk afbreukrisico loopt.
De opleider heeft regelmatig overleg met de mentor en de andere bij de opleiding
betrokken functionarissen. Indien er een bijzondere rol van de opleider wordt
verwacht is deze telkens per taak uitgeschreven.
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Type werkzaamheden
Door de parketten in het land worden zaken niet steeds op dezelfde manier onderscheiden. In de studiegids wordt uitgegaan van het onderscheid dat het Openbaar
Ministerie maakt, namelijk: enkelvoudige zaken, repeterende zaken, standaardzaken en reguliere (maatwerk)zaken. Bij enkelvoudige zaken gaat het om politierechter, kanton- en Mulderzaken. Het gaat daarbij vaak om repeterende zaken waarbij
de behandeling langs bekende wegen kan plaatsvinden. Onder standaardzaken
worden verstaan de zaken zonder individuele intake en met een afgerond opsporingsonderzoek; het betreft de meeste meervoudige kamerzittingen. Onder
(reguliere) maatwerkzaken worden verstaan de commune thema gerichte zaken en/
of commune generieke zaken, waarbij de thema’s betrekking kunnen hebben op
alle specialismen. Het gaat bij die zaken dus niet om omvangrijke en complexe
(specialistische en generalistische) maatwerkzaken die meer bemoeienis van de
officier vergen en meestal niet langs vaste patronen worden voorbereid.
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De werkzaamheden en de daarbij behorende zaken van de raio hebben steeds een
opbouw in opklimmende moeilijkheidsgraad. Bij voorkeur eerst basiswerkzaamheden en eenvoudige zaken – kanton- en Mulderzaken en eenvoudige commune
strafzaken in enkelvoudige zittingen –, daarna repeterende zaken, standaardzaken
en aan het einde van de opleidingsperiode enige meer complexe werkzaamheden
in reguliere (maatwerk)zaken in meervoudige zittingen. Zie verder hierna bij de
resultaatgebieden.
Factoren die de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden of zaken kunnen
bepalen, zijn:
• Juridische complexiteit
• De ernst van de zaken
• Behandeling langs bekende wegen of maatwerk
• Veel of weinig maatschappelijk afbreukrisico
• De bewijspositie
• Het aantal verdachten in een zaak
• De omvang van de persoonlijke of maatschappelijke schade door een strafbaar
feit
• De hoogte van een straf of maatregel of de impact daarvan op een verdachte of
de maatschappij
• De mogelijkheden tot sturing van opsporingsdiensten
• De kwaliteit van processen-verbaal en overige stukken in een strafzaak
• De snelheid waarmee beslissingen moeten worden genomen

Eindtermen
Aan het einde van de basisopleiding parket kan de raio de taken van de officier
van justitie enkelvoudige zittingen zelfstandig uitoefenen. Dat betekent dat hij in
kanton- en Mulderzaken en in commune strafzaken in enkelvoudige zittingen
zelfstandig sturing kan geven aan de opsporing en deze zaken op een zitting tot
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een goed einde kan brengen. Het optreden ter zitting in reguliere (maatwerk)zaken
doet hij redelijk zelfstandig.
Een aantal meer bijzondere en complexe handelingen van de officier van justitie
kan hij redelijk zelfstandig of met achtervang verrichten. Voorts kan hij zinvol
participeren in eenvoudige projecten en de daarbij behorende overleggen.
Wanneer achter een taak, taakcriteria of competentie een asterisk (*) staat,
behoeft de raio nog niet aan de norm te voldoen.
De aantallen handelingen die als ervaringsnorm bij de resultaatgebieden staan
vermeld, hebben te gelden als globaal richtsnoer en vormen geen harde targets die
onder alle omstandigheden gehaald moeten worden. Dat geldt zeker voor die taken
die afhankelijk zijn van onzekere factoren. De genoemde aantallen rechtvaardigen
de verwachting dat een raio op die wijze voldoende ervaring heeft opgedaan om
zijn taak op dat specifieke gebied deugdelijk te kunnen vervullen.

Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van het bovenstaande over het werk van de officier van justitie wordt hierna besproken wat op de verschillende resultaatgebieden van de
officier van justitie wordt gevergd. Steeds volgt eerst een algemene inleiding tot
het resultaatgebied, daarna worden de daarbij behorende taken benoemd zoals die
uit het functieprofiel zijn af te leiden, vervolgens worden de criteria, waarop de
taken worden beoordeeld opgesomd en de belangrijkste daartoe benodigde competenties. Ten slotte wordt de benodigde kennis aangegeven.

Resultaatgebied gezag en regie in de opsporing
Schets
De officier voert het gezag en regie over de politie en/of andere opsporingsdiensten. Dit houdt in dat hij aanstuurt en richting geeft aan concrete opsporingsonderzoeken door politie en andere opsporingsdiensten. Hij beoordeelt de
voorgelegde concrete situaties en feiten. Sturing van de opsporingsdiensten vraagt
om snelheid, dat wil zeggen in een kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk beeld
van de voorgelegde situatie verkrijgen. Het vraagt ook om doortastendheid,
namelijk na een zorgvuldige afweging tot een beslissing komen. Daarbij moet hij
leren omgaan met de beperkingen van de politie, bijvoorbeeld met betrekking tot
de beschikbare menskracht. Daarnaast moet hij ruimte geven aan de politie om
een aantal handelingen zelfstandig te verrichten. Hij stuurt als het ware op (enige)
afstand (betrokken distantie).
Daarnaast bewaakt de officier de kwaliteit van de opsporing. Hij beoordeelt de
juridische mogelijkheden en onmogelijkheden, bewaakt de wettelijke grenzen en
treedt ook op als juridisch adviseur van de opsporingsdiensten.
Ten slotte houdt de officier toezicht op de uitvoering van het met de opsporingsdiensten afgesproken beleid, bijvoorbeeld wat betreft aantallen en soorten zaken.
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Taken
1	Voeren van gezag en regie over politie/opsporingsdiensten
2	Aansturen van en richting geven aan de uitvoering van concrete opsporings
onderzoeken
3	Beoordelen van door politie/opsporingsdiensten voorgelegde situaties en feiten
4	Beslissen over het toepassen en/of het bij de rechter vorderen van dwangmiddelen
5	Uitdragen van kaders naar politie/opsporingsdiensten en het houden van
toezicht op de realisatie van de binnen deze kaders gemaakte afspraken
6	Verzorgen van kwaliteitsbewaking op politie/opsporingsdiensten
Taakcriteria
Ad1 Voeren van gezag en regie over politie/opsporingsdiensten1
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Ad2 Aansturen van en richting geven aan opsporingsonderzoeken
	a	Maakt snel een heldere analyse
	b	Stelt prioriteiten in de onderzoeken en de inzet van opsporingspersoneel
	c	Werkt zo nodig langs bekende wegen (een vast patroon)
	d	Geeft duidelijke instructies aan de opsporingsambtenaren
	e	Formuleert heldere doelen
	f	Luistert naar de argumenten van de opsporingsambtenaren en weegt deze af
tegen het eigen oordeel
	g	Toont respect voor de opsporingsambtenaren, hun kennis en ervaring
	h	Meldt structurele aansturingsproblemen bij de leidinggevende
	i	Houdt betrokkenheid en distantie in balans. Is ondanks een goede relatie
met (individuele) opsporingsambtenaren in staat om, indien nodig, vanuit
eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen, ook al zijn de opsporingsambtenaren het daar niet mee eens
	j	Presenteert zich zelfverzekerd in de richting van opsporingsambtenaren,
zonder arrogant over te komen
Ad 3 Beoordelen van door politie/opsporingsdiensten voorgelegde situaties en feiten
	a	Maakt binnen de afgesproken landelijke, regionale en/of lokale beleidskaders afwegingen
	b	Creëert oplossingen ten aanzien van het onderzoek
	c	Neemt beslissingen ten aanzien van het onderzoek
	d	Is in staat om – naast bevestiging – te zoeken naar andere hypotheses (falsificeren) om daarmee de uiteindelijke beslissing beter te doen zijn
	e	Geeft blijk van creativiteit en onafhankelijkheid met betrekking tot oplossingen en beslissingen
	f	Luistert goed en onderkent snel de kern van het probleem
	g	Betrekt juridische aspecten, ethische en maatschappelijke overwegingen en
rechtsgevoel bij de oordeelsvorming en is zich daarbij bewust van eigen
gevoelens
1	De raio voert deze taak van de officier niet uit, reden waarom deze taak niet is uitgewerkt in taakcriteria.
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	h	Formuleert kern en samenhang correct en op juridisch verantwoorde, begrijpelijke en bruikbare wijze
	i	Reageert adequaat op onvoorziene wendingen
	j	Onderkent strijdigheden
	k	Schat relevantie juist in
Ad4 Beslissen

over het toepassen en/of bij de rechter vorderen van dwangmiddelen
a Kent de regels met betrekking tot het toepassen van dwangmiddelen
	b	Beslist snel en zorgvuldig over de toepassing van dwangmiddelen, waarbij
een goede afweging wordt gemaakt tussen het maatschappelijk belang, het
belang van het onderzoek en het belang van de verdachte
	c	Legt zijn beslissingen goed en helder uit, zowel aan de politie, aan de
rechter als aan de verdachte
Ad5 Uitdragen

van kaders naar politie/opsporingsdiensten ten aanzien van
uitvoering opsporingsonderzoeken
	a	Geeft blijk de landelijke, regionale en/of lokale beleidskaders waarbinnen
moet worden gewerkt, te kennen, toe te kunnen passen en te onderschrijven
	b	Controleert op juiste en doelmatige toepassing van de kaders
	c	Draagt het OM-standpunt loyaal helder en duidelijk uit naar politie/opsporingsdiensten (‘Het OM is één en ondeelbaar’)
Ad6 Verzorgen van kwaliteitsbewaking op politie/opsporingsdiensten
	a	Is kritisch op de producten van de politie/opsporingsdiensten en de eigen
organisatie
	b	Toetst deze producten aan het relevante wettelijke kader
	c	Houdt toezicht op realisatie van afgesproken kwaliteitskaders en kwaliteitseisen
	d	Geeft politieambtenaren en medewerkers feedback met betrekking tot
gewenste verbeteringen en veranderingen
	e	Is kritisch op eigen kwaliteit en laat dit ook binnen en buiten de eigen
organisatie zien
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Luisteren
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Probleemanalyse
• Samenwerken
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Oriëntatietaken
• Eén dag stage bij het kabinet RC, met name gericht op het auditeren bij ca. 10
voorgeleidingen en getuigenverhoren met als doel – anders dan in de basisopleiding straf – zich te focussen op de rol van de officier
• Meelopen (als secretaris) met een ervaren collega van één weekdienst of
daarmee vergelijkbare diensten. Met één weekdienst wordt bedoeld in totaal vijf
(5) werkdagen
• Bijwonen van één raadkamer gevangenhoudingen, om te leren hoe in de praktijk
de regels van de voorlopige hechtenis worden toegepast
• Meelopen met ten minste één groot opsporingsonderzoek. Daarbij krijgt de raio
vooral gelegenheid om over de schouder van de officier mee te kijken en met
hem te sparren; hij verricht eventueel ondersteunende werkzaamheden
• Meelopen met een avondpiketdienst bij een ervaren officier van justitie, met als
doel te ervaren hoe het is om binnen vaak zeer korte tijd, op soms onmogelijke
tijdstippen, in veel verschillende zaken adequate beslissingen te nemen
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Overige oriëntatietaken
• Ten minste twee korte inkijkstages (telkens maximaal één dagdeel) bij verschillende onderdelen van de politie, zoals CIE, surveillance en meldkamer
• Stage van één week bij de recherche, om zicht te krijgen op de wijze waarop de
opsporing van zwaardere delicten door de politie wordt gedaan. Voor degenen
die kiezen voor de ZM is deze stage letterlijk als oriëntatie bedoeld. Voor
degenen die kiezen voor het OM is het een goede voorbereiding op de verdieping parket, zodat in een later stadium beter leiding kan worden gegeven aan
de opsporing
• Een bezoek aan de reclassering (maximaal één dag) met als doel zicht te
krijgen op de ten uitvoerlegging van straffen en de (mogelijkheid tot) begeleiding die wordt geboden door de reclassering en de effecten daarvan
• Een bezoek aan een penitentiaire inrichting (maximaal één dag) met als doel
zicht te krijgen op de ten uitvoerlegging van gevangenisstraffen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Ten minste vier (4) weekdiensten of daarmee vergelijkbare diensten zelfstandig
draaien. Hieronder valt tevens het afwerken van zaken uit de betreffende
weekdiensten, tenzij zaken aan een andere afdeling of functionaris worden
overgedragen. Deze zaken kunnen worden meegeteld bij de Ervaringsnormen
genoemd bij het resultaatgebied Behandeling van strafzaken. Met vier
weekdiensten wordt bedoeld in totaal 20 werkdagen
• Zelfstandig doen van ten minste acht (8) (kleine) opsporingsonderzoeken met
betrekking tot repeterende zaken waarbij de behandeling langs bekende wegen
kan plaatsvinden
• Zelfstandig doen van 20 voorgeleidingen in eenvoudige zaken met betrekking
tot diverse soorten lichte en zwaardere delicten
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Begeleiding
De opleider speelt bij al deze taken een centrale rol. Hij is leermeester, spiegel en
coach, zeker in het begin van de opleiding. Hij bewaakt de ontwikkeling van de raio
naar ‘betrokken distantie’ in relatie tot alle betrokkenen in de opsporingsketen.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Kennis van in gebruik zijnde bedrijfsprocessensysteem.
Basiskennis van dwangmiddelen en bijzondere opsporingsbevoegdheden
Kennis van de OM- en politieorganisatie en de overige partners in de strafrechtketen, zoals de reclassering.
Kennis van de relevante richtlijnen en aanwijzingen van het OM.

Resultaatgebied behandeling van strafzaken
Schets
Wanneer een officier van justitie een strafzaak behandelt, wordt daar zowel onder
verstaan de afdoening en voorbereiding van een strafzaak als de behandeling ter
zitting. In deze rollen is de officier allereerst een beslisser. Hij moet op basis van
beschikbare informatie en afdoeningsadvies beslissen omtrent verdere vervolging
van verdachten, beslissen omtrent beslag, over ontnemingsvorderingen, genoegdoening van slachtoffers, executieaangelegenheden. Maar hij moet daarbij ook een
belangenafweger zijn; denk aan het economisch belang, maatschappelijk belang,
het belang van een goede opsporing en het belang van de verdachte. Als hij heeft
besloten over te gaan tot verdere vervolging, dient hij bij het opstellen van de
dagvaarding juridische en proceseconomische afwegingen te maken en de slachtofferbelangen mee te nemen.
Het behandelen van zaken op zitting is een belangrijke en voor de samenleving
meest zichtbare activiteit van de officier van justitie. Er wordt immers in de
diverse media vrijwel dagelijks verslag gedaan van de resultaten van het werk van
het Openbaar Ministerie zoals dat tijdens de zitting zichtbaar wordt. Daarom moet
een officier ook een goed presentator en communicator zijn. Hij moet voor een
groot publiek overtuigend en begrijpelijk zijn zaak kunnen presenteren, zelfverzekerd, maar zonder arrogant te zijn en zonder stemmingmakerij.
In zijn requisitoir en strafeis profileert hij zich als een onafhankelijk onderzoeker
naar de feitelijke en juridische waarheid. Hij brengt daarin verder tot uitdrukking
dat hij onderdeel uitmaakt van het Openbaar Ministerie doordat hij daarin vastgestelde kaders en OM-beleid toepast.
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Taken
1	Nemen van vervolgingsbeslissingen
2	Ten laste leggen van een strafbaar feit in een dagvaarding
3	Voorbereiding van zittingen
4	Behandelen van zaken op zitting
5	Beslissen over het aanwenden van rechtsmiddelen en het opstellen van appèlmemories
6	Beslissen/adviseren over executieaangelegenheden met betrekking tot behandelde strafzaken
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Taakcriteria
Ad1	Nemen van vervolgingsbeslissingen
	a	Beoordeelt of bepaalde feiten een strafbaar feit opleveren
	b	Onderkent feitelijke strijdigheden in een procesdossier
	c	Beoordeelt de bewijsbaarheid
	d	Beoordeelt de strafbaarheid van een verdachte
	e	Beoordeelt relevantie en organisatorische haalbaarheid binnen de
maatschappelijke context
	f	Maakt een goed te verdedigen keuze tussen de verschillende afdoeningsmodaliteiten, zoals sepot, transactie, OM-afdoening of dagvaarden voor een
zitting, mede in relatie tot geldende beleidsregels en OM-systemen zoals
BOS/Polaris
	g	Overziet de consequenties van zijn beslissing
	h	Legt zijn beslissing begrijpelijk uit aan betrokkenen bij een strafzaak, zoals
politie, slachtoffers en verdachten
	i	Geeft blijk aandacht te hebben voor de mogelijkheden tot het leggen van
beslag en/of het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel en zet
daartoe de geëigende stappen
Ad2 Ten laste leggen strafbaar feit
	a	Maakt een juridisch juiste dagvaarding, die recht doet aan de feiten uit het
strafdossier, de ernst van die feiten en de persoon van de verdachte
	b	Houdt daarbij rekening met proceseconomische belangen, door bijvoorbeeld
niet onnodig veel feiten te dagvaarden
	c	Past, indien van toepassing, kennis van de afwikkeling van beslag en het
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel toe
	d	Beoordeelt slachtofferbelangen en neemt deze mee in de tenlastelegging
	e	Is zich voortdurend bewust van zijn eigen gevoelens bij strafzaken en kan
deze waar nodig ten achter stellen bij andere belangen of gevoelens van
anderen
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Ad3 Voorbereiding van zittingen
	a	Beoordeelt de feiten op bewijsbaarheid en strafwaardigheid
	b	Onderkent de sterke en zwakke punten van een zaak
	c	Anticipeert op mogelijke verweren
	d	Beoordeelt feitelijke en juridische aspecten aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie, OM- en overig beleid en richtlijnen
	e	Betrekt bij oordeelsvorming ethische en maatschappelijke overwegingen en
rechtsgevoel
	f	Stemt aanpak en toonzetting af op de aard van de zaak en houdt daarbij
rekening met de bijzondere aspecten van elke zaak
	g	Zorgt voor volledige en overzichtelijke procesdossiers, dan wel ziet erop toe
dat de andere OM-medewerkers daar zorg voor dragen
	h	Heeft inzicht in wat in het requisitoir aan de orde moet komen, heeft het
requisitoir uitgewerkt en heeft de wijze waarop het requisitoir wordt gepresenteerd voorbereid
Ad4 Behandelen van zaken op zitting
	a	Presenteert op overtuigende, begrijpelijke en juridisch verantwoorde wijze de
kern en samenhang van de feiten aan de rechter, de verdachte en het
slachtoffer
	b	Toetst op basis van parate dossierkennis verklaringen op strijdigheid met
vaststaande feiten
	c	Reageert adequaat op incidenten, zowel feitelijk als juridisch
	d	Schat relevatie in van afwijkingen voor het verdere verloop van de zaak
	e	Stelt doelmatig vragen
	f	Vormt zich snel een oordeel over (juridisch) niet eenduidig te interpreteren
situaties
	g	Houdt een afgewogen en overtuigend requisitoir met een mix van juridische
kwaliteit – onderbouwing van de bewezenverklaring – en maatschappelijke
relevantie
	h	Houdt in zijn requisitoir rekening met de belangen van betrokkenen en met
gevoeligheden in de strafzaak. Voorkomt stemmingmakerij en holle retoriek
	i	Formuleert zijn strafeis binnen de daarvoor geldende wettelijke en beleidsmatige kaders, zoals de richtlijnen voor het OM
	j	Toont betrokken distantie, bijvoorbeeld door naast de belangen van het
slachtoffer ook oog te hebben voor de persoon van de verdachte. Een zitting
is geen persoonlijke ‘oorlog’ van de officier van justitie tegen een verdachte
	k	Heeft respect voor de rechter en de andere deelnemers, zoals advocaten, in
een strafproces en geeft blijk van betrokkenheid bij het verhandelde ter
terechtzitting
	l	Presenteert zich zelfverzekerd, zonder arrogant te zijn
	m	Weet de juiste toon te treffen
	n	Is een actieve luisteraar en bladert/leest zo min mogelijk in het dossier
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Ad5 Aanwenden van rechtsmiddelen
	a	Neemt, binnen de afgesproken beleidskaders, een juridisch juiste en maat
schappelijk aanvaardbare beslissing over het aanwenden van rechtsmiddelen
	b	Stelt een juridisch juiste appèlmemorie op, die zich beperkt tot die punten
waarover een hogere instantie een beslissing zou moeten nemen
	c	Formuleert zakelijk, helder en duidelijk waarom hij het niet eens is met de
beslissing van de rechter
Ad6	Beslissen en adviseren over executieaangelegenheden
	a	Toont aan juridische en praktische kennis te hebben met betrekking tot de
executie van straffen en maatregelen
	b	Formuleert helder en duidelijk zijn standpunten met betrekking tot de wijze
van uitvoering van de opgelegde straffen, indien deze wijze afwijkt van de
gebruikelijke wijze van tenuitvoerlegging
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Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
• Auditeren bij twee (2) OM-afdoeningszittingen en/of taakstraf OM-zittingen
• Bijwonen deel van een megazaak of de behandeling ter zitting van een TGO
omdat deze zaken een grote impact op de maatschappij hebben en het van
belang is dat de raio daar al vroegtijdig mee wordt geconfronteerd
• Bijwonen van vier (4) kinderzittingen, met als doel in aanraking te komen met
het jeugdstrafrecht
• Voorbewerken van ten minste 20 standaardzaken voor de PR en de MK zitting. De
zaken dienen divers te zijn, zowel met betrekking tot zwaarte als met betrekking tot
inhoud (juridische aspecten). Bij voorbewerken dienen ten minste de bewijslijn en de
telastlegging gemaakt te worden. Doorgaans maakt de officier alleen in gecompliceerde en/of gevoelige zaken en/of zaken die niet langs bekende wegen lopen [zgn.
maatwerkzaken] de bewijslijn en de telastlegging. In alle overige zaken beoordeelt de
officier het werk van de secretaris. Door het eerst zelf te doen, doet de officier kennis
en ervaring op om het werk van de secretaris later goed te kunnen beoordelen
• Voorbewerken van ten minste 10 maatwerkzaken voor de PR en de MK-zitting.
De zaken dienen divers te zijn, zowel met betrekking tot zwaarte als met betrekking tot inhoud (juridische aspecten)
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt het doen van ten minste:
• 2 OM-afdoeningszittingen en/of taakstraf OM-zittingen
• 8 Kantonrechterzittingen (waaronder Mulderzaken)
• 32 PR-zittingen van diverse zwaarte en inhoud
• 30 zaken op een MK (ongeveer 10 dagdelen MK-zitting), te weten: 25
standaardzaken zonder individuele intake en met een afgerond opsporingsonderzoek, 3 (drie) standaardzaken op basis van eigen onderzoek en twee (2)
gecompliceerde MK-zaken op basis van eigen onderzoek
Begeleiding
In het begin van de opleiding controleert de opleider de dagvaardingen, voorbewerkingen en overige stukken in relatie tot de behandeling van strafzaken. Hij is ook
de centrale vraagbaak voor alle vragen die daarmee te maken hebben. Daarnaast
beoordeelt hij het optreden van de raio ter zitting en geeft hem nuttige tips om dat
optreden te verbeteren. Daartoe woont de opleider, zeker in het begin van de opleiding, regelmatig (delen van) zittingen van de raio bij en vraagt hij regelmatig om
informatie bij de rechters bij wie de raio zittingen doet. De opleider bewaakt de
ontwikkeling van de raio naar ‘onafhankelijk waarheidsvinder’.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
• Kennis van BOS/Polaris (een strafmaat- en vervolgingssysteem)
• Kennis van de zittingsset OM
• Kennis van de regels met betrekking tot beslag, (eenvoudige) ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en executie van straffen en maatregelen
• Kennis van de relevante richtlijnen en aanwijzingen van het OM

Resultaatgebied slachtoffercontact en -informatie
Schets
Het slachtoffer heeft een bijzondere positie in het strafproces, waarmee de officier
van justitie terdege rekening moet houden. Van de officier wordt verlangd dat hij
zich in kan leven in de positie van het slachtoffer. Hij dient in de communicatie
ervoor te zorgen dat hij het slachtoffer het gevoel geeft ‘gehoord’ te zijn, door hem
begrijpelijke en adequate informatie te verstrekken en hem zo nodig verder te
adviseren. De officier moet er anderzijds wel voor waken zich niet te vereenzelvigen met het slachtoffer en te allen tijde zijn positie als onafhankelijke waarheidsvinder weten te handhaven.
Taken
Zorgdragen voor en bewaken van de positie van het slachtoffer in het strafproces
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Taakcriteria
a	Laat zowel tijdens het opsporingsonderzoek als bij de afdoening van een strafzaak zien oog te hebben voor de positie en belangen van het slachtoffer
b	Past de juridische en beleidsmatige regels met betrekking tot slachtoffers toe
c Komt voor de belangen van het slachtoffer op zonder zich te vereenzelvigen met
het slachtoffer
d	Zorgt voor goede, tijdige en adequate informatieverstrekking aan slachtoffers
e	Geeft begrijpelijk, maar ook juridisch verantwoord uitleg aan het slachtoffer over de
voortgang van de strafzaak en over de (voorgenomen) afdoening daarvan. Is daarbij
open en eerlijk over de mogelijkheden en de onmogelijkheden
f	Geeft begrijpelijk, maar ook juridisch verantwoord advies aan slachtoffers met
betrekking tot hun rechten en plichten in het strafproces. Is daarbij zakelijk en
reëel
g	Geeft ruimte aan een slachtoffer zijn verhaal te doen en toont begrip voor de
situatie van het slachtoffer, zonder onvoorwaardelijk partij te trekken voor het
slachtoffer
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Centrale competenties
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Overtuigingskracht
• Sensitiviteit
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
• Bezoek aan Bureau Slachtofferhulp om inzicht te krijgen hoe slachtofferhulp in
de praktijk is georganiseerd
• Drie maal bijwonen van uiteenlopende slachtoffergesprekken door verschillende
ervaren officiers/opleiders met als doel te zien wat in een goed slachtoffergesprek zoal aan de orde kan komen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Voeren van ten minste twee slachtoffergesprekken in eenvoudige zaken
Begeleiding
De opleider betrekt de raio bij eigen slachtoffergesprekken en laat de raio onder
zijn begeleiding, of die van een ervaren collega officier van justitie, slachtoffergesprekken zelf voeren. Hij reflecteert na afloop met de raio op het verloop van het
gesprek, geeft de raio aanwijzingen voor mogelijke andere benaderingswijzen,
staat stil bij communicatieniveau’s die in het gesprek naar voren kwamen.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.

Studiegids raio-opleiding

Specifieke kennis/studietaken
Aanwijzing slachtofferzorg OM

Resultaatgebied netwerken
Schets
Om gezag te kunnen voeren over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
dient de officier van justitie te kunnen beschikken over een groot netwerk aan
interne en externe contacten. Het vraagt om effectieve communicatie met partners
van verschillende disciplines, met name van de deelnemers aan de strafrechtketen.
Taken
Het bouwen en onderhouden van operationele interne en externe netwerken in het
kader van de opsporing en vervolging
Taakcriteria
a	Maakt zelfstandig afspraken met de ketenpartners
b	Geeft zinvolle en beknopte terugkoppeling van die bezoeken
c	Communiceert zakelijk en effectief met anderen dan directe partners en
medewerkers
d	Toont respect voor de andere deelnemers aan de strafrechtketen
e	Presenteert zich als vertegenwoordiger van het OM
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
In de basisopleiding parket is het opbouwen van een eigen netwerk nog niet echt
noodzakelijk.
Toch dient daaraan wel te worden ‘geproefd’ door samen met de opleider of andere
ervaren officieren van justitie ketenpartners in het strafproces te bezoeken en
kennis te maken met de werkzaamheden van die ketenpartners en hun belang voor
de keten. Gedacht kan worden aan deelname aan diverse overleggen met diverse
onderdelen van de strafrechtketen, vooral met de politie; zie voor meer mogelijkheden de oriëntatietaken bij andere resultaatgebieden.

123

Begeleiding
De opleider laat aan de raio vanuit zijn eigen praktijk zien hoe belangrijk een groot
netwerk voor het functioneren van een officier van justitie is. In het begin draait
de raio zoveel mogelijk (en indien nuttig) mee in het netwerk van de opleider. Na
verloop van tijd bouwt de raio met coaching van de opleider een eigen netwerk op.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Kennis met betrekking tot de organisatie van de politie.

Resultaatgebied bestuurlijk overleg
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Schets
De officier van justitie heeft in verband met de afstemming tussen de deelnemers
aan de strafrechtketen veel overleg met lokaal bestuur, politie en (maatschappelijke) organisaties over de formulering en uitvoering van beleidsmaatregelen, zoals
verkeer, wijkgerichte aanpak of huiselijk geweld. Daarnaast draagt hij ook bij aan
de lokale beleidsvorming en bevordert hij de onderlinge afstemming tussen justitiële en niet-justitiële organisaties. Het vraagt van de officier effectieve communicatie met de partners van de verschillende disciplines om het standpunt van het
Openbaar Ministerie over te brengen en de nodige ‘stevigheid’ om daaraan vast te
houden.
Taken
1	Op zaaks- en beleidsniveau overleggen met externe partners in de strafrechtketen
2	Bijwonen van niet-zaaksgerelateerde overleggen met externe partners in de
strafrechtketen
Taakcriteria
Ad1 Op zaaks- en beleidsniveau overleggen met externe partners
	a	Zet in zaaksgerelateerde overleggen met ketenpartners de rol van het OM
duidelijk neer
	b	Draagt het OM-standpunt loyaal, helder en duidelijk uit naar de ketenpartners en bewaakt de OM-belangen bij deze overleggen
	c	Is op de hoogte van relevante beleidsafspraken
	d	Houdt betrokkenheid en distantie in balans
	e	Neemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid beslissingen, ook al zijn de
ketenpartners het daar niet mee eens
	f	Toont respect voor de ketenpartners, hun werkzaamheden en hun verantwoordelijkheden

Studiegids raio-opleiding

Ad2 Bijwonen van niet zaaksgerelateerde overleggen met ketenpartners
a	Geeft blijk de beleidskaders, waarbinnen moet worden gewerkt, te kennen,
toe te kunnen passen en te onderschrijven
b	Bereidt een overleg zinvol voor
c	Formuleert helder, duidelijk en juridisch correct wat de belangrijkste punten
van een overleg zijn
d	Geeft mogelijke oplossingsrichtingen voor vraagstukken
e	Doet kort en bondig verslag van een overleg
Centrale competenties
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Stevigheid
Oriëntatietaken
De raio neemt – met uitzondering van zaaksgerelateerde overleggen – in beginsel
nog niet zelfstandig deel aan bestuurlijke overleggen. Omdat bestuurlijk overleg
een belangrijk onderdeel is van het werk van de officier van justitie zal de raio wel
moeten kennismaken met dit resultaatgebied, door een aantal overleggen bij te
wonen en de verantwoordelijke officier van justitie daarbij te ondersteunen.
Aanbevolen wordt:
• Regelmatig bijwonen van overleggen met de politie over specifieke typen strafzaken
• Deelnemen, samen met de opleider of een andere ervaren officier van justitie,
aan diverse overleggen met diverse ketenpartners, gericht op een of meer
algemene onderwerpen
• Een bezoek brengen aan een gemeentebestuur om zicht te krijgen op de rol van
het bestuur in de strafrechtketen en bij het handhaven van de openbare orde
• Ten minste twee (2) dagen werken op een ‘frontoffice’
• Meelopen met een evenement om te zien hoe de GBO-structuur werkt (denk
aan: TT-Assen, vierdaagse Nijmegen, risicowedstrijden, dancepartys)
Begeleiding
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Kennis met betrekking tot de onderwerpen die worden behandeld in genoemde
overleggen waarin de raio participeert.
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Resultaatgebied beleid, expertise en rechtsontwikkeling
Schets
Het OM draagt binnen haar taken en verantwoordelijkheden in de strafrechtketen
als geheel verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van
strafrechtelijk beleid. Daarbij maakt het OM gebruik van een groot aantal bronnen,
zoals criminaliteitsbeeldanalyses, dreigingsbeelden en bestuurlijke rapportages.
Het OM heeft inzicht in ontwikkelingen, signaleert trends en neemt beslissingen
over de gevolgen daarvan voor de strafrechtpleging. Op basis van al deze informatie stelt het OM, samen met de ketenpartners, prioriteiten voor de opsporing en
vervolging van strafbare feiten, adviseert over preventieve maatregelen, ontwikkelt
of levert een substantiële bijdrage aan totstandkoming en implementatie van
beleidsprojecten. Denk aan beleid omtrent onderwerpen als gebiedsontzeggingen,
preventief fouilleren, aanpak hennepkwekerijen, naaktrecreëren, etc.
Het OM adviseert tevens over nieuwe wet- en regelgeving, zowel op landelijk als
lokaal niveau. Ten slotte ontwikkelt het OM kennis en expertise op algemene strafrechtelijke terreinen maar ook met betrekking tot specialismen.
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Oriëntatietaken
Voor de raio is met betrekking tot dit resultaatgebied slechts een oriënterende taak
weg gelegd. Het verdient aanbeveling om de raio, onder verantwoordelijkheid van
zijn opleider, zo mogelijk een bijzondere beleidsnotitie te laten schrijven. Hiervan
wordt melding gemaakt in het leerwerkdossier van de raio.
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Resultaatgebied Projecten
Schets
Het OM participeert in vele lokale en regionale niet zaaksgebonden en strategische
projecten die een relatie hebben met de strafrechtpleging. Vaak acteert het OM
daarbij als ‘een spin in het web’. Elke officier van justitie met enige ervaring zal
hierin participeren.
Oriëntatietaken
Voor de raio is hier slechts een oriënterende taak weg gelegd. Het verdient aanbeveling om de raio, in overleg met zijn opleider, in ieder geval kennis te laten
maken met een bepaald lokaal project, dat aansluit bij zijn ervaringswereld.
Hiervan wordt melding gemaakt in het leerwerkdossier van de raio.

Studiegids raio-opleiding

Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit

Resultaatgebied intervisie, opleiding en begeleiding
Schets
Een officier van justitie dient er zorg voor te dragen dat zijn kennis up-to-date
blijft te houden maar ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het functioneren van collega’s. Collegiale intervisie vraagt de bereidheid om te reflecteren op
eigen en andermans presteren alsmede de bereidheid om op basis van eigen en
andermans waarnemingen verbeteringen na te streven.
Taken
1	Meedoen aan intercollegiale intervisie
2	Het volgen van cursussen
3	Het geven van feedback aan parketsecretarissen en administratief medewerkers
Taakcriteria
Ad1 Meedoen aan intercollegiale intervisie
	a	Staat open voor feedback en laat zien dat hij daar wat mee doet in zijn
functioneren
	b	Vraagt uit zichzelf om feedback aan collegae, andere medewerkers, rechters
en ketenpartners
c Koppelt positieve en negatieve resultaten van en ervaringen met medewerkers direct aan hen terug
	d	Is positief kritisch in de richting van collegae en organisatie en laat dit op
gepaste momenten blijken, bijvoorbeeld tijdens team- of parketbijeenkomsten*2
	e	Levert een inhoudelijke bijdrage aan het functioneren van collega’s*
Ad2	Het volgen van cursussen
	a	Is actief aanwezig bij cursussen en heeft deze adequaat voorbereid
	b	Neemt deel aan interne cursussen en/of bijeenkomsten, indien deze worden
georganiseerd
	c	Woont bijeenkomsten als het strafmaatoverleg en kennislunches zo veel
mogelijk bij
Ad3 H
 et geven van feedback aan parketsecretarissen en administratief medewerkers
	a	Geeft duidelijk aan wat verwacht wordt van ondersteunende medewerkers
b Koppelt positieve en negatieve resultaten van en ervaringen met medewerkers direct aan hen terug
2	De taken met * worden niet tijdens de raio-opleiding uitgevoerd.
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Centrale competenties
• Organisatiesensitiviteit
• Samenwerken
• Stevigheid
• Zelfreflectie
Oriëntatietaken
de raio kan zich oriënteren op de manier waarop collega’s binnen parket hun
professionalisering oppakken. Dit kan plaatsvinden door gesprekken aan te gaan
met mensen op de werkplek over de wijze waarop zij vormgeven aan intervisie,
opleiding en begeleiding.
Ervaringsnorm
Het resultaatgebied Intervisie, opleiding en begeleiding bevat eigenlijk geen aparte
taken voor de raio. De raio wordt tijdens zijn opleiding op het parket immers intensief opgeleid en begeleid door zijn opleider(s), ervaren collega’s en leidinggevenden.
Aanbevolen wordt:
• Volgen van interne cursussen (geschikt voor raio’s)
• Bijwonen van bijeenkomsten als het strafmaatoverleg en kennislunches
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Begeleiding
Zie hetgeen hierboven onder kopje Begeleiding is geschreven bij Algemeen over de
opleidingsperiode en bij de diverse resultaatgebieden.
Gegeven feedback wordt vastgelegd op de daarvoor bedoelde formulieren in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Geen.

Studiegids raio-opleiding

Leerwerkplan
basis parket

Duur: 12 maanden

In dit deel van de studiegids wordt het verloop van de opleiding in de basisperiode parket van
week tot week geschetst.
Week 1 - 2 Introductie parket
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Kennismaken met elkaar en met het parket, doorspreken van eerdere
leer- en werkervaringen, bespreken opbouw van deze periode, bespreken
eindtermen van deze periode (zie eerder in dit hoofdstuk), maken van
afspraken over verwachtingen ten aanzien van gedrag, begeleiding door
de opleider(s), feedback, toetsgesprek en de rol van het leerwerkdossier
en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten worden genoteerd op het
intakeformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier. De raio zorgt
ervoor dat voorafgaand aan het gesprek zijn ontwikkeldossier met informatie uit de vorige periode in handen is van zijn opleider(s). Op deze
manier kunnen zij zich inlezen en kan de ontwikkeling uit de vorige
periode de opstap zijn naar deze nieuwe opleidingsperiode.

	
Wat Kennismakingsgesprek

met de hoofdofficier van justitie en de teamleider.
Doel Kennismaken met de hoofdofficier als hoogste leidinggevende en de
teamleider als de dagelijks leidinggevende, duidelijkheid krijgen over rol
van de hoofdofficier en de teamleider in de opleiding, indruk krijgen van
bredere context waarbinnen de raio functioneert, uitwisselen van
verwachtingen.
Wat Kennismaken

met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit voorstellen initiëren, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.
Wat


Nader
kennismaken de met organisatie en werkwijze binnen de afdeling/
team.
Doel Zich bekend maken met de organisatie van het parket, met name de
frontoffice, administratie, de dossierrouting en de kennisbronnen die op
het parket een rol spelen, bijvoorbeeld door uitleg van een administratief medewerker en/of een parketsecretaris en meelopen op een aantal
afdelingen van de administratie. Kennismaken met en training door het
parket in GPS (inclusief BOS/Polaris).
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Week 1 - 2 Introductie parket (vervolg)
Wat Kennismakingsgesprek met de voorzitter van de strafsector, de Hoofdadvocaat-generaal en de contactadvocaat-generaal van het parket c.q. van
het team.
Doel Kennismaken om indruk krijgen van bredere context waarbinnen de raio
functioneert, uitwisselen van verwachtingen.

Week 2-4 Oriënteren en leren
Wat Cursus Introductie op het vak van officier van justitie.
Cursus Tenlasteleggingstechniek.
Doel 	Vergaren van kennis en vaardigheden om de taken binnen het parket
goed te kunnen uitoefenen.
Wat Auditeren

bij enkelvoudige zittingen van verschillende officieren.
Doel Bijwonen van zittingen om feeling te krijgen met de gang van zaken en
de rol van de officier van justitie. Observeren hoe een officier van justitie te werk gaat om de eigen werkwijze vorm te geven (de kunst afkijken
van rolmodellen).
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Wat Voorbereiden

en doen van de eerste enkelvoudige zittingen.
Doel Eerste ervaringen opdoen, tevens voorbereiding op de cursussen Tenlasteleggingstechniek en Presenteren ter terechtzitting.
Wat Auditeren

bij twee OM-afdoeningszaken en/of taakstraf OM-zittingen.
Doel Oriëntatie op OM-afdoening in het kader van het resultaatgebied ‘Afhandelen van strafzaken’.
Wat


Oriëntatietaken,
met name gericht op de politie. Korte inkijkstages
(maximaal 2 dagdelen) bij de politie (bijvoorbeeld meldkamer, CIE,
surveillance, noodhulp).
Doel Vergaren van kennis met betrekking tot deze ketenpartner, kennismaken, onderkennen hoe informatie in zaken tot stand komt en netwerken.

Week 5-18	Werken en leren
Wat Cursus Wegenverkeersregelgeving (maand 2).
Cursus Presenteren ter terechtzitting (maand 3).
daarnaast deelname aan deskundigheidsbevordering georganiseerd door
het parket, lokale intervisie, strafmaatoverleg en kennislunches.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor de uitoefening van taken.

Studiegids raio-opleiding

Week 5-18	Werken en leren (vervolg)
Wat Voorbereiden en doen van één OM-afdoeningszittingen en/of taakstraf
OM-zittingen.
Doel Leren kennen van en ervaring opdoen met de OM-afdoeningszitting
		N.b. De raio heeft in de voorgaande opleidingsperioden geleerd als rechter
op te treden op de zitting. Daarbij heeft hij reeds ervaring opgedaan om
justitiabelen ter zitting te horen. Verwacht word dat de basis kennis en
vaardigheden om de OM-afdoeningszitting ‘te doen’ aanwezig is. Voor dit
onderdeel is daarom geen cursus in het programma opgenomen. De raio
zorgt zelf voor de informatie die nodig is om de afdoeningszitting te
kunnen leiden door afdoeningszittingen bij te wonen en informatie in te
winnen bij ervaren secretarissen en de opleider.
Wat Intervisie

(1 bijeenkomst).
Doel 	Uitwisseling en delen ervaringen, kennis en inzichten met collega’s.
Wat Auditeren

bij enkelvoudige zittingen van verschillende officieren.
Doel Bijwonen van zittingen om feeling te krijgen met de gang van zaken en
de rol van de officier van justitie. Observeren hoe een officier van justitie te werk gaat om de eigen werkwijze vorm te geven (de kunst afkijken
van rolmodellen).
Wat Voorbewerken van enkelvoudige standaardzaken.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat Voorbereiden en doen van enkelvoudige zittingen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Oriëntatietaak:
Meelopen (als secretaris) in een weekdienst (5 werkdagen) met een ervaren officier van justitie.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio neemt
geschikte zaken ‘mee’ uit de weekdiensten om zelf voor te bereiden en
af te doen op zitting. Meelopen met voorgeleidingen en onder begeleiding vorderingen gevangenhouding maken.
Wat Oriëntatietaak:

bijwonen van één raadkamer gevangenhoudingen.
Doel Leren hoe in de praktijk de regels van voorlopige hechtenis worden
toegepast.
Wat Oriëntatietaak:

bijwonen van ten minste één kinderzitting.
Doel Onderkennen van het belang van jeugdstrafrecht in het werk van de
officier.
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Week 18-26	Werken en leren
Wat Cursus Doorzoeking en inbeslagneming (maand 4).
Cursus Omgaan met druk in het werk (maand 5).
daarnaast deelname aan door het parket georganiseerde opleidingen,
lokale intervisie, strafmaatoverleg en kennislunches.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
Wat Voorbewerken van enkelvoudige standaardzaken.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Voorbereiden
en doen van enkelvoudige zittingen en één zitting OM afdoening.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).	
Wat


Oriëntatietaak:
Meelopen (als secretaris) in een weekdienst (5 werkdagen) met een ervaren officier van justitie.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio neemt
geschikte zaken ‘mee’ uit de weekdiensten om zelf voor te bereiden en
af te doen op zitting. Meelopen met voorgeleidingen en onder begeleiding vorderingen gevangenhouding maken.
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Wat


Weekdienst.
Vóór week 26 de eerste eigen weekdienst, met een ervaren
collega als achtervang.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio neemt
geschikte zaken ‘mee’ uit de weekdiensten om zelf voor te bereiden en
af te doen op zitting. Meelopen met voorgeleidingen en onder begeleiding vorderingen gevangenhouding maken.
Wat Meelopen in onderzoeken met een ervaren officier van justitie.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat Auditeren

bij meervoudige kamer zittingen van ervaren officieren.
Doel Voorbereiden op het zelf doen van meervoudige standaardzaken in de 2e
helft van deze opleidingsperiode.
Wat


Oriëntatietaken:
• Stage van 1 dag op het kabinet RC (auditeren bij voorgeleidingen en
getuigenverhoren).
• Bezoeken aan penitentiaire inrichting (maximaal 1 dag) en reclassering
(maximaal 1 dag).
Doel Vergaren van kennis met betrekking tot de ketenpartners van het OM
Reflecteren op de positie van het OM in de strafrechtketen. Netwerken.

Studiegids raio-opleiding

Week 18-26	Werken en leren (vervolg)
Wat Oriëntatietaken:
• Deelnemen aan diverse overleggen met het lokaal bestuur.
• Werken op een frontoffice (2 dagen).
• Meelopen met een groot evenement in de GBO-structuur.
Doel Zicht krijgen op de rol van het openbaar bestuur in de strafrechtketen
en bij het handhaven van de openbare orde.

Week 27-52 Werken en leren
Wat Deelname aan door het parket georganiseerde opleidingen, lokale intervisie, strafmaatoverleg en kennislunches.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
Wat


Bijwonen
van een deel van een megazaak of de behandeling ter zitting
van een TGO.
Doel De impact van dit soort zaken op de maatschappij leren kennen en
ervaren om daar rekening mee te houden bij het behandelen van zaken.
Wat Oriëntatietaak:

stage van één week bij de recherche.
Doel Zicht krijgen op de wijze waarop de opsporing van zwaardere delicten
verloopt. Netwerken.
Wat


Oriëntatietaak:
kennis maken met een lokaal, niet-zaaksgebonden
project en de rol van de officier daarin.
Doel zicht krijgen op de rol van het OM in niet-zaaksgebonden en strategische projecten.
Wat


Voorbewerken
en doen van meervoudige standaardzaken, waarvan enige
met (eenvoudige) ontnemingaspecten.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Voorbereiden
en doen van enkelvoudige zittingen met een bijzonder
karakter, zoals themazittingen, snelrechtzittingen en kinderzittingen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat Voorbereiden en doen van meervoudige standaardzittingen.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).	
Wat


Meelopen
in tenminste één groot opsporingsonderzoek (ondersteunende
werkzaamheden verrichten).
Doel Opdoen van ervaring en vergaren van kennis.
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Week 27-52 Werken en leren (vervolg)
Wat Zelfstandig doen van weekdienst (5 dagen) met een ervaren collega als
achtervang.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). De raio neemt
geschikte zaken ‘mee’ uit de weekdiensten om zelf voor te bereiden en
af te doen op zitting.
Wat


Bijwonen
van slachtoffergesprekken die door de opleider of een ervaren
officier worden gevoerd.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Meelopen
in de (weekend)piketdienst met een ervaren officier van justitie zodat de raio aan de lijve ondervindt wat een piketdienst inhoud.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). Opdoen van ervaring.
Wat


Zelfstandig
doen van relatief eenvoudige onderzoeken met een ervaren
officier van justitie als achtervang.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat
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Meelopen
met een ervaren officier van justitie in een complex
(maatwerk) onderzoek.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Zelfstandig
doen van voorgeleidingen, beheer van preventieven en bijwonen van verhoren bij de RC.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat


Oriëntatietaken:
deelnemen aan beleidsoverleggen en bestuurlijke
overleggen, het schrijven van een beleidsnotitie en bezoeken aan
relevante ketenpartners.
Doel Vergaren van kennis met betrekking tot de ketenpartners van het OM.
Bestuurlijk overleg ervaren. Reflecteren op de positie van het OM in de
strafrechtketen. Netwerken.
Wat


Zelfstandig
slachtoffergesprekken voeren in eenvoudige zaken onder
begeleiding van een ervaren officier.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).

Studiegids raio-opleiding

Week 12 en 36 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met opleider(s).
Doel In week 12 en week 36 wordt een voortgangsgesprek door de opleider(s)
met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de voortgang
van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende) afspraken
te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.

Week 24 en 48 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met opleider(s).
Doel In week 24 en week 48 wordt een toetsgesprek van de raio met zijn
opleider(s) gehouden met als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Hierbij
wordt het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier
gebruikt.

Week 50 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten voldoende zijn om
door te stromen naar de verdiepingsperiode van de raio-opleiding.
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Curriculum
verdieping strafrecht

Duur: 10 maanden

Schets functie

Het werk van de strafrechter heeft meer dan het werk van andere rechters een publiek karakter1. Dat uit zich in de openbaarheid van de zittingen, in de aanwezigheid van media (pers,
radio, tv, internet) en publiek in de zittingszaal en de belangstelling van de politiek. De eisen
aan het optreden op de zitting en het verantwoorden van de beslissing (in begrijpelijke taal)
zijn hierdoor extra hoog.
De strafrechter moet in staat zijn binnen een (vaak krappe) tijd de inhoud van een
dossier (dat omvangrijk, ongeordend en moeilijk leesbaar kan zijn) te doorgronden,
uit dit dossier een selectie te maken van feiten en omstandigheden die relevant
kunnen zijn voor enige in de zaak te nemen beslissing en zich deze feiten en
omstandigheden zo eigen te maken dat hij deze op de zitting paraat heeft en aldus
zonder het dossier (steeds) te hoeven raadplegen de zaak op de zitting kan behandelen. Tevens moet hij tijdens de behandeling van een zaak in staat zijn een goede
balans te vinden tussen de snelheid van de behandeling en het vergaren van de
informatie die nodig is om een kwalitatief goede inhoudelijke beslissing te nemen.
Vooral bij grote werkbelasting wordt van hem verwacht dat hij die balans kan
handhaven.
De formele beslissing van de strafrechter verloopt volgens een strak stramien.
Eerst komen de voorvragen aan de orde, zoals de geldigheid van de dagvaarding.
Vervolgens wordt gekeken of het feit wettig en overtuigend kan worden bewezen, of
het een strafbaar feit betreft en of de dader strafbaar is. Tot slot moet een
passende sanctie worden bepaald. Ook de behandeling ter zitting volgt deze lijn,
waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen de bespreking van het feit en de
bespreking van de persoonlijke omstandigheden. De materiële beslissing van een
strafrechter vergt behoorlijk inzicht in lokale, nationale en internationale ontwikkelingen, die hem dwingen tot een groot politiek en maatschappelijk bewustzijn.

Algemeen over deze opleidingsperiode
Doel
Terwijl de accenten in de basisopleiding straf vooral liggen op het verwerven van de
rechterlijke vaardigheden in de raadkamer, het analyseren van zaken en het leren
schrijven van beslissingen, is de raio er thans aan toe om ook als jongste rechter op
1	De schets van de functie en de schets bij de resultaatgebieden zijn geïnspireerd door Essentiële situaties die specifiek zijn voor de strafsector in het functieprofiel Rechter en voor een belangrijk deel ontleend aan De strafrechter
en Profil, Deskundigheidsbevordering van de strafrechter (2008).
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zitting op te treden: enige zittingservaring heeft hij onder leiding van zijn opleider al
in de civiele en de bestuurssector opgedaan, terwijl hij bij parket van meet af aan
zelfstandig als plaatsvervangend officier ter zitting heeft opgetreden. De raio is thans
rechter-plaatsvervanger en maakt dus als rechter deel uit van de meervoudige kamer.
Er wordt aandacht besteed aan het zelfstandig behandelen van zaken ter zitting,
het beoordelen van concepten van griffiers, professionalisering, communicatietechnieken, omgaan met complexe zaken en tijdsdruk. Overwegingen van efficiency gaan bij de zaaksbehandeling een rol spelen en hij reflecteert thans ook op
eigen oordeelsvorming en besluitvorming.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een leerwerkplan weergegeven.

Eindtermen
Aan het einde van de verdiepingsperiode kan de raio de hieronder genoemde taken
(ook als deze enigszins complex van aard zijn) vrijwel volledig zelfstandig behandelen, met inachtneming van de daarbij vermelde taakcriteria, competenties en
ervaringsnormen. Wanneer een raio geen buitenstage hoeft te doen, dient hij de
genoemde taken volledig zelfstandig te voldoen.

Resultaatgebieden
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Tegen de achtergrond van hetgeen hierboven is opgemerkt over het werk in het
algemeen van de strafrechter wordt hierna besproken wat op de verschillende
resultaatgebieden van de strafrechter wordt gevergd: steeds volgt eerst een
algemene inleiding tot de taak, vervolgens worden de criteria waarop de taken
worden beoordeeld benoemd en de belangrijkste daartoe benodigde competenties,
met de specifieke kennis.
De competenties leervermogen en zelfreflectie en andere beheerscompetenties
alsmede de zogenaamde morele competenties worden – als steeds noodzakelijk –
niet afzonderlijk vermeld.2 De benodigde algemene kennis voor dit deel van de
opleiding wordt hierna vermeld.
Kennis
• Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en Bijzondere Wetten
• Kennis van het internationale recht
• Kennis van bewijsrecht en verweren
• Kennis van juridische zoeksystemen, ook digitaal (bijvoorbeeld Intro landelijk/
strafportaal, Porta Iuris; Porta Europea; Website Raad van Europa)
• Kennis van Promis Best Practices (te raadplegen via Intro Landelijk)
• Kennis opbouw en inhoud (Promis)vonnis
• Kennis van in gebruik zijnde bedrijfsprocessen
• Handboek deskundigen voor de strafrechter
2	Zie voor een toelichting op die competenties het hoofdstuk Magistraat.

Studiegids raio-opleiding

Type zaken
De zaken die de raio ter zitting moet gaan behandelen (en dus ook voorbereiden)
hebben bij voorkeur een opbouw in moeilijkheidsgraad. Factoren die de moeilijkheidsgraad kunnen bepalen zijn:
• Aantal verdachten
• Verdachte met stoornis/gebrek
• Aantal feiten
• Bekennend/ontkennend
• Rapporten van deskundigen
• Horen getuigen/deskundigen ter zitting
• Benadeelde partij/slachtofferverklaring
• Juridische complexiteit

Resultaatgebied voorbereiden zitting
Schets
De strafrechter moet in staat zijn om een zaak snel en goed voor te bereiden. Hij
moet uit het dossier de essentiële feitelijke en juridische problemen destilleren en
zich daaromtrent snel een (gedegen) oordeel kunnen vormen zonder vooroordelen.
Hij moet zich een beeld vormen van de wijze waarop de zitting kan verlopen, hij
voorziet (op basis van de inhoud van het dossier) zoveel mogelijk welke valkuilen
en mogelijke alternatieven/scenario’s er in de zaak zitten. Dat vergt goed kunnen
plannen en pro-actief denken. Hij informeert en instrueert zo nodig degenen die
het aangaat (onder wie bodes, beveiliging en persrechter) en moet waar mogelijk
kunnen samenwerken en kunnen delegeren aan een juridisch medewerker.
Taken
1	Analyseren strafdossier
2	Plan van aanpak en scenario’s doordenken
Taakcriteria3
Ad1 Analyseren strafdossier
	a	Controleert dossier op formaliteiten (inclusief betekening dagvaarding of
oproeping betrokkenen) en ontbrekende stukken)
	b	Registreert alle relevante feiten, mede gelet op het juridisch kader en de
proceshouding 	(bekent/ontkent)
	c	Registreert alle mogelijke bewijsmiddelen
	d	Registreert alle mogelijke verweren
	e	Registreert alle relevante persoonlijke omstandigheden
	f	Neemt kennis van relevante wetsartikelen, jurisprudentie, literatuur en straforiëntatiepunten

3

 taakcriteria gelden voor de MK-zitting, de raadkamer gevangenhouding en de politierechterzitting (ook al zijn er
De
verschillen wat betreft beschikbare tijd).
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Ad2 Plan van aanpak en scenario’s doordenken
	a	Bepaalt welke vragen nog moeten worden gesteld aan verdachte/getuigen/
deskundigen en op welk moment
	b	Bepaalt welke onderzoeken nog nodig zijn en op welk moment
	c	Maakt een doelmatige en doelgerichte keuze voor de definitieve wijze van
aanpak
	d	Denkt daarbij ook aan niet voor de hand liggende mogelijkheden (‘out of the
box’)
	e	Beargumenteert deze keuze overtuigend
	f	Toont zich bewust van zijn eigen handelen en predisposities en maakt deze
bespreekbaar
	g	Informeert en instrueert zo nodig allen die het aangaat (onder wie bodes,
beveiliging en persrechter)
Centrale competenties
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Samenwerken
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
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Ervaringsnorm
Zie hieronder bij Resultaatgebied zitting.
Begeleiding
De ter zitting te behandelen zaken worden door de raio tevoren met de opleider
besproken. In de loop van de opleiding verschuift het in zijn geheel doorspreken
van de zaak naar min of meer zelfstandig voorbereiden van de zaak. De opleider
bespreekt tijdig vóór de zitting de gemaakte notitie, geeft zonodig uitleg en/of
vraagt de raio om nader uitzoekwerk te verrichten.

Resultaatgebied zitting
Schets
De strafrechter moet op de zitting een heleboel touwtjes in handen houden. Hij is
verantwoordelijk voor de orde in de zittingszaal. Hij moet leiding geven, de orde
handhaven en verschillende communicatiestijlen kunnen toepassen en gemakkelijk kunnen schakelen. Hij moet goed kunnen luisteren en los van de stukken uit
het dossier het gesprek kunnen aangaan en doorvragen, zonder voortdurend te
hoeven bladeren. Het moet duidelijk zijn dat de rechter degene is die de regie in
handen heeft, zonder daarbij hautain of autoritair gedrag te vertonen. Hij moet in
staat zijn hoor en wederhoor toe te passen, de problemen en punten waarover
twijfel mogelijk is en waarop dus beslist moet worden te benoemen, zo veel
mogelijk informatie over deze punten te vergaren en vervolgens de discussie te
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sluiten en een adequate beslissing te nemen. Dit vergt stevigheid, zelfkennis en
het vermogen om flexibel te kunnen reageren op de gebeurtenissen op de zitting.
Hij moet zich ervan bewust zijn dat eigen gedrag/emoties dan wel die van de
procespartijen en andere betrokkenen de waarheidsvinding in de weg kunnen
staan. In dat geval moet hij in staat zijn, zijn gedrag aan te passen. Hij moet eigen
emoties en die van anderen kunnen neutraliseren. Dit vereist ook sensitiviteit. Het
is voor de strafrechter voorts van groot belang om tijdens de zitting een goede
balans te vinden tussen de beschikbare tijd en het bespreken van de zaak met de
verdachte – welk punt bespreek ik wel/niet in verband met de beperkte tijd –
waarbij hij ook reageert op hetgeen de verdachte zelf en zijn raadsman alsmede de
officier van justitie aanvoeren. Dit vereist uitstekende communicatieve vaardigheden en prioritering. In zijn optreden wordt hij nauwlettend gevolgd door het
publiek (en de media). Dit stelt hoge eisen aan zijn optreden op de zitting jegens
alle betrokkenen en aan de verantwoording (motivering) van zijn beslissingen.
Taken
1	Hoort de verdachte en neemt inhoud dossier met hem door
2	Hoort getuigen en/of deskundigen en/of slachtoffers
3	Voert regie
4	Deelt (tussen)beslissingen mee
Taakcriteria4
Ad	1	Hoort de verdachte en neemt inhoud dossier met hem door
	a	Bespreekt essentiële passages van het dossier met verdachte (zowel wat
betreft bewijs als persoonlijke omstandigheden)
	b	Geeft blijk van dossierkennis en voert een gesprek met verdachte zonder
steeds in stukken te moeten bladeren
	c	Hanteert voor verdachte begrijpelijke taal
	d	Stelt relevante, open vragen en vraagt door
	e	Geeft verdachte de gelegenheid tot toelichting en staat ook open voor informatie die verdachte eerder niet of anders heeft gegeven
	f	Vat correct samen en toetst of hij verdachte goed heeft begrepen
g Komt zonodig terug op hetgeen verdachte eerder heeft gezegd
	h	Toont onbevoordeelde, oprechte interesse en belangstelling (respect)
	i	Reageert op non-verbale signalen
	j	Toont zelf correct (non)verbaal gedrag
Ad2 Hoort getuigen en/of deskundigen en/of slachtoffers5
	a	Hanteert voor getuige/deskundige begrijpelijke taal
	b	Stelt relevante, open vragen en vraagt door
4

 taakcriteria gelden voor de MK-zittingen, de raadkamer gevangenhouding en de politierechterzitting (ook al zijn
De
er verschillen wat betreft beschikbare tijd, behandeling en beslissing).
5	De taakcriteria gelden eveneens voor het horen van het slachtoffer, zij het dat er rekening mee moet worden gehouden dat de positie van het slachtoffer, niet zijnde een getuige, op de zitting een andere is.
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	c	Geeft de getuige/deskundige de gelegenheid tot toelichting
	d 	Vat correct samen en toetst of hij getuige/deskundige goed heeft begrepen
e Komt zonodig terug op hetgeen de getuige/deskundige eerder heeft gezegd
	f	Toont onbevoordeelde, oprechte interesse en belangstelling (respect)
	g	Reageert op non-verbale signalen
	h 	Toont zelf correct (non)verbaal gedrag
Ad3 Voert regie
	a	Neemt steeds de vereiste formaliteiten in acht
	b	Weegt snelheid en zorgvuldigheid goed tegen elkaar af
	c	Stelt zich onafhankelijk op en bejegent alle procespartijen gelijk
	d	Denkt ook aan niet voor de hand liggende interventies (‘out of the box’)
Ad4 Deelt (tussen)beslissingen mee
	a	Deelt beslissing mee in voor verdachte begrijpelijke taal
	b	Gaat daarbij in op standpunten van verdediging en OM
	c 	Eindigt met een heldere conclusie
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Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Probleemanalyse
• Samenwerken
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Wekelijks één meervoudige zitting (twee dagdelen), althans in die weken waarin
géén raadkamer gevangenhouding
	
of politierechterzitting is
• Maximaal acht (8) raadkamers gevangenhouding
• Maximaal vijf (5) politierechterzittingen
Begeleiding
De raio wordt in beginsel ingezet op zittingen van de opleider. Voor zover de raio
(als zaaksvoorzitter) zittingen doet met andere rechters dan zijn opleider, worden
de hierna te noemen begeleidingstaken door de opleider gedaan of gedelegeerd
aan de rechter waar de raio de zitting mee doet. De raio wordt zoveel mogelijk
ingedeeld in een promiskamer. Het verdient de voorkeur dat de raio per zitting de
enige opleideling is in die meervoudige kamer.
In het tweede gedeelte van de verdieping wordt de raio in de gelegenheid gesteld
om onder begeleiding van de rechter-opleider zelfstandig politierechterzittingen te
doen. Bij zowel de voorbereiding van de politierechterzitting, als bij de zitting zelf
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en de afwerking ervan heeft de opleider een bijzondere begeleidingstaak. Hij zal
bij de politierechterzittingen aanwezig zijn en in de zaal plaatsnemen. De raio
neemt zelfstandig zijn beslissingen, die zo mogelijk vooraf goed met de rechter-opleider zijn doorgesproken. Indien de raio tijdens de zitting met onverwachtheden
wordt geconfronteerd, kan hij de zitting schorsen, het publiek naar buiten sturen
en met zijn opleider het probleem bespreken. Er dient op te worden toegezien dat
bij het aanwezige publiek niet de indruk kan ontstaan dat de raio niet in onafhankelijkheid tot zijn uitspraak komt. Om die reden verdient het aanbeveling de
zitting te schorsen zodat het publiek uit de zittingszaal kan worden verwijderd en
de rechter-opleider zich onopvallend bij de raio in raadkamer kan voegen.
De opleider bespreekt alle door de raio te behandelen zaken voorafgaand aan de
zitting met de raio. Bovendien wordt in beginsel direct na afloop van de zitting
nabesproken hoe het optreden ter zitting was.
De feedback wordt steeds zoveel mogelijk gegeven aan de hand van de taakcriteria
en competenties. Na afloop vult de opleider het betreffende feedbackformulier in.

Resultaatgebied raadkameren
Schets
Na afloop van een meervoudige zitting beslissen de rechters in de zaken die zij die
dag hebben behandeld. In raadkamer is discussie en tegenspraak heel belangrijk.
De tegenhanger daarvan is het luisteren naar elkaars argumenten en het zich
bewust zijn van de eigen predisposities. Dat vergt het nodige van de voorzitter en
de rechters. Het moet niet zo zijn dat een ervaren voorzitter zijn mening dicteert.
De rechters moeten stevigheid hebben en niet bang zijn om een afwijkende
mening neer te zetten en deze te beargumenteren. Maar deze stevigheid mag niet
hetzelfde zijn als starheid of eigenwijsheid. Uiteindelijk zal consensus moeten
ontstaan over de te nemen beslissing.
Het is gebruikelijk dat de jongste rechter als eerste zijn visie presenteert. Hij dient
gemotiveerd aan te geven hoe hij tegen een zaak aankijkt, maar moet vervolgens
ook goed luisteren naar hetgeen de andere rechters daarover te zeggen hebben. In
een dialoog met de rechters komt het uiteindelijke oordeel tot stand.
Een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van deze rechterlijke attitude is dat
er in raadkamer een opbouwende sfeer moet zijn, waarin knelpunten bespreekbaar
zijn en waarin ruimte wordt geboden voor ontwikkeling. Hier bevindt zich een
spanningsveld voor een raio omdat deze enerzijds als volwaardig rechter optreedt in
de meervoudige kamer maar anderzijds in een beoordelingssituatie verkeert. Het
draagt het risico in zich van zoeken naar goedkeuring/erkenning van de voorzitter/
rechter-opleider, terwijl het uiten van het eigen standpunt centraal zou moeten staan.
Taken
1	Presenteert een juridisch correcte analyse
2	Voert een dialoog met de collega’s naar aanleiding van hun analyse
3	Neemt een collegiaal standpunt in
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Taakcriteria
Ad1 Presenteert een juridisch correcte analyse
	a	Geeft blijk van dossierkennis
	b	Geeft blijk van inzicht in bestudeerde literatuur en jurisprudentie
	c	Neemt een gemotiveerd standpunt in ten aanzien van de voorvragen, het
bewijs van het feit, strafbaarheid feit, strafbaarheid verdachte en straf
	d	Reageert op onderbouwde standpunten van OM en verdediging
	e	Hanteert een heldere opbouw
	f 	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
Ad2 Voert een dialoog met de collega’s naar aanleiding van hun analyse
	a	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
	b	Luistert goed naar collega’s en geeft hen ruimte om te spreken
	c	Stelt vragen om de collega’s beter te begrijpen
	d	Toont zich bewust van zijn eigen handelen en predisposities en maakt
		deze bespreekbaar
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Ad	3 Neemt een collegiaal standpunt in
	a	Weegt af wat in raadkamer naar voren is gebracht
	b	Doet dit op inzichtelijke wijze
c Komt tot een eenduidig en gemotiveerd oordeel
	d	Committeert zich aan het gezamenlijke oordeel
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
Ervaringsnorm
Zie hierboven bij Resultaatgebied zitting.

Resultaatgebied uitspraken
Schets
Hoewel traditioneel de vonnissen van de meervoudige kamer relatief kort en
zonder weergave van de bewijsmiddelen worden geschreven (de zogenaamde
kop-staart-vonnissen), is thans vereist dat de rechtbank in het vonnis meer overwegingen schrijft en ook aandacht besteedt aan de bewijs- en strafmotivering. Het
tamelijk schematische strafvonnis ontwikkelt zich in de richting van het civiele
vonnis, in die zin dat het debat ter terechtzitting – onderbouwde standpunten van
officier van justitie, de (raadsman van) verdachte en (de raadsman van) de
benadeelde partij – en de afweging van argumenten die de rechter vervolgens aan
de beslissing ten grondslag legt een belangrijker plaats moet innemen. Die
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afweging moet in het vonnis expliciet worden verwoord. Zo is het vereist om in het
vonnis op de betrouwbaarheid van bepaalde bewijsmiddelen in te gaan of uit te
leggen waarom de rechtbank kiest voor de ene en niet de andere straf/maatregel.
Er worden in toenemende mate promisvonnissen geschreven om tegemoet te
komen aan de behoefte van het OM, de verdediging, het slachtoffer en de
maatschappij, zodat meer inzicht wordt verkregen in de gedachtegang van de
rechter en de vonnissen beter leesbaar zijn.
Taken
1	Concipieert een (promis)vonnis
2	Selecteert en werkt de bewijsmiddelen uit
3	Beoordeelt concepten (vonnis, bewijsmiddelen en proces-verbaal) van de griffier
Taakcriteria
Ad	1 Concipieert een (promis)vonnis
	a	Schrijft een (promis)vonnis op basis van hetgeen in raadkamer is beslist en
overwogen
	b	Formuleert duidelijk, helder en grammaticaal correct
	c	Hanteert een logische structuur en opbouw
	d	Maakt een duidelijk onderscheid tussen feiten, standpunten OM of verdediging en oordeel van de rechtbank
	e	Draagt zorg dat de motivering steeds de beslissing kan dragen en dat
gemotiveerd wordt ingegaan op het standpunt dat niet wordt gevolgd
Ad2 Selecteert en werkt de bewijsmiddelen uit
	a	Maakt naar aanleiding van de uitspraak van de politierechter of hetgeen in
raadkamer van de MK-zitting is besproken, een overzicht van de bewijsmiddelen en werkt deze uit
	b	Hanteert een logische structuur en opbouw
Ad3 B
 eoordeelt concepten (vonnis, bewijsmiddelen en proces-verbaal) van de
griffier
	a	Leest het concept
	b	Stelt wijzigingen voor die leiden tot juridische verbetering van het concept
	c	Stelt wijzigingen voor die leiden tot tekstuele verbetering van het concept
	d	Bespreekt dit zo nodig met de concipiënt
Centrale competenties
• Prioritering
• Samenwerken
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
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Ervaringsnorm
Zie hierboven bij Resultaatgebied zitting.
In beginsel zal de raio niet zelf de concepten schrijven maar de concepten van de
griffier beoordelen. Wel is het in het kader van de opleiding zinvol de raio (delen
van) een promisvonnis te laten schrijven in zaken die zich daarvoor lenen, alsmede
in een enkel geval de bewijsmiddelen uit te werken en verweren gemotiveerd te
verwerpen. Het gaat dan om zaken waarvan een duidelijk leerrendement voor de
raio mag worden verwacht of zaken die te gecompliceerd zijn voor de griffier.
Begeleiding
De door de raio gemaakte vonnissen/bewijsmiddelenoverzichten worden nabesproken, evenals de wijze waarop de raio de door de griffier gemaakte concepten heeft
geannoteerd. De feedback wordt steeds zoveel mogelijk gegeven aan de hand van
de taakcriteria en competenties.
Na afloop vult de opleider het betreffende feedbackformulier in.
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Leerwerkplan
verdieping strafrecht

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt de opleiding binnen de verdiepingsperiode in de sector
stafrecht van week tot week geschetst.
Week 1-2 Introductie sector/team
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Hernieuwd kennismaken met elkaar en met deze specifieke sector/
team, doorspreken van eerdere leer- en werkervaringen, bespreken
opbouw van deze periode, bespreken eindtermen van deze periode (zie
studiegids), maken van afspraken over verwachtingen ten aanzien van
gedrag, begeleiding door de opleider(s), feedback, toetsgesprek en de
rol van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten
worden genoteerd op het intakeformulier zoals opgenomen in het
ontwikkeldossier. De raio zorgt ervoor dat voorafgaand aan het gesprek
zijn ontwikkeldossier met informatie uit de vorige periode in handen is
van zijn opleider(s). Op deze manier kunnen zij zich inlezen en kan de
ontwikkeling uit de vorige periode de opstap zijn naar deze nieuwe
opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met sectorvoorzitter/teamvoorzitter.
Doel Kennismaken met de teamvoorzitter als de dagelijks leidinggevende,
duidelijkheid krijgen over rol van de sectorvoorzitter/teamvoorzitter in de
opleiding, indruk krijgen van bredere context waarbinnen de raio functioneert, uitwisselen van verwachtingen.
Wat Kennismaken

met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit zelf
voorstellen, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.
Wat


Nader
kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de sector/het
team.
Doel Zich bekend maken met de organisatie van de sector/het team, met
name de administratie, de dossierrouting en de kennisbronnen die
binnen de sector/het team een rol spelen.
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Week 1-7 Werken en leren
Wat De raio functioneert als jongste rechter in de raadkamer ‘gevangenhouding’ en maakt deel uit van de strafraadkamer (met bijzondere verrichtingen strafzaken). In beide gevallen bereidt de raio zaken voor.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat

 erplichte cursussenCursus Opzet en Schuld (maand 1).
V
Cursus Bewezenverklaring(maand 2).
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.

Vanaf Week 8 Werken en leren
Wat Als jongste rechter (en zaaksvoorzitter) functioneren in de meervoudige
kamer, één week meelopen met het kabinet RC, waarin de raio onder
verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris ook een aantal getuigen hoort, voorgeleidingen en doorzoekingen doet en beschikkingen
maakt.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).
Wat
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Behandelen
van zaken op politierechterzittingen (oplopend in moeilijkheidsgraad), in aanwezigheid van de rechter-opleider.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).	
Wat


Verplichte
cursussen:
Cursus Deelnemingsvormen(maand 3).
	Cursus Financieel rechercheren, basis (maand 4). 	
Cursus Internationale samenwerking in strafzaken(maand 4).
Cursus Civiele vordering in het strafproces(maand 4-6).
Cursus Europees strafrecht (vanaf lichting 2008-II)(maand 5).
Cursus Praktische beroepsethiek(maand 6).
Cursus EVRM in het strafrecht (vanaf lichting 2008-II)(maand 7).
Keuze cursussen: 6 dagdelen (in overleg met de opleidingsadviseur).
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken
binnen de sector strafrecht.

Week 10 + 30 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 10 en week 30 wordt zonodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden, met als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende)
afspraken te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het
voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.

Studiegids raio-opleiding

Week 21 + 42 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 21 en week 42 wordt een toetsgesprek door de opleider(s) met
de raio gehouden, met als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Per
taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt
hierbij belangrijke input voor het gesprek. In het gesprek worden
conclusies getrokken ten aanzien van het leerproces en de leerresultaten. Ook worden in het toetsgesprek in week 14-15 afspraken gemaakt
over aard van het werk en de begeleiding hiervan in de verdere weken
van deze leerperiode, om de gewenste ontwikkeling te ondersteunen. In
week 31-33 wordt besproken wat belangrijke punten zijn om mee te
nemen naar de buitenstage. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier.

Week 42 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten laten zien dat de
raio (vrijwel) zelfstandig als beginnend rechter kan functioneren.
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Curriculum
verdieping civiel recht

Duur: 10 maanden

Schets functie

De belangrijkste bezigheid van de civiele rechter bestaat in veel gevallen uit het selecteren,
vaststellen en waarderen van de juridisch relevante feiten.1 Zaken worden in meerderheid nog
steeds gewonnen of verloren op grond van de feiten. De civiele rechter onderstreept dit door
zijn zoektocht naar de materiële waarheid: met behulp van comparities, het opvragen van
documenten, en het stellen van vragen aan partijen spant hij zich in om een zo volledig
mogelijk beeld van de zaak te krijgen. Hij moet zich er echter (meer dan de bestuursrechter en
veel meer dan de strafrechter) wel van bewust zijn dat de procedure een geschil van partijen is.
Zij moeten het materiaal bijeen brengen en hun posities markeren. Aldus bezien pendelt de
rechter heen en weer tussen de feiten in het procesdossier en de materieelrechtelijke normen die
hij in het concrete geval wil toepassen. Dit vereist het vermogen om vlot te kunnen wisselen
tussen abstract en concreet denken.
Beslissingen in het civiele recht zijn veel minder volgens een vast ‘beslisschema’
opgebouwd dan die in het strafrecht en in het bestuursrecht, al is het verschil met
de bestuursrechtelijke uitspraak geringer. De beslissing van de strafrechter
verloopt volgens het strakke stramien van de artikelen 348-350 Sv. In het
bestuursrecht staat het besluit van het overheidsorgaan centraal; naar aanleiding
van het daartegen ingestelde beroep moet de rechter toetsen of er gronden zijn
voor vernietiging van het besluit. Met het besluit is dus altijd een vast (vertrek)
punt gegeven. In artikel 8:70 Awb zijn de vier hoofdbeslissingen omschreven
waartoe de bestuursrechter kan komen na zijn beoordeling van (de eventuele
gebreken aan) het besluit. Vergeleken hiermee is het civiele recht veel vrijer. Het
aantal mogelijkheden om tot een beslissing te komen en het aantal soorten beslissing zijn – uiteraard binnen de grenzen van het geschil van de partijen –
‘onbeperkt’. Dit aspect wordt versterkt door drie omstandigheden.

1	De schets van de functie en de schets bij de resultaatgebieden zijn geïnspireerd door het Algemeen deel in de Asserserie van J.B.M. Vranken (Deventer 1995 en 2005) en voor een belangrijk deel ontleend aan H. Hofhuis, Essentiële
situaties die specifiek zijn voor de sector civiel recht in het functieprofiel rechter. De schets van de functie is in het
curriculum basis civiel recht reeds gegeven. Omdat ook in de verdieping deze schets en de schetsen van de resultaatgebieden het vertrekpunt vormen voor de opleiding, wordt de inhoud hier herhaald.
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In de eerste plaats is het civiele recht zelf ‘vrijer’ dan het bestuursrecht. Het
bestuursrecht heeft in sterke mate een gelede normstelling. Voor bijna alle rechtsvragen gelden daar regels, subregels en sub-subregels. Uiteindelijk is er bijna
altijd een regeling over precies de rechtsvraag die in de aan de rechter voorgelegde
zaak speelt. In het civiele recht is deze structuur veel minder prominent aanwezig.
De moeilijke zaken kenmerken zich vooral hierdoor dat de (wettelijke of jurisprudentiële) regels geen houvast bieden (te vaag of te ‘open’ zijn), met elkaar botsen
of – bij uitzondering – eenvoudig ontbreken. Enerzijds is het dus wel zaak om
kennis te hebben van die wettelijke en/of jurisprudentiële regels, anderzijds
moeten die regels met flexibiliteit en oog voor het aan de orde zijnde probleem
worden geïnterpreteerd.
In de tweede plaats spelen in het civiele recht – opnieuw in vergelijking met het
bestuursrecht – veel vaker, en op ingewikkelder wijze, ‘gelaagde’ of ‘vervlochten’
zaken waarin meerdere beslispunten voorliggen.
In de derde plaats wordt in het civiele recht niet zelden warrig of rommelig geprocedeerd en worden de stellingen feitelijk vaak slechts marginaal uitgewerkt
waardoor er veel open eindjes zijn. In combinatie met de hier vermelde andere
kenmerken is het een opdracht om in de brij van feitelijke en juridische stellingen
van de partijen de structuur aan te brengen en daarbinnen de oplossing voor het
geschil te vinden.
Dit alles stelt bijzondere eisen aan het analytisch vermogen van de rechter en aan
zijn intuïtie, creativiteit en inventiviteit, tot uitdrukking komend in zijn oordeelsvorming.

Algemeen over deze opleidingsperiode
Opleiden in civiel/kanton/hof
Er zijn verschillende plaatsen waar de raio zich zou kunnen verdiepen op het werk
van de civiele rechter: de sector civiel recht, de sector kanton of een gerechtshof.
Gelet op de grote verscheidenheid in inrichting van de rechtbanken en de omstandigheden waaronder in de sectoren civiel en kanton wordt gewerkt, kan geen
duidelijkheid worden verschaft omtrent de plek waar de opleiding dient plaats te
hebben: civiel of kanton; beide is mogelijk en hangt tevens samen met de te
ontwikkelen competenties.2
Wat verdiepen bij een hof betreft, dienen er specifieke redenen te zijn die dit
rechtvaardigen nu de werkwijze bij de hoven op een aantal punten verschilt van
die in de eerste lijn: er worden minder zittingen gedaan, oordeelsvorming is
minder praktisch gericht (zeker in vergelijking met werkwijze kanton) en zaken
worden doorgaans meervoudig afgedaan, en wel volgens het grievenstelsel.
Uitgangspunt voor de keuze moet steeds zijn het voldoen aan de eindtermen van
de opleiding, te weten met de daartoe vereiste professionele bekwaamheid op de
taakgebieden van de civiele rechter recht spreken. Voor opleiding bij een gerechts2	Vergelijk hetgeen daaromtrent is opgemerkt bij het Curriculum basis civiel recht onder het kopje Opleiden in civiel/kanton.
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hof kan aanleiding zijn wanneer in het bijzonder de analytische en/of schrijfvaardigheden ontwikkeling behoeven, voor opleiding bij kanton wanneer het juist gaat
om ontwikkeling van de zittingsvaardigheden (snelheid ontwikkelen en/of knopen
doorhakken, zelfvertrouwen opdoen). Aan de randvoorwaarden – gecertificeerde
opleiders, geschikte zaken, dat wil zeggen niet al te specialistisch, voldoende
gevarieerd en in opklimmende moeilijkheidsgraad, e.d. – zal steeds moeten zijn
voldaan. Wanneer een raio een opleidingsplek bij een hof ambieert, dient daaromtrent afstemming plaats te hebben met de opleidingsadviseur van SSR. Het
ontwikkeldossier zal bij die beslissing een belangrijke rol vervullen terwijl de opleidingsadviseur eventueel de opleider(s) uit de basisopleiding kan raadplegen. In
samenspraak met de opleidingsadviseur zal worden beoordeeld of, en zo ja welke
periode bij een hof kan worden verdiept en welke consequenties een en ander
heeft voor het leerwerkplan. De raio dient als raadsheer-plaatsvervanger te worden
benoemd.
Hieronder wordt volstaan met het vermelden van de randvoorwaarden waaraan de
opleiding (in civiel/kanton) dient te voldoen, waartoe in elk geval de bereidheid
behoort om het stramien van de opleiding (zoals hierna weergegeven) uit te
voeren, en wel door een gecertificeerde opleider. Gemakshalve blijft in het hiernavolgende wel steeds gesproken worden van ‘sector civiel recht’, waar dus ook
kanton kan zijn bedoeld.
Doel
Terwijl de accenten in de basisfase vooral liggen op het verwerven van de ambachtelijke vaardigheden bij het schrijven van vonnissen en een eerste aanzet tot het
zittingen doen is gedaan, wordt in de verdieping meer aandacht besteed aan
professionalisering, communicatietechnieken op de zitting, omgaan met complexiteit, snelheid en tijdsdruk (timemanagement). Anders dan in de basisopleiding
kan de raio thans ook kantonzaken waarin zonder gemachtigde is geprocedeerd
behandelen waardoor hij zijn rechterlijke intuïtie verder ontwikkelt.
De raio is thans rechter-plaatsvervanger en tekent dus als rechter de processenverbaal van de zittingen en de uitspraken
De raio ontwikkelt zich ook tot ‘case-manager’ en dient zich bewust te zijn van zijn
keuze voor de aanpak en de wijze van afdoening van een zaak. Het gaat om vragen
als: tussenvonnis of eindvonnis, bewijsopdracht of comparitie, vonnissen of schikken dan wel mediation? Het antwoord op deze vragen wordt beheerst door overwegingen van ambachtelijkheid, maar ook door overwegingen van efficiency. Hij heeft
thans ook reflectie op eigen oordeelsvorming en besluitvorming.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een
leerwerkplan weergegeven
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Type zaken
De verstrekte zaken hebben bij voorkeur een opbouw in opklimmende moeilijkheidsgraad: aanvankelijk basiszaken, halverwege de periode ook meer complexe
zaken. Factoren die de moeilijkheidsgraad van een zaak kunnen bepalen zijn:
• Aantal juridische problemen (bijvoorbeeld: alleen onbetaalde facturen of ook
zelfstandige vordering in reconventie)
• Aantal verweren/geschilpunten
• Helderheid van stellingen van partijen
• Omvang van het dossier (dik/dun; veel/weinig producties; veel/weinig processtukken gewisseld)
• Aantal zelfstandige gedaagden
• Kwaliteit van de processtukken en wijze van procesvoering
Onderwerpen die voor opleidingsdoeleinden geschikt zijn:
• Algemeen vermogensrecht uit boeken 3, 5, 6 en (geheel boek) 7 (dus ook het
verzekeringsrecht, arbeid- en huurrecht)
• Niet te ingewikkelde ipr-zaken

Eindtermen
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Aan het einde van de verdiepingsperiode kan de raio de hieronder genoemde taken
(ook als deze enigszins complex van aard zijn) vrijwel volledig zelfstandig behandelen, met inachtneming van de daarbij vermelde taakcriteria, competenties en
ervaringsnormen. De bij de taken vermelde ervaringsnormen moeten niet als een
absoluut minimum of maximum worden gezien. Als het zaaksaanbod noodgedwongen anders is, zal dat daarin doorwerken; complexe zaken kunnen dubbel tellen.
Wanneer teveel eenvoudige zaken zijn gedaan, mag van de raio verwacht worden
dat hij meer zaken behandelt dan het beschreven maximum.

Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van hetgeen hierboven is opgemerkt over het werk in het
algemeen van de civiele rechter wordt hierna besproken wat op de verschillende
resultaatgebieden van de civiele rechter wordt gevergd: steeds volgt eerst een
algemene inleiding tot de taak, vervolgens worden de criteria waarop de taken
worden beoordeeld benoemd en de belangrijkste daartoe benodigde competenties,
met de daarbij behorende specifieke kennis. De competenties leervermogen en
zelfreflectie en andere beheerscompetenties alsmede de zogenaamde morele
competenties worden – als steeds noodzakelijk – niet afzonderlijk vermeld.3 De
benodigde algemene kennis voor dit deel van de opleiding wordt hierna vermeld.

3	Zie voor een toelichting op die competenties het hoofdstuk Magistraat.
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Kennis
• Wetboek

van Burgerlijke rechtsvordering,
• Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder het algemeen vermogensrecht uit boeken
3, 5, 6 en 7 (waaronder het verzekeringsrecht)
• Internationaal Privaatrecht
• Europees recht   
• Kennis van communicatiestijlen
Voorts de specifieke kennis die is vermeld bij de verschillende resultaatgebieden
in de basis

Resultaatgebied voorbereiden zitting
Schets
Bij de voorbereiding van een zaak voor een zitting (comparitie of getuigenverhoor)
dient de rechter allereerst het dossier grondig te lezen en daarbij een beeld te
krijgen van de kern van hetgeen partijen verdeeld houdt. Vervolgens is het van
belang dat de rechter zich voorstelt wat voor mogelijke (relevante) situaties zich op
die zitting kunnen voordoen; dat geldt zowel voor het getuigenverhoor als voor de
comparitie. Op die verschillende situaties moet in de voorbereiding als het ware
worden geanticipeerd, weten wat bereikt moet worden en daarop vervolgens een
antwoord formuleren. Voor het getuigenverhoor geldt bovendien: bedenk aan de
hand van het dossier welke vragen aan de getuige gesteld moeten worden, welke
producties voorgehouden moeten worden, e.d. Uiteindelijk gaat het erom om
vanuit een intellectuele en professionele nieuwsgierigheid te willen weten hoe de
zaak nu (juridisch en feitelijk) in elkaar zit, uiteraard met inachtneming van de
grens van artikel 24 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Taken
1	Analyseren van geschilpunten
2	Plan van aanpak en scenario’s doordenken
3	Vraagstrategieën bedenken
Taakcriteria
Ad1	Analyseren van geschilpunten (comparitie)
	a		Controleert de formaliteiten (compleetheid dossier e.d.)
	b		Selecteert op hoofd- en bijzaken
	c		Destilleert de relevante feitelijke en juridische problemen en geschilpunten
	d		Controleert of de juridische redeneringen kloppen
Ad2 Plan van aanpak en scenario’s doordenken (comparitie)
	a	Bepaalt welke mogelijke wijzen van aanpak in aanmerking kunnen komen
	b	Voorziet mogelijke complicaties
	c	Vergelijkt voor- en nadelen van de mogelijkheden
	d	Doorziet juridische implicaties daarvan
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	e	Maakt een doelmatige en doelgerichte keuze voor de definitieve wijze van
aanpak
	f	Beargumenteert deze keuze overtuigend
Ad3 Vraagstrategieën bedenken (getuigenverhoor)
	a	Controleert de formaliteiten (getuigenaanzegging e.d.)
	b	Doorgrondt de bewijsopdracht
	c	Bedenkt op basis daarvan zinnige en open vragen
	d	Bepaalt welke producties/verklaringen uit het dossier moeten worden voorgehouden
	e	Maakt een goede afweging tussen kwaliteit en kwantiteit (bijv mate waarin
uitzoekwerk wordt verricht)
Centrale competenties
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Zorgvuldigheid
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Oriëntatietaken
Voorbereiden van enquêtes en comparities die de raio gaat auditeren. De raio
bereidt de zitting voor alsof hij deze zelf gaat doen – wat zou ik vragen als ik daar
zat – met als doel te bezien of op zitting de rechter een vergelijkbare aanpak
hanteert dan wel op welke punten de rechter daarvan afwijkt. Ten behoeve van de
enquête maakt hij een vragenlijst. Ten behoeve van de comparitie maakt hij een
korte notitie waarin is vermeld welke punten in geschil zijn, welke punten nog
nadere toelichting behoeven en welke beslissing de raio aangewezen acht. De
notitie dient om te doen blijken of de raio de zaak voldoende overziet en als
voorbereiding op eventueel raadkameroverleg.
Ervaringsnorm
Zie hieronder bij Resultaatgebied zittingen: enquêtes en comparities.
Begeleiding
De opleider bespreekt tijdig vóór de zitting de gemaakte notitie, geeft zonodig
uitleg en/of vraagt de raio om nader uitzoekwerk te verrichten. In de loop van de
opleiding verschuift het in zijn geheel doorspreken van de zaak naar min of meer
zelfstandig voorbereiden van de zaak. Uiteraard blijft de opleider steeds beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Specifieke kennis/studietaken
Zie hieronder bij Resultaatgebied zittingen: enquêtes en comparities.
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Resultaatgebied zittingen - enquêtes
Het getuigenbewijs is een onmisbaar bewijsmiddel. Hoewel in de civiele procedure
– anders dan in de strafprocedure – de waarheidsvinding niet voorop staat, heeft
de rechter tijdens het getuigenverhoor wel de functie om zo precies mogelijk feiten
die zich in het verleden hebben afgespeeld terug te halen; een pure reconstructie
is echter niet mogelijk, reden waarom keuzes moeten worden gemaakt. Het gaat er
doorgaans om: wat is gebeurd? Wat is afgesproken? Daartoe zijn verklaringen van
personen die daarbij betrokken waren of die kunnen verklaren over relevante
documenten belangrijk. Het vaststellen van hetgeen in het verleden is gebeurd, is
dan ook de belangrijkste taak van de eerste-lijns-rechter. Zoals Paul Scholten al in
zijn Algemeen deel schreef: ‘het recht ligt in de feiten’. De kunst is tijdens het
getuigenverhoor die feiten te verzamelen die het recht tot spreken kunnen
brengen. Daartoe moet de rechter ook los van zijn vragenlijst op een goede manier
in gesprek kunnen komen met de getuige en daarbij verschillende communicatiestijlen kunnen toepassen. Tijdens de zitting dient op vele gezichtspunten te
worden gelet: op de houding van de getuige, betrouwbaarheid van de getuige, of er
sprake is van een zich tegensprekende getuige, etc. Dit vraagt zelfkennis/inlevingsvermogen en het vermogen om flexibel te kunnen reageren op de gebeurtenissen
ter zitting.
Taken
1	Enquête openen en afsluiten (en het algemene verloop)
2	Horen van getuigen
3	Opmaken van het proces-verbaal
Taakcriteria
Ad1 Enquête openen en afsluiten (en het algemene verloop) (vergelijk Checklist
getuigenverhoor)
	a	Neemt de vereiste formaliteiten in acht (wie is verschenen, doel/gang van
zaken zitting, e.d.)
	b	Weet de juiste toon te treffen
	c	Geeft de enquête effectief vorm
	d	Gaat adequaat om met incidenten
e Houdt de regie in zaken
	f	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
	g	Weegt snelheid en zorgvuldigheid goed tegen elkaar af
	h	Sluit de enquête af op een wijze die passend is bij hetgeen op de zitting is
gebeurd
Ad2	Horen van getuigen
	a	Stelt doelmatige en open vragen over te bewijzen feiten
	b	Vraagt gericht door op onduidelijke boodschappen of hints
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	c	Confronteert de getuige met gebleken feiten uit het dossier
	d	Onderkent welke informatie relevant is
e Kan loskomen van de ten behoeve van de zitting gemaakte vragenlijst
	f	Geeft de getuige de gelegenheid tot toelichting
	g	Vat de boodschap van de getuige correct samen
h Komt zonodig terug op hetgeen iemand eerder heeft gezegd
	i	Hoort de getuige zodanig dat deze zich begrepen voelt
j Kan schakelen in het gesprek
	k	Reageert op non-verbale signalen
	l	Spreekt goed verstaanbaar en in een juist tempo
Ad3 Opmaken van het proces-verbaal
	a	Legt de verkregen informatie accuraat vast
	b	Dicteert een verklaring waarin de getuige zich herkent
	c	Vat de verklaring van de getuige duidelijk op schrift samen
	d	Dicteert een verklaring die recht doet aan hetgeen ter zitting is voorgevallen
	e	Dicteert een verklaring in voldoende snel tempo
	f	Heeft een heldere opbouw en structuur in het proces-verbaal
	g	Maakt duidelijke en doelmatige afspraken met partijen
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Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
Auditeren bij enquêtes en comparities van verschillende rechters (bij voorkeur
rechters die opleiden) om het beeld op te frissen hoe de genoemde taken door
verschillende rechters in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Eerst 2 maal auditeren bij enquêtes van oplopende moeilijkheidsgraad met als
doel opfrissen
• Daarna 10 à 15 enquêtes (dagdelen) doen. Het aantal is mede afhankelijk van
het aantal comparities: in totaal 30 tot 35 zittingen. Het accent bij het zittingswerk zal moeten liggen op de comparities. Het is de bedoeling zoveel mogelijk
enquêtes in eigen zaken te doen, eventueel ook in voorlopige getuigenverhoren
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Begeleiding
Ter zitting behandelt de raio zelf de zaken. In het begin zit de opleider naast de
raio achter de tafel, vervolgens is de opleider aanwezig in de zaal, later (tegen het
einde van de opleiding) kan de raio ook zaken doen zonder dat de opleider aanwezig is. Dit is naar behoefte vast te stellen door de opleider in overleg met de raio.
Het aanwezig zijn in de zittingszaal is niet bedoeld als akte van onvermogen, maar
biedt de raio juist de mogelijkheid om gedurende zijn gehele opleiding feedback te
krijgen en zich daardoor verder te ontwikkelen.
De opleider bespreekt steeds na afloop het verloop van de zitting met de raio door
en geeft de raio concrete leerpunten mee. Het betreffende feedbackformulier
wordt door de opleider ingevuld.

Resultaatgebied zittingen - comparities
Schets
In het civiele proces heeft, vergeleken met bijvoorbeeld tien jaar geleden, de
mondelinge behandeling tijdens de comparitie na antwoord een veel grotere
betekenis gekregen, en wel zodanig dat tegenwoordig doorgaans in circa 80% van
de contradictoire zaken een comparitie wordt gehouden. Bij comparities is er
sprake van een steeds actievere opstelling van de rechter: hij moet aan partijen
tonen dat hij weet wat de essentie is van de zaak is, moet aftasten waar problemen en gaten zitten, de verschillende oplossingsmogelijkheden verkennen en moet
tenslotte bij de partijen acceptatie van de besproken oplossing(en) kunnen
bewerkstelligen. Hij moet daartoe inventief met de partijen meedenken, durven
doorvragen en confronteren, hen gelijkwaardig behandelen en hen stimuleren de
zaak tot een schikking te brengen of tot mediation over te gaan. Hij zal daarvoor
soms ook zelf zijn nek moeten uitsteken in deze zin dat hij zijn voorlopige kijk op
de zaak geeft, maar tegelijkertijd moet hij vertrouwenwekkend en geloofwaardig
blijven als de onpartijdige beslisser in het geval dat partijen er samen niet uitkomen. Deze doeleinden kunnen met elkaar botsen. In elk geval bestaat daartussen
vaak een spanning. Dit vraagt onder meer een hoge mate van stevigheid, sensitiviteit en zelfreflectie. Maar ook creativiteit en flexibiliteit zijn van belang. In beginsel dient de tevoren uitgedachte strategie leidend te zijn, maar de rechter dient
open te blijven staan voor nieuwe informatie, de gekozen strategie te toetsen aan
deze informatie en indien nodig de strategie aan te passen. Waar mogelijk moet
hij naar praktische oplossingen zoeken om het geschil te beslechten. Voorts moet
hij ervoor zorgen een goede balans te vinden tussen enerzijds de snelheid van
zaaksbehandeling en anderzijds de juridisch inhoudelijke kwaliteit van de beslissing. Daartoe is van belang het snel kunnen doorgronden van juridische posities
en het geven van een heldere en begrijpelijke toelichting op het voorlopig oordeel.
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Taken
1	Zitting openen en afsluiten (en het algemene verloop)
2	Horen van partijen/advocaten
3	Geven van voorlopig oordeel
4	Initiëren en opmaken van vaststellingsovereenkomst
5	Opmaken van proces-verbaal
Taakcriteria
Ad1 Zitting openen en afsluiten (en het algemene verloop)
	a	Neemt de vereiste formaliteiten in acht (wie is verschenen, doel/gang van
zaken zitting, e.d.)
	b	Weet de juiste toon te treffen
	c	Geeft de zitting effectief vorm
	d	Gaat adequaat om met incidenten
	e	Houdt de regie in zaken
	f	Toont een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van oprechte
interesse en respect
	g	Weegt snelheid en zorgvuldigheid goed tegen elkaar af
	h	Sluit de zitting af op een wijze die passend is bij hetgeen op de zitting is
gebeurd
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Ad2 Horen van partijen/advocaten4
	a	Onderkent welke informatie van belang is voor de oordeelsvorming
	b	Geeft blijk van dossierkennis
	c	Stelt doelmatig vragen
	d	Geeft partijen gelijkelijk de gelegenheid tot toelichting
	e	Toetst zonodig de verkregen informatie
	f	Is een actieve luisteraar en bladert/leest zo min mogelijk in het dossier
	g	Benadert partijen zodanig dat ze zich begrepen voelen
	h	Verdiept zich zonodig in achterliggende belangen/emoties
	i	Volgt de vastgestelde wijze van aanpak, maar kan zonodig hiervan afwijken
	j	Maakt verantwoorde keuzes in de behandeling van de zaak
	k	Spreekt goed verstaanbaar en niet te snel
Ad3 Voorlopig oordeel
	a	Ziet welke afdoeningsvorm passend is bij het geschil (beslissen, schikken of
mediation)
	b	Ziet op welke punten beslist kan worden
	c	Betrekt verschillende invalshoeken bij de beoordeling
	d	Doet recht aan het debat van partijen
	e	Geeft een adequaat en verantwoord/overtuigend voorlopig oordeel
	f	Communiceert op een voor partijen begrijpelijk niveau
4

Vergelijk ook hetgeen hierboven bij de taakcriteria voor het ‘Horen van getuigen’ is gezegd.
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	g	Past wet en jurisprudentie op correcte wijze toe
h Komt tot praktische oplossingen
	i	Overziet het verdere traject
Ad4 Initiëren en opmaken van vaststellingsovereenkomst
	a	Initieert een schikkingsfase en begeleidt en stimuleert partijen daarbij
	b	Brengt een schikkingsresultaat tot stand leidend tot tevredenheid bij
partijen
	c	Draagt zorg voor een eenduidige formulering van de vaststellingsovereenkomst
	d	Draagt zorg voor een juridisch juiste formulering van de vaststellingsovereenkomst
Ad5 Opmaken van het proces-verbaal
	a	Legt de verkregen informatie accuraat vast
	b	Vat de verklaring van de partijen duidelijk op schrift samen
	c	Stelt een helder en bruikbaar proces-verbaal op
	d	Maakt heldere en doelmatige afspraken met partijen
Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
Auditeren bij enquêtes en comparities van verschillende rechters (bij voorkeur
rechters die opleiden) om het beeld op te frissen hoe de genoemde taken door
verschillende rechters in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Eerst 2 maal auditeren bij comparities van oplopende moeilijkheidsgraad met
als doel opfrissen
• Daarna 20 à 25 comparities leiden. Daarbij wordt er in beginsel van uitgegaan
dat een comparitie één dagdeel beslaat. Indien er twee comparities op een
dagdeel worden ingepland dan telt dat als één comparitiezitting. Het aantal is
mede afhankelijk van het aantal enquêtes, dat wil zeggen doet de raio minder
(dagdelen) enquêtes, dan wordt dat aantal gecompenseerd door meer (dagdelen)
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comparities te doen. Het gaat om een totaal van 30 tot 35 dagdelen zittingen.
Het accent bij het zittingswerk zal moeten liggen op de comparities: basiszaken
met niet te veel complicaties (emoties, lastige advocaten, mensen in de zaal),
toenemend in complexiteit naar het einde toe. De raio schrijft zoveel mogelijk
het vonnis in zijn eigen comparitie
• 2 maal als rechter op pleidooien zitten (indien voorhanden en de zaak geschikt
is). De raio schrijft in beginsel het vonnis
Begeleiding
In het begin zit de opleider naast de raio achter de tafel, vervolgens is de opleider
aanwezig in de zaal, later (tegen het einde van de opleiding) kan de raio ook zaken
doen zonder dat de opleider aanwezig is. Dit is naar behoefte vast te stellen door
de opleider in overleg met de raio.
Het aanwezig zijn in de zittingszaal is niet bedoeld als akte van onvermogen, maar
biedt de raio de mogelijkheid om gedurende zijn gehele opleiding feedback te
krijgen. Is de opleider niet in de zaal aanwezig, dan dient hij wel voor vragen
bereikbaar te zijn.
De opleider bespreekt steeds na afloop het verloop van de zitting met de raio door
en geeft de raio concrete leerpunten mee. Het betreffende feedbackformulier
wordt door de opleider ingevuld.
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Resultaatgebied uitspraken
Schets
Een civiele rechter is een (belangrijk) deel van zijn tijd bezig met het schriftelijk
redigeren van een uitspraak. Hij moet de kunst verstaan – en als het even kan: er
ook plezier in hebben – om kort en bondig, maar ook ‘mooi’, precies die motivering op te schrijven die zijn oordeel, de beslissing, ook werkelijk draagt en kán
dragen. Ter vermijding van misverstand: dit betekent niet dat hij zijn vonnissen
altijd zelf moet schrijven; wel dat hij deze ambachtelijke taak zelf beheerst. Om
een goed vonnis te kunnen schrijven moet hij eerst uit het dossier de relevante
feiten en juridische kaders kunnen analyseren en vanuit een intellectuele en
professionele nieuwsgierigheid willen weten hoe de zaak (juridisch en feitelijk) in
elkaar zit. Hoewel – zoals hierboven uiteengezet – een vast beslisschema
ontbreekt, dient in de beoordeling een logische opbouw en heldere structuur te
worden gehanteerd. De motivering dient aan te sluiten bij het debat van partijen,
neutraal te zijn geformuleerd, terwijl de beslissing rechtvaardig, verdedigbaar maar
tegelijk ook praktisch dient te zijn.
Taken
Schrijven van uitspraken in contradictoire zaken.
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Taakcriteria
Opzet
	a	Ordent zakelijk de relevante feiten
	b	Vermeldt alleen feiten die niet gemotiveerd zijn weersproken en dus
vaststaan, en nodig zijn voor de beslissing
	c	Geeft de grondslag van de vordering volledig, juist en beknopt weer
	d	Geeft de essentiële verweren volledig, juist en beknopt weer (indien van
toepassing)
Beoordeling
	a	Analyseert juridische grondslagen
	b	Beoordeelt in de weg staande verweren en verbindt er de juiste conclusie
aan
	c	Doet recht aan de stellingen van partijen en denaturaliseert ze niet
	d	Maakt in de motivering gebruik van de feiten uit het dossier
	e	Hanteert een logische structuur en opbouw zonder denkstappen over te
slaan
	f	Hakt knopen door op basis van argumenten
	g	Beslist op alle relevante geschilpunten
	h	Beslist op basis van vastgestelde feiten en omstandigheden
	i	Beslist op basis van relevante juridische kaders
j Komt tot een beslissing die verdedigbaar en praktisch is
	k	Onderkent waar nader bewijs nodig is
	l	Doordenkt de consequenties van de beslissing
	m	Anticipeert op gevolgen van de beslissing
	n	Past wet en jurisprudentie juist toe
	o	Hanteert een overtuigende motivering
	p	Formuleert duidelijk en helder
	q	Werkt zorgvuldig en nauwkeurig
Beslissing
	a	Geeft een uitvoerbaar en compleet dictum
	b	Berekent een correcte proceskostenveroordeling
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• 30 tot 35 enkelvoudige contradictoire vonnissen; aantal is mede afhankelijk
van moeilijkheidsgraad. Indien er veel zaken geschreven worden na afloop van
een door de raio gedane/geauditeerde comparitie is het aantal van 35 makkelijker haalbaar. Begonnen wordt met een zeer overzichtelijke zaak (om op te
frissen), vervolgens zaken met enkele geschilpunten, aan het einde van de
opleiding ook enigszins gecompliceerde zaken
• Meelezen van 2 à 3 meervoudige vonnissen
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Begeleiding
Conceptvonnissen worden steeds meegelezen door de opleider. De opleider leest
het dossier geheel en schrijft zo mogelijk opmerkingen op het concept. Ieder
concept wordt door de opleider in een persoonlijk gesprek met de raio besproken,
bij voorkeur uiterlijk binnen twee weken nadat het concept door de raio is ingeleverd en zo mogelijk nadat de raio opnieuw kennis heeft kunnen nemen van het
dossier. De opleider bespreekt de vragen van de raio, legt uit waarom een verandering een verbetering is, licht structuur toe, etc. Hij maakt niet alleen opmerkingen
over details van het concept, maar vat (zo mogelijk) ook de belangrijkste leerpunten van het concept samen. Als het concept is goedgekeurd, wordt het door de
raio verstrekte feedbackformulier door de opleider ingevuld, waarbij de opleider
ook laat meewegen hoe de in een eerder stadium gemaakte opmerkingen zijn
verwerkt.
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Leerwerkplan
verdieping civiel recht

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt de opleiding binnen de verdiepingsperiode in de sector civiel
recht van week tot week geschetst.
Week 1-2 Introductie sector/team
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel Hernieuwd kennismaken met elkaar en met deze/dit specifieke sector/
team, doorspreken van eerdere leer- en werkervaringen, bespreken
opbouw van deze periode, bespreken eindtermen van deze periode (zie
studiegids), maken van afspraken over verwachtingen ten aanzien van
gedrag, begeleiding door de opleider(s), feedback, toetsgesprek en de rol
van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten
worden genoteerd op het intakeformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier. De raio zorgt ervoor dat voorafgaand aan het gesprek zijn
ontwikkeldossier met informatie uit de vorige periode in handen is van
zijn opleider(s). Op deze manier kunnen zij zich inlezen en kan de
ontwikkeling uit de vorige periode de opstap zijn naar deze nieuwe opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met de teamvoorzitter.
Doel Kennismaken met de teamvoorzitter als de dagelijks leidinggevende,
duidelijkheid krijgen over rol van de teamvoorzitter in de opleiding,
indruk krijgen van bredere context waarbinnen de raio functioneert,
uitwisselen van verwachtingen.
Wat Kennismaken

met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit
voorstellen initiëren, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief
nemen.
Wat


Nader
kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de
sector/het team.
Doel Zich bekend maken met de organisatie van de sector/het team, met
name de administratie, de dossierrouting en de kennisbronnen die
binnen de sector/het team een rol spelen.
Wat


Verplichte
cursus:
Het civiele vonnis II.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
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Vanaf Week 3 Werken en leren
Wat De raio behandelt een grote diversiteit aan zaken, zowel wat betreft
rechtsgebieden als wat betreft de wijze van procederen. De raio treedt
op als meelezer en neemt deel aan diverse werkzaamheden binnen de
rechtbankorganisatie.
Doel Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids).

Vanaf Week 3 Werken en leren (vervolg)
Wat Verplichte cursussen:
Cursus Praktische beroepsethiek.
Cursus Verwijzen naar mediation.
	Cursus Europees privaatrecht.
Cursus EVRM in het civiele recht.
	Actualiteitencursus Civiel recht.
	Actualiteitencursus Rechtsvordering.
Keuze-cursussen (2 tweedaagse cursussen, in overleg met opleidings
adviseur).
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
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Week 10+ 30 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 10 en week 30 wordt zonodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende)
afspraken te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het
voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.
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Week 21+42 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met de opleider(s).
Doel In week 21 en week 42 wordt een toetsgesprek van de raio met zijn
opleider(s) gehouden. Dit heeft als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Per
taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt
hierbij belangrijke input voor het gesprek. In het gesprek worden conclusies getrokken ten aanzien van het leerproces en de leerresultaten. Ook
worden in het toetsgesprek in week 21 afspraken gemaakt over aard van
het werk en de begeleiding hiervan in de verdere weken van deze leerperiode, om de gewenste ontwikkeling te ondersteunen. In week 42 wordt
besproken wat belangrijke punten zijn om mee te nemen naar de
buitenstage. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in het toetsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier.

Week 42 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel	Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten laten zien dat de raio
vrijwel zelfstandig als beginnend rechter kan functioneren.
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VERDIEPING
BESTUURSRECHT

Studiegids raio-opleiding

Curriculum
verdieping bestuursrecht

Duur: 10 maanden

Schets functie

De bestuursrechter is in een aantal opzichten een andere rechter dan de strafrechter en de
civiele rechter. De bestuursrechter toetst besluiten; geen bestuursrechtelijk geschil zonder
besluit. Dat besluit, genomen door een bestuursorgaan, vormt altijd de grens van het bestuursrechtelijk geschil. In een dergelijk besluit worden rechten en plichten eenzijdig door het
bestuursorgaan bindend vastgelegd voor de betrokken burger. De legitimatie daarvoor is erin
gelegen dat het bestuur in het bestuursrecht per definitie het algemeen belang behartigt. Er is
dus geen sprake van twee partijen die elk hun particulier belang nastreven. Het bestuur heeft
dan ook geen vrije beschikking over de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, maar mag die
alleen uitoefenen als daarvoor een specifieke wettelijke bevoegdheid door de materiële wetgever
is toegekend. Anders dan zijn civiele en strafrechtelijke collega, is de bestuursrechter dus niet de
eerste die voor partijen bindend vaststelt hoe het recht te gelden heeft, maar de tweede. De
bestuursrechter toetst dan ook niet rechtstreeks of iemand recht heeft op een uitkering, vergunning of subsidie, maar of het bestuursorgaan rechtmatig (naar procedure èn inhoud) heeft
beslist over zo’n recht op uitkering, vergunning of subsidie. Het zijn van toetsingsrechter is
dominant voor de bestuursrechter. Pas als blijkt dat het bestuur een onrechtmatig besluit heeft
genomen, kan de bestuursrechter, binnen zekere grenzen, zelf de inhoud van de rechtsverhouding tussen het bestuur en de burger bepalen.
Het bestuursrecht bestaat uit een ongelooflijke hoeveelheid materieel recht. Men
kan het zo gek niet bedenken of er is een bestuursrechtelijk algemeen verbindend
voorschrift voor (bijvoorbeeld de mate van brandwerendheid (uitgedrukt in
minuten) van een deur in een peuterdagverblijf). In vergelijking met het civiele
recht en het strafrecht worden besluiten in de eerste plaats beheerst door het
bijzondere recht. Het algemeen deel van het bestuursrecht speelt een verhoudingsgewijs geringere rol. De materiële wetgeving in het bestuursrecht is bovendien vaak politiek gevoelig en aan voortdurende verandering onderhevig.
In het bestuursrecht doen zich regelmatig geschillen met drie partijen voor,
bijvoorbeeld over een bouwvergunning waarbij het bestuur, de houder van de
vergunning en de degene die de vergunning in beroep aanvecht betrokken zijn.
In procedures bij de bestuursrechter treden vaak eisende partijen op zonder
procesvertegenwoordiging. Bestuursorganen worden meestal vertegenwoordigd
door ambtenaren, niet door advocaten.
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Gevoeligheid voor de grens tussen uitvoerende macht en rechtsprekende macht,
onderdeel van de Trias Politica, is voor de bestuursrechter essentieel. De wetgevende macht deelt bevoegdheden tot het nemen van besluiten toe aan de uitvoerende macht (bestuursorganen). Die besluiten staan ter toets van de
rechtsprekende macht (de bestuursrechter). De Trias politica is wel in beweging.
De Trias wordt niet meer gezien als een statisch evenwicht, maar als een
dynamisch systeem van checks and balances. Hoe stuur je als bestuursrechter het
beste in een conflict zoals je dat in de beroepsfase aantreft, met respect voor de
eigenheid en de bevoegdheden van bestuursorganen? Dat is de vraag die in elke
zaak voorligt. Die vraag treedt sinds enkele jaren meer op de voorgrond, omdat om
verschillende redenen van de bestuursrechter wordt verlangd dat hij, ook al is hij
toetsingsrechter, zoveel mogelijk de aan hem voorgelegde geschillen naar een
finale beslissing stuurt.
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De rol van toetsingsrechter brengt een streng toetsingsmodel mee. Alleen het
aangevallen besluit staat ter toets en de bestuursrechter moet zich in beginsel
beperken tot het toetsen van dat besluit op basis van de aangevoerde gronden. Dat
de rechter een besluit toetst dat het eindpunt is van een vaak grondige besluitvormingsprocedure heeft gevolgen voor het bewijsrecht: de feiten zijn vastgesteld
door het bestuur en ook in dit opzicht is de bestuursrechter toetsingsrechter. Dat
heeft ook betekenis voor de mogelijkheden om eigen deskundigheid in te brengen
(de bestuursrechter doet niet het werk dat het bestuursorgaan had moeten doen),
de uitspraakmodaliteiten (bij beoordelingsvrijheid of beleidsvrijheid voor het
bestuursorgaan moet de bestuursrechter niet lichtvaardig ‘op de stoel van het
bestuursorgaan gaan zitten’). Naast toetsing van besluiten van bestuursorganen als
perspectief, zoekt de bestuursrechter meer en meer naar finale geschillenbeslechting. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar. De bestuursrechter zal zo veel
mogelijk de rechtsgevolgen van een besluit in stand laten (als het besluit formeel
niet, maar materieel wel deugt) of zelf in de zaak voorzien (als ook de materiële
uitkomst anders moet luiden dan het bestuursorgaan had beslist). De bestuursrechter kan daarbij een zogeheten bestuurlijke lus toepassen: hij vraagt dan het
bestuursorgaan hoe het zou beslissen als bepaalde beroepsgronden slagen.
Misschien impliciet (en daarom hier geëxpliciteerd) volgt uit het voorgaande dat
sprake is van ongelijke partijen: het bestuursorgaan is gericht op het nemen van
vele besluiten over dezelfde materie (‘repeat player’); de appellerende burger is
mogelijk een ‘one-shotter’: iemand die één keer in zijn leven in beroep komt
tegen een besluit dat hem betreft. Bovendien kan het bestuursorgaan zoals gezegd
eenzijdig een voor de burger bindend besluit nemen. De bestuursrechter moet
altijd rekening houden met de noodzaak van ongelijkheidcompensatie.
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Algemeen over deze opleidingsperiode
Doel
Terwijl in de basisperiode de accenten vooral liggen op het verwerven van de
ambachtelijke vaardigheden en de eigen zittingsstijl, liggen de accenten in de
verdiepingsperiode ook op professionalisering, communicatietechnieken, omgaan
met complexiteit en tijdsdruk. Ook op het punt van scenariodenken en -handelen
wordt meer van de raio gevergd: hij of zij moet in staat zijn om te kiezen wat de
geschikte behandelwijze is: afdoen of nadere vragen stellen, een deskundige
benoemen, schikken, mediation of uitspraak? Belangrijk blijven het analyseren van
het dossier, het volledig behandelen van de zaak ter zitting en het schrijven van
een concludente en ‘goed te verdedigen’ (in de zin van: naar verwachting in hoger
beroep houdbare) uitspraak.
Het doel van de opleiding is de raio een goede kennis bij te brengen van het werk
in de sector bestuursrecht. Dat betreft zowel de bestuursrechtelijke kennis, als de
attitude. Op dat laatste punt is vooral het spanningsveld tussen respect voor de
bestuurlijke eigenheid enerzijds en de ‘gezonde eigenwijsheid’ anderzijds van
belang. Van de raio wordt in de verdieping weer een tandje meer verwacht aan
zelfstandig handelen (ter zitting en in de uitspraak) dan in de basisperiode. De
verdiepingsraio is benoemd als rechter-plaatsvervanger en behandelt dus redelijk
autonoom de zaken. De verdiepingsraio treedt niet op als griffier.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een
leerwerkoverzicht weergegeven.
Begeleiding
Gewoonlijk behandelt een raio het gehele traject van een zaak, dat wil zeggen van
zittingsvoorbereiding tot en met het schrijven van de uitspraak. Dat betekent dat
afhankelijk van de verrichting meer of minder uitgebreid feedback gegeven kan
worden. Wat het gebruik van feedbackformulieren daarbij betreft het volgende.
In de praktijk kunnen de bevindingen bij het voorbereiden van de zitting en de
zitting zelf vaak in één formulier worden opgenomen. Omdat het voorbereiden van
de zitting vaak al de vorm heeft van een (gedeeltelijke) conceptuitspraak kan ook
de raadkamer en de uitspraak vaak worden meegenomen in hetzelfde formulier.
Dat geldt met name bij wat in het jargon een ‘atelier-zaak’ heet.
Tegelijkertijd doet een raio in de basis vaak een zitting met een aantal zaken (een
stuk of vier) die sterk op elkaar lijken (bijvoorbeeld medische arbeidsongeschiktheidszaken, in het jargon ‘lopende band-zaken’). In dat geval kan het zinvol zijn
om de bevindingen bij de voorbereiding van die zaken gezamenlijk op één formulier vast te leggen, de zitting zelf op een tweede en de uitspraken op een derde.
De bevindingen per zaak zullen namelijk sterk overlappen en samenhangen. Voor
de verslaglegging is het dan juist nuttig om het gehele beeld per fase van de
behandeling vast te leggen. Het is, kortom, maatwerk leveren hoe de bevindingen
het best kunnen worden vastgelegd.
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Type zaken
De te behandelen zaken klimmen op van eenvoudige zaken naar (al vrij snel)
zaken van gemiddeld gewicht, naar zaken die complex zijn, maar niet tot de
hoogste moeilijkheidsgraad behoren. De zaken die de raio in de verdieping te
behandelen krijgt, zijn bij voorkeur van een andere aard dan de zaken die in de
basisopleiding werden behandeld. In aanmerking komen ambtenarenzaken,
bestuursrechtelijke boetes en een keur aan kleinere typen zaken. Daarnaast zal
ook een deel van de zaken de deelgebieden betreffen die de raio al in de basisperiode heeft leren kennen.
Bij deze beschrijving is uitgegaan van (1) enkelvoudig te behandelen zaken en (2)
een continue pakket gedurende de verdiepingsperiode. De raio doet in deze fase
ook meervoudig te behandelen zaken. Die kunnen tot en met het moeilijkste
niveau zijn (met begrip voor de leersituatie van de raio). Als gedurende de verdiepingsperiode van team of afdeling wordt gewisseld, kan de opbouw in moeilijkheidsgraad (evenals in intensiteit van de begeleiding) anders worden.
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Complexiteit in een bestuursrechtelijke zaak hangt af van in ieder geval de
volgende factoren (niet limitatief):
• Aantal te beantwoorden rechtsvragen
• (On)duidelijkheid of complexiteit van het toepasselijk toetsingskader
• (On)duidelijkheid in de wijze waarop de zaak is gepresenteerd en onbekendheid
van partijen met hun bewijspositie
• Aantal partijen
• Nieuwheid van de regelgeving (en dus het ontbreken van behulpzame hogerberoepjurisprudentie)

Eindtermen
Aan het einde van de verdiepingsperiode kan de raio de hieronder genoemde taken
(ook als deze enigszins complex van aard zijn) vrijwel zelfstandig vervullen, met
inachtneming van de daarbij vermelde taakcriteria, competenties en ervaringsnormen. Wanneer een raio geen buitenstage behoeft te doen, dient hij de genoemde
taken volledig zelfstandig te doen. De vereiste ‘zelfstandigheid’ staat hierbij niet in
de weg aan het bevragen van en discussiëren met een stafjurist, een secretaris of
de opleider.

Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van het voorgaande wordt hierna besproken wat op de
verschillende resultaatgebieden van de bestuursrechter wordt gevergd. Steeds is
eerst een algemene inleiding opgenomen, dan volgen de criteria waarop de
verschillende taken worden beoordeeld, samen met de belangrijkste daartoe
benodigde competenties. Daarbij wordt zo veel mogelijk genoemd welke bijzondere
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kennis is vereist. De competenties leervermogen en zelfreflectie en andere
beheerscompetenties worden, net als de zogenoemde morele competenties, niet
afzonderlijk vermeld. Deze zijn steeds noodzakelijk.
Algemene kennis
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 1, 3 en 6 tot en
met 8
• Hoofdlijnen van het materiële bestuursrecht
• Kennis van communicatiestijlen

Resultaatgebied voorbereiden zitting
Schets
De bestuursrechter beschikt bij zijn voorbereiding voor de zitting doorgaans over
een instructie van de secretaris. Het is nodig het dossier grondig te lezen en te
bestuderen. Daarbij is een kritische grondhouding nodig. Het bestuursorgaan is
weliswaar zeer ervaren, maar heeft natuurlijk niet per definitie gelijk. Feitenkennis
is belangrijk. Als de feiten eenmaal zijn vergaard (met een inventarisering van de
betwiste feiten, die ter zitting aan de orde moeten komen), volgt de juridische
analyse. Hoe past dit feitencomplex in het (doorgaans vrij strakke) juridische
kader? Voor die analyse is een gedegen bestudering van de jurisprudentie en zo
nodig ook de wetsgeschiedenis noodzakelijk.
De bestuursrechter moet (net als in het civiele recht) de rechtsgronden aanvullen
en mag feiten aanvullen (hij is niet gebonden aan de feitenpresentatie van
partijen). Het bestuursrecht kent het buitenwettelijk leerstuk van toetsing aan de
openbare orde, dat soms noopt om geschilpunten op te werpen die partijen niet
zelf hebben aangevoerd, alvorens hij kan toekomen aan de wel door partijen
opgeworpen geschilpunten
Verder is scenariodenken noodzakelijk. Wat kan er nog voor nieuws komen ter
zitting? Hoe steekt de bestuursrechter het in? Is er een reden om na de zitting nog
een deskundige te benoemen? Wordt de bewijslast geëxpliciteerd, met zo nodig
een ‘bewijsopdracht’ (de mogelijkheid voor een partij na de zitting nog bewijs bij
te brengen)? Is een schikking mogelijk? Is mediation aangewezen? Hoe kan finaal
worden beslist? Finale geschilbeslechting vindt plaats in het heden. Dat betekent
dat de bestuursrechter soms voor twee verschillende peilmomenten de feiten moet
vaststellen en een juridische analyse moet verrichten. Wordt de formele bestuurlijke lus toegepast? Visie op de zaak en haar oplossing dus.
Taken
1	Analyseren van feitelijke geschilpunten en hun juridische vertaling
2	Scenario’s doordenken
3	Vraagstrategieën bedenken
4	Samenwerken met de secretaris
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Taakcriteria
Ad1 Analyseren van feitelijke geschilpunten en hun juridische vertaling
a	Controleert de volledigheid van het dossier
b	Controleert formaliteiten
c	Selecteert hoofd- en bijzaken
d	Destilleert de feitelijke en juridische geschilpunten
e	Weet het geschil te plaatsen in de juiste maatschappelijke context
f	Controleert de juistheid van de uitkomst
Ad2 Scenario’s doordenken
a	Bepaalt welke mogelijke wijzen van aanpak in aanmerking komen
b	Vergelijkt voor- en nadelen van die wijzen
c	Doorziet juridische implicaties van de verschillende wijzen van aanpak
d	Maakt een doelmatige en doelgerichte keuze gericht op de definitieve en zo
mogelijk finale wijze van aanpak
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Ad3 Vraagstrategieën bedenken
a	Bedenkt op welke wijze helderheid kan worden verschaft
b	Heeft aandacht voor ‘wenselijke antwoorden’ en richt daarop de vragen en
de vraagvolgorde in
c	Bedenkt aan de hand van bewijslastverdeling bij welke partij moet worden
begonnen met vragen
Ad4 Samenwerken met de secretaris
a	Reageert actief en constructief op ideeën van de secretaris
b	Speelt informatie die voor de secretaris van belang kan zijn tijdig door
c	Uit zich positief over de prestaties van de secretaris, maar is zo nodig ook
met respect kritisch over diens prestaties
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Samenwerken
• Zorgvuldigheid
Ervaringsnorm
Een raio behandelt in zijn hele opleidingsperiode ongeveer 60 tot 80 zaken.
Daarbij tellen voorbereiding, behandeling ter zitting en het schrijven van de
uitspraak als één zaak. Kort voor de zitting ingetrokken zaken tellen mee. Aan het
begin doet de raio een aantal keren een halve zitting. Zo snel als mogelijk wordt
dat uitgebreid naar hele zittingen.

Studiegids raio-opleiding

Naast zaken waarin de raio zelf een conceptuitspraak/instructie schrijft en na de
zitting de uitspraak schrijft, behandelt de raio ook een aantal zaken waarin een
secretaris genoemde werkzaamheden verricht. Het belang hiervan wordt ingegeven
door het gegeven dat in de sector bestuursrecht, meer dan in andere sectoren, wordt
gewerkt met een hoog delegatiemodel. Samenwerken met de griffier en daarmee
overleggen hoe de uitspraak er uit moet komen te zien, is dus een belangrijk
leerpunt voor de toekomstige bestuursrechter. Dat moet, aan het einde van de
verdiepingsperiode, op minstens twee zittingen (geheel) het geval zijn. Dat gaat dus
om ongeveer twaalf zaken in totaal. Als meer zaken worden geschreven door de
secretaris, kan de richtlijn van 60 tot 80 zaken hoger komen te liggen. De keuze
hoeveel de raio zelf schrijft en hoeveel de secretaris schrijft, wordt in overleg tussen
opleider(s) en raio bepaald, vooral afhankelijk van de beantwoording van de vraag
waar het leerpunt van de raio ligt. Als de raio zijn schrijfvaardigheid moet vervolmaken, schrijft hij meer; als de raio zijn competentie samenwerken moet vervolmaken,
schrijft de secretaris meer. De leerbehoefte van de raio is doorslaggevend. Voor de
bestudering van het dossier maakt het geen verschil (even intensief als wanneer de
raio zelf de conceptuitspraak/instructie schrijft), voor het bedenken welke vragen
aan de orde moeten worden gesteld, maakt het evenmin verschil.
Naast zijn enkelvoudige zaken, draait de verdiepingsraio een aantal keren mee in een
meervoudige kamer; de rol die hij daarin speelt, is afhankelijk van een aantal toevallige
factoren. De raio kan de uitspraak schrijven, de secretaris kan de uitspraak schrijven,
een ander lid van de meervoudige kamer kan de uitspraak schrijven. Meest wenselijk is
een van de eerste twee genoemde mogelijkheden. Indien praktisch mogelijk, is een
aantal van ongeveer 20 meervoudige zaken aan te bevelen. Bij het meervoudig zitten
spelen twee factoren een rol: samenwerken (zowel met de twee andere leden van de
meervoudige kamer, als met de griffier) en eigen oordeelsvorming. De raio moet stevig
voor zijn eigen standpunt staan èn weten wanneer ‘meebuigen’ aangewezen is. Dit
wordt over het algemeen door raio’s als zwaar ervaren en begeleiding (coaching) door
de opleider is aangewezen. Als meer meervoudig wordt gezeten door de verdiepingsraio, is bijstelling naar beneden van de richtlijn van 60 tot 80 zaken aangewezen. Ook
het ‘meelezen’ van een concept, geschreven door een collega of mede-opleideling is
van belang. Kan en durft de raio die collega te bekritiseren waar dat moet?
Zoals uit het voorgaande volgt: afhankelijk van de hoeveelheid zaken waarin de
raio niet zelf schrijft en de zaken waarin meervoudig wordt gezeten, kan de richtlijn van 60 tot 80 wat hoger respectievelijk lager worden gesteld.
Begeleiding
De opleider bespreekt tijdig voor de zitting de gemaakte instructie/conceptuitspraak, geeft zo nodig uitleg en/of vraagt de raio om nader uitzoekwerk te verrichten. Ook komen behandelingsscenario’s ter sprake.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
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Specifieke kennis/studietaken
• Kennis van de bedrijfsprocessen binnen de sector
• Kennis van het materiële deelgebied
• Kennis van de Procesregeling bestuursrecht 2008

Resultaatgebied zitting
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Schets
Voor de bestuursrechtelijke beslissing is het dossier vaak veelbepalend. Toch is de
zitting een essentieel onderdeel van de procesgang. In de eerste plaats is voor
partijen het ‘gehoord worden’ van belang voor een eerlijk proces en voor de acceptatiegraad van het oordeel. Partijen mogen – binnen de grenzen van de redelijkheid –
alles ter sprake brengen wat zij van belang achten. In de tweede plaats moeten
verrassingsbeslissingen worden voorkomen. De goede bestuursrechter houdt daarom
ter zitting alles aan partijen voor wat voor zijn oordeel van belang kan worden.
De zitting bij de bestuursrechter is buitengewoon ‘los’. De bestuursrechter mag
binnen de grenzen van het geding vragen wat hij wil. Hij moet natuurlijk niet één
partij helpen in zijn positie (daarmee zou hij zijn onpartijdigheid verliezen), maar
hij is behoorlijk vrij in wat hij ter zitting vraagt.
De bestuursrechter heeft de regie, geeft richting aan de behandeling ter zitting,
weet dóór te vragen bij onopgehelderde punten èn laat ruimte voor de inbreng van
partijen. De bestuursrechter toont belangstelling en zo nodig empathie. Uit onderzoeken in de laatste jaren gedaan is gebleken dat burgers meer ruimte moeten
krijgen hun verhaal te doen. Tot voor kort waren zittingen qua vorm pleidooien.
Inmiddels wordt in toenemende mate gewerkt met een meer actieve behandeling
van de zaak ter zitting, waarbij de rechter het voortouw neemt en de zaak met
partijen doorspreekt in plaats van het pleidooimodel als uitgangspunt te nemen.
Hij heeft zich bovendien voorbereid met scenario’s. Dat betekent dat hij ten
minste aan het einde van de zitting weet te zeggen hoe het verder gaat: naar een
einduitspraak, een bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, verwijzing
naar mediation of een poging tot schikking. Toepassen van een bestuurlijke lus
(formeel of informeel) vergt een duidelijke regie ter zitting.
Taal is voor de bestuursrechter essentieel. Hij communiceert regelmatig met een
partij die optreedt zonder gemachtigde. In dat geval moeten ook juridische punten
in een voor een juridische leek begrijpelijke taal besproken worden. De bestuursrechter moet betrokkene ruimte geven om te zeggen waar het hem om gaat.
Taken2
1	Zaak aan de orde stellen
2	Partijen laten pleiten
2	Dit is de standaardvolgorde. Soms is er aanleiding daarvan af te wijken door bijvoorbeeld te beginnen met een aantal
verhelderende vragen. Daarmee kan soms worden bereikt dat een aantal punten helder komen te liggen. Als wordt
afgeweken, moet dat helder worden gecommuniceerd (“u krijgt straks alle gelegenheid uw pleidooi te houden, maar
ik heb eerst nog wat vragen om het voor mij helder te krijgen.”).
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3	Vragen stellen
4	Partijen tweede termijn geven
5	Zaaksbehandeling afsluiten
Taakcriteria
Ad1 Zaak aan de orde stellen
	a Neemt de vereiste formaliteiten (volgorde) in acht
b	Weet de juiste toon te treffen
c	Houdt de regie
d	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
Ad2 Partijen laten pleiten
a	Bewaakt dat partijen (binnen redelijke grenzen) alle gelegenheid krijgen te
zeggen wat ze nodig vinden
b	Bewaakt de belangen van andere partijen
c	Houdt de regie
d	Is voorkomend naar allen
Ad3 Vragen stellen
a	Stelt aan de hand van open vragen aan de orde wat moet worden gevraagd
om de zaak tot klaarheid te brengen en vraagt daarbij zo nodig dóór
b	Voorkomt overbodige vragen over punten die in de pleidooien al zijn
opgehelderd
c	Bewaakt het beginsel van hoor- en wederhoor
d	Behandelt de vragen in een strategische volgorde
e	Vat antwoorden adequaat samen om die samenvatting vervolgens door te
geven als vraag aan de wederpartij(en)
f Kan loskomen van de voorbereide vragen
g	Maakt duidelijk welke informatie nodig is voor een goed oordeel (voorhouden
van bewijspositie)
h	Benoemt consequenties van bepaalde (proces-)keuzen van partijen
i	Is voorkomend naar allen
j	Spreekt goed verstaanbaar en niet te snel
k	Durft zo nodig een stilte te laten vallen om iets te overdenken of iets op te
zoeken
l	Durft ‘de teugels te laten vieren’ als partijen direct met elkaar in contact
treden en dit nuttig is voor de behandeling van de zaak èn weet daarna weer
de regie te hernemen
m	Geeft er blijk van de relevante maatschappelijke problematiek te onderkennen
n	Handelt effectief
o	Bewaakt dat een ieder zich begrepen voelt
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Ad4 Partijen tweede termijn geven
a	Bewaakt of alles aan de orde is geweest, of de rechtbank klaar is met vragen
b	Neemt de vereiste formaliteiten (volgorde) in acht
c	Weet de juiste toon te treffen
d	Houdt de regie
e	Demonstreert een zelfverzekerde beroepshouding die blijk geeft van
oprechte interesse en respect
Ad5 Zaaksbehandeling afsluiten
a	Controleert (bij zichzelf of expliciet) of alles aan de orde is gekomen
b	Verklaart duidelijk wat het verdere verloop is
c	Zegt zo mogelijk wanneer de einduitspraak kan worden tegemoet gezien
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Centrale competenties
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming3
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Sensitiviteit
• Stevigheid
• Zelfvertrouwen
Ervaringsnorm
Zie het vorige resultaatgebied.
Begeleiding
De opleider bespreekt voor de zitting de zaken met de raio; aanvankelijk stuk voor
stuk, na verloop van tijd (afhankelijk van de vorderingen vanaf ongeveer de helft van
de periode) alleen nog maar vraaggestuurd, dus op aangifte van de raio. De opleider
zit aanvankelijk ‘achterin de zaal’ en kan vanaf ongeveer de helft van de periode,
afhankelijk van de voortgang, weg blijven (maar dient wel bereikbaar te zijn voor
vragen). Voor de raio is van belang dat het zeker aanvaardbaar is de zitting in voorkomend geval te schorsen om met de opleider te overleggen wat het beste scenario is.
Na de zitting geeft de opleider specifieke feedback: wat ging goed en wat behoeft
verbetering? Puntsgewijze bespreking is aangewezen (“op dat punt zei jij zus en
zo, zag je hoe partij X toen reageerde?”), algemene bespreking is afgeraden (“het
ging allemaal prima”). Vanaf ongeveer de helft van de periode verricht de raio de
behandeling nagenoeg zelfstandig.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
3 	Als vorm van doelgerichtheid: weten welke kanten het kan opgaan en in die richting regisseren en vragen. Zo nodig
ook schakelen/improviseren/flexibel zijn.
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Resultaatgebied raadkameren
Schets
In raadkamer beslist de bestuursrechter na de zitting welke uitspraak moet volgen
of welke andere modaliteit aangewezen is. De bestuursrechter staat open voor
hetgeen de griffier inbrengt. Als het komt tot een uitspraak worden de dragende
overwegingen besproken. Als een andere modaliteit aangewezen is, wordt besproken hoe dat gaat: de benoeming van een deskundige, het stellen van vragen aan
partijen, etc. Als het beroep gegrond is, moet worden bezien of, en op welke
manier, het geschil finaal beslecht kan worden.
Taken
Het komen tot een (eenduidige) beslissing en (in de door de secretaris te schrijven
uitspraak) tot een eenduidige instructie
Taakcriteria
a	Zegt, na overleg met de secretaris, wat er moet gebeuren
b	Bespreekt de te nemen beslissing in een logische redeneervolgorde
c	Expliciteert daarbij zijn standpunt en controleert per logische stap of daarmee
wordt ingestemd
d	Weet wanneer moet worden ‘meegeveerd’ op grond van hetgeen door anderen
is ingebracht
e	Bespreekt de te nemen vervolgstap en controleert of daarmee wordt ingestemd
f	Instrueert de secretaris (in de door deze te schrijven uitspraak) helder wat van
hem wordt verwacht
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Probleemanalyse
• Samenwerking
• Stevigheid
• Zorgvuldigheid
Begeleiding
De raio heeft de regie in raadkamer. De opleider registreert en becommentarieert
hoe het gaat, onder meer de wijze waarop de secretaris wordt betrokken in het
overleg. Zeker in zaken waarin de conceptuitspraak/ instructie is geschreven door
de secretaris, betrekt de raio de secretaris actief bij het overleg in raadkamer.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
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Resultaatgebied uitspraken
Schets
De bestuursrechtelijke uitspraak is een sluitende en dwingende redenering. De
motivering draagt de beslissing. Er worden geen hypotheses open gelaten. Er
wordt een logische bespreekvolgorde gehanteerd. Vaak is dat aan de hand van de
besluitvolgorde: eerst de bevoegdheidsvoorwaarden, dan de bevoegdheidsaanwending, ten slotte de specifieke modaliteiten van de aanwending. Formaliteiten
worden alleen besproken als het tot problemen leidt of indien er specifieke
gronden of verweren zijn. Stelregel is: de verliezer krijgt het volle pond. De
uitspraak is gesteld in bondige en heldere taal. De bestuursrechter geeft bij het
schrijven van de uitspraak blijk van zelfstandigheid en onafhankelijkheid van
denken. De bestuursrechter past relevante wetgeving en jurisprudentie toe. Hij
heeft daarbij oog voor rechterlijk beleid.
Taken
1	Schrijven van een uitspraak in een enkelvoudige zaak en het nakijken van een
uitspraak die door de secretaris is geschreven
2	Schrijven van een uitspraak in een meervoudige zaak of het bestuderen en zo
nodig corrigeren van een concept in een meervoudige zaak
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Taakcriteria (voor beide taken)
Opzet
a	Ordent zakelijk de relevante onbestreden feiten
b	Geeft (als aparte alinea’s of verwerkt in de bespreking) een volledige en juiste
weergave van de beroepsgronden en verweren
Beoordeling
a	Beoordeelt zo nodig de bevoegdheid van de rechtbank
b	Beoordeelt zo nodig de ontvankelijkheid van het beroep
c	Beoordeelt zo nodig de ontvankelijkheid van het bezwaar
d	Beoordeelt zo nodig de formele bevoegdheid van het bestuursorgaan
e	Beoordeelt zo nodig de toepasselijkheid in concreto van de bevoegdheidsvoorwaarden
f	Toetst zo nodig het beleid op redelijkheid
g	Bespreekt de juridische grondslagen door toetsing van de beroepsgronden aan
regelgeving en beleid
h	Doet recht aan de stellingen en betogen van partijen en denatureert deze niet
i	Hanteert een logische bespreekvolgorde
j	Onderkent en bespreekt bewijsgebreken
k	Hakt knopen door op basis van argumenten
l Komt tot een beslissing die verdedigbaar en praktisch is
m	Past wet, beleid en jurisprudentie juist toe
n	Hanteert een overtuigende motivering
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o	Formuleert duidelijk en helder
p	Werkt zorgvuldig en nauwkeurig
q	Checkt of op alle voorgaande punten een verrassingsbeslissing is voorkomen
Beslissing
a	Geeft een uitvoerbare en complete beslissing
b	Past de artikelen 8:72 t/m 8:75 juist toe, dus hanteert de juiste beslissings
onderdelen (gesloten beslissingsmodaliteiten)
c	Berekent de correcte proceskostenveroordeling, griffierechtbetaling en schadevergoeding
Ten aanzien van een door de secretaris geschreven uitspraak
a	Past bovengenoemde normen toe op de uitspraak
b	Respecteert de eigen schrijfstijl van de secretaris
c	Weet wanneer ingrijpen geboden is
d	Communiceert acceptabel en overtuigend met de secretaris
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Prioritering
• Probleemanalyse
• Samenwerking
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zorgvuldigheid
Oriëntatietaken
Het lezen van veel uitspraken wordt aanbevolen. Het bestuursrecht kenmerkt zich
door herhaalde toepassing van dezelfde bevoegdheden. Vanwege het algemene belang
en het gelijkheidsbeginsel is congruentie met andere uitspraken van groot belang.
Ervaringsnorm
Zie het resultaatgebied Voorbereiden zitting.
Begeleiding
De opleider bespreekt het concept met de raio. De rol van de opleider lijkt na een
paar weken sterk op die van de ‘meelezer’. Ook aan het einde van de periode leest
de opleider alles mee. De verdiepingsraio verricht het schrijven van een uitspraak
vanaf ongeveer de helft van de periode nagenoeg zelfstandig.
In zaken waarin niet de raio, maar de secretaris de uitspraak schrijft, beoordeelt
de raio (als eerste) het concept na zitting op de genoemde taakcriteria.
Zie voor het gebruik van het feedbackformulier hierboven onder Algemeen over
deze opleidingsperiode onder het kopje Begeleiding.
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Specifieke kennis/studietaken
• D.A. Verburg, De bestuursrechtelijke uitspraak en het denkmodel dat daaraan
ten grondslag ligt, Zeist/Zutphen: Kerckebosch/SSR 2008
• Deelnemen aan werkoverleggen, jurisprudentieoverleggen en een werkgroep (die
laatste: indien aanwezig)
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Leerwerkplan
verdieping bestuursrecht

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt het verloop van de opleiding binnen de verdiepingsperiode in
de sector bestuursrecht van week tot week geschetst.
Week 1 Introductie sector
Wat Intakegesprek met opleider(s).
Doel	Hernieuwd kennismaken met elkaar en met deze sector, doorspreken
van eerdere leerervaringen, bespreken opbouw van de opleiding in deze
periode, bespreken eindtermen, maken van afspraken over verwachtingen van gedrag, begeleiding door opleider(s), feedback, toetsgesprek en
de rol van het leer-werk-dossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke
punten worden genoteerd op het intakeformulier zoals opgenomen in
het ontwikkeldossier. De raio zorgt ervoor dat voorafgaand aan het
gesprek zijn ontwikkeldossier met informatie uit de vorige periode in
handen is van zijn opleider(s). Op deze manier kan hij of kunnen zij zich
inlezen en kan de ontwikkeling uit de vorige periode de opstap zijn naar
deze nieuwe opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met sectorvoorzitter/teamvoorzitter.
Doel	Let op: Zo mogelijk vindt dit gesprek al eerder plaats, mede in verband
met inroostering.
		Duidelijkheid krijgen over rol van betrokkene in de opleiding van de raio.
Indruk krijgen van de bredere context waarbinnen de raio functioneert,
uitwisselen van verwachtingen.
Wat K
 ennismaken met collega’s.
Doel Kennismaken met collega’s op de werkplek. De opleider kan dit initiëren, maar de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.
Wat Nader kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de sector.
Doel	Zich (opnieuw) bekend maken met de organisatie van de griffie, de
juridische ondersteuning, de stafjuristen, etc. Verder komen aan de orde
de dossierrouting en de kennisbronnen die in de sector een rol spelen.
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Vanaf Week 2 Werken en leren
Wat Zittingen ‘draaien’ in een grote diversiteit aan zaken.
Doel	Werken en leren naar eindtermen (zie studiegids). Dit vindt plaats in
vooral enkelvoudige zaken, maar ook in meervoudige zaken. In hoofdzaak schrijft de raio zelf de (concept-)uitspraak, maar in een kleiner
aantal zaken werkt de raio aan de hand van een door de secretaris te
schrijven instructie/concept-uitspraak.
Wat

 erplichte cursussen:
V
Verwijzen naar mediation (maand 4).
Europees bestuursrecht (vanaf lichting 2008-II) (maand 4-5).
Praktische beroepsethiek (maand 6).
EVRM in het bestuursrecht (vanaf lichting 2008-II) (maand 7).
6 dagdelen keuze cursussen; de volgende worden aanbevolen:
Bewijsregels, Omvang van het geding of Beleidsregels.
Doel 	Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
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Week 10+ 30 Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met opleider(s).
Doel	In week 10 en week 30 wordt zonodig een voortgangsgesprek door de
opleider(s) met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de
voortgang van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende)
afspraken te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het
voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.

Week 21+42 Voortgang en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met opleider(s).
Doel	In week 21 en week 42 wordt een toetsgesprek van de raio met zijn
opleider(s) gehouden. Dit heeft als doel te toetsen waar de raio staat ten
opzichte van de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids. Per
taak wordt het functioneren besproken, waarbij concreet wordt aangegeven wat het niveau van ontwikkeling is. Het leerwerkdossier vormt
hierbij belangrijke input voor het gesprek. In het gesprek worden conclusies getrokken over het leerproces en de leerresultaten. Ook worden in
het toetsgesprek in week 21 afspraken gemaakt over aard van het werk
en de begeleiding hiervan in de verdere weken van deze leerperiode, om
de gewenste ontwikkeling te ondersteunen. In week 42 wordt besproken
wat belangrijke punten zijn om mee te nemen naar de buitenstage. De
conclusies en afspraken worden vastgelegd in het toetsformulier zoals
opgenomen in het ontwikkeldossier.
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Week 42 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel	Beoordeling of de door de raio behaalde resultaten laten zien dat de raio
vrijwel zelfstandig als rechter kan functioneren.
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Curriculum
verdieping parket

Duur: 10 maanden

Schets functie

De officier van justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dat levert een grote dagelijkse diversiteit aan werkzaamheden op. De officier van justitie
geeft leiding aan de opsporing van strafbare feiten, behandelt strafzaken op de enkelvoudige en
meervoudige terechtzittingen, heeft een veelheid aan interne en externe contacten, voert
bestuurlijk overleg, draagt bij aan de vorming van beleid, expertise en rechtsontwikkeling,
neemt deel aan projecten en begeleidt collegae en parketmedewerkers. Kortom: voor een
officier van justitie is geen dag hetzelfde en zijn agenda is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar.
Van de officier van justitie wordt verwacht dat hij flexibel is en kan schakelen tussen de
verschillende taken en werkzaamheden en de verschillende niveaus waarop deze worden
verricht. Hij moet kunnen prioriteren, snel kunnen beslissen en om kunnen gaan met tijdsdruk,
zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid.
Hij moet kunnen samenwerken en communiceren met allerlei personen en instanties die een rol spelen in het strafrechtsysteem. De officier neemt in de strafrechtelijke procesgang een sleutelrol in. Terwijl een rechter onderzoekt en oordeelt op
grond van hetgeen hem wordt voorgelegd, dient de officier van justitie directe
contacten te onderhouden met bij de procesgang betrokken partijen: bestuurlijke
beslissers, opsporingsambtenaren, rechtshulpverleners, leden van de ZM (bijvoorbeeld de rechter-commissaris strafzaken), maar ook met de verdachten en de
slachtoffers. Hij moet daarom, zowel binnen als buiten de zittingzaal, helder
kunnen uitleggen waar hij voor staat.
Dat vergt een groot vermogen tot kunnen samenwerken en omgevingsbewustzijn.
Daarnaast moet de officier kunnen omgaan met allerlei vormen van maatschappelijke en soms politieke druk. Hij dient voortdurend te beseffen dat het strafrecht in
het middelpunt staat van de publieke belangstelling en dat hij degene is die
geacht wordt het strafrecht te handhaven door het uitoefenen van het wettelijk aan
hem toegekende gezag. Ten slotte moet de officier een uitgesproken vakman
(professional) zijn, niet alleen op het gebied van het formele en het materiële
strafrecht, maar ook met betrekking tot allerlei bijzondere specialismen die het
strafrecht overstijgen.
Binnen de wettelijk geformuleerde hiërarchische en beleidsmatige kaders bewaakt
de officier van justitie een onafhankelijke magistratelijke positie. Hij doet aan
onpartijdige en objectieve waarheidsvinding en houdt zich daarbij nauwkeurig aan
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de wettelijke kaders. Hij waakt voor ‘tunnelvisie’ bij zichzelf en anderen. Hij houdt
daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van alle bij een strafzaak betrokken
partijen. De officier van justitie treedt op namens de maatschappij, zonder
persoonlijke belangen en niet als behartiger van andermans belangen. Hij streeft
naar persoonlijke verbetering en verbetering van de organisatie waarbinnen hij
werkzaam is.
De officier van justitie opereert vanuit ‘betrokken distantie’ binnen de strafrechtketen. Dat betekent enerzijds dat hij betrokken is bij de ketenpartners in en
deelnemers aan het strafproces, maar anderzijds dat hij te allen tijde onafhankelijk van deze partijen blijft. Dat geldt met name in de relaties met de politie,
slachtoffers en/of nabestaanden. Dat vraagt van de officier enerzijds veel invoelend vermogen en anderzijds een bepaalde mate van afstandelijkheid en autonomie.

Algemeen over deze opleidingsperiode

188

Vooraf
Uitgangspunt voor de gehele opleiding binnen het OM – basis en verdieping – is
het functieprofiel van de arrondissementsofficier van justitie (hierna steeds
genoemd: officier van justitie). In de opleidingsperiode basis parket stonden in de
eerste periode de functie-eisen van de officier van justitie enkelvoudige zittingen
centraal. In de tweede helft van zijn opleiding leerde de raio ook al redelijk
zelfstandig optreden in reguliere (maatwerk)zaken, terwijl hij met de andere
(managementtechnische) taken uit het functieprofiel heeft kennisgemaakt. Het is
de bedoeling dat de raio in de verdiepingsperiode een goed en volledig beeld krijgt
van de diverse beleids- en managementtaken van de officier van justitie. Hij dient
zich daarop breed te oriënteren. Juist omdat die werkzaamheden zo divers zijn en
zo per gerecht kunnen verschillen, is het van belang dat de raio zelf zorg draagt
voor goede verslaglegging van alle door hem verrichte oriëntatietaken in zijn
leerwerkdossier.
De cursussen in deze opleidingsperiode sluiten aan bij het licentiesysteem van het
OM. Voor de raio bestaat een eigen licentievignet, waaraan de raio aan het einde
van zijn opleiding moet voldoen. Voor meer informatie over het licentiesysteem
wordt verwezen naar de website van SSR onder Opleidingen, Openbaar Ministerie.
Doel
Terwijl de accenten in de basisperiode vooral liggen op het verwerven van een zo
volledig mogelijk beeld van de werkzaamheden van de officier van justitie, wordt
in de verdieping vooral aandacht gegeven aan professionalisering van de kerntaken
van de officier van justitie; denk aan leiding geven aan de opsporing, het beslissen
ten aanzien van vervolgingsvragen, het optreden ter zitting, e.d.
Op managementtechnische taken vindt verdergaande oriëntatie plaats en zal de
raio in toenemende mate participeren en af en toe zelfstandig taken vervullen.
Verdere verbreding en verdieping van kennis, vaardigheden, attitude en ervaring
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vindt dus plaats. Het verdient daarom aanbeveling dat de raio niet in dezelfde
sectie/afdeling wordt ingedeeld als in de basisperiode maar dat hij van sectie/
afdeling wisselt om zodoende zo veel mogelijk onderdelen van het parket te leren
kennen. De bedoeling is dat een ontwikkeling plaats heeft tot allround inhoudelijk
vakmanschap. De raio zal zich in deze opleidingsperiode dan ook niet specialiseren. Hij zal niet anders dan incidenteel deelnemen aan werkzaamheden binnen
één van de specialismen binnen een parket (bijvoorbeeld civiel, economische
fraude en milieu).
De raio werkt in deze opleidingsperiode als plaatsvervangend officier van justitie in
toenemende mate zelfstandig.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de structuur van de opleiding in een
leerwerkplan weergegeven.
Begeleiding
Het verdient aanbeveling dat de raio een andere opleider krijgt dan in de basisfase, maar wel gedurende de gehele periode dezelfde opleider(s). De opleider
voldoet aan dezelfde kwaliteiten als de opleider in de basisfase. Hij zal thans niet
alleen optreden als coach en vast aanspreekpunt maar ook als ‘tegenspreker’ van
de raio. De opleider zal de raio de kans moeten geven zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig optredende officier van justitie, met andere woorden: hij moet de raio
voldoende ruimte geven. De opleider blijft daarnaast de eerst verantwoordelijke
voor de opleiding. De opleider stelt samen met de raio op basis van het leerwerkplan een uitgewerkt programma vast, waarbij ook gekeken wordt naar bijzondere
interesses en kwaliteiten van de raio.
De opleider geeft de raio feedback op diens activiteiten in feedbackgesprekken.
De opleider heeft regelmatig overleg met de mentor en andere bij de opleiding
betrokken functionarissen.

Type werkzaamheden
Door de parketten in het land worden zaken niet steeds op dezelfde manier onderscheiden. In de studiegids wordt uitgegaan van het onderscheid dat het Openbaar
Ministerie maakt, namelijk: enkelvoudige zaken, repeterende zaken, standaardzaken en reguliere (maatwerk)zaken. Bij enkelvoudige zaken gaat het om politierechter, kanton- en Mulderzaken. Het gaat daarbij vaak om repeterende zaken waarbij
de behandeling langs bekende wegen kan plaatsvinden. Onder standaardzaken
worden verstaan de zaken zonder individuele intake en met een afgerond opsporingsonderzoek; het betreft de meeste meervoudige kamerzittingen. Onder
(reguliere) maatwerkzaken worden verstaan de commune thema gerichte zaken en/
of commune generieke zaken, waarbij de thema’s betrekking kunnen hebben op
alle specialismen. Het gaat bij die zaken dus niet om omvangrijke en complexe
(specialistische en generalistische) maatwerkzaken die meer bemoeienis van de
officier vergen en meestal niet langs vaste patronen worden voorbereid.
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In de verdiepingsfase begint de raio eerst eenvoudig, met name bedoeld om de
werkzaamheden van de officier op te frissen, maar al snel gaat de raio zich bezig
houden met steeds omvangrijkere en complexere werkzaamheden en zaken.
Factoren die in het bijzonder de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden of
zaken kunnen bepalen, zijn:
• Juridische complexiteit
• De ernst van de zaken
• Behandeling langs bekende wegen of maatwerk
• Veel of weinig maatschappelijk afbreukrisico
• De bewijspositie
• Het aantal verdachten in een zaak
• De omvang van de persoonlijke of maatschappelijke schade door een strafbaar
feit
• De hoogte van een straf of maatregel of de impact daarvan op een verdachte of
de maatschappij
• De mogelijkheden tot sturing van opsporingsdiensten
• De kwaliteit van processen-verbaal en overige stukken in een strafzaak
• De snelheid waarmee beslissingen moeten worden genomen
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Het is niet de bedoeling dat de raio werkzaam is in een specialistische afdeling/
sectie van het parket, maar wel dat hij kennismaakt met één of meer specialistische taken van het OM, zoals zware of bovenregionale criminaliteit, teams grootschalige onderzoeken, jeugd- en kinderzaken of fraude.

Eindtermen
Aan het einde van de opleidingsperiode verdieping parket kan de raio zelfstandig
de algemene taken op het niveau van een beginnend officier van justitie uitoefenen. Dat betekent dat hij omvangrijke en complexe (maatwerk)zaken zelfstandig
kan uitvoeren en vakinhoudelijk kan aansturen. Hij is in staat de zaken die niet
langs geijkte wegen behandeld kunnen worden vanwege meervoudige samengestelde problematiek en veelsoortigheid van het toetsingskader diepgaand en
veelsoortig te analyseren. Daarnaast kan hij zelfstandig een aantal meer bijzondere
handelingen van de officier van justitie verrichten, zoals piketdiensten draaien en
participeren in locale beleidsoverleggen en bijzondere projecten met de daarbij
behorende overleggen.
De aantallen handelingen die als ervaringsnorm bij de resultaatgebieden staan
vermeld, hebben te gelden als globaal richtsnoer en vormen geen harde targets die
onder alle omstandigheden gehaald moeten worden. Dat geldt zeker voor die taken
die afhankelijk zijn van onzekere factoren. De genoemde aantallen rechtvaardigen
de verwachting dat een raio op die wijze voldoende ervaring heeft opgedaan om
zijn taak op dat specifieke gebied deugdelijk te kunnen vervullen.
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De raio voldoet aan het eind van de opleiding aan de in het zogenaamde licentievignet voor de raio gestelde opleidingseisen.

Resultaatgebieden
Tegen de achtergrond van het bovenstaande over het werk van de officier van justitie in het algemeen, wordt hierna besproken wat op de verschillende resultaatgebieden van de officier van justitie wordt gevergd. Steeds volgt eerst een algemene
inleiding tot het taakgebied, daarna worden de daarbij behorende taken benoemd
zoals die uit het functieprofiel zijn af te leiden, vervolgens worden de criteria
waarop de taken worden beoordeeld benoemd en de belangrijkste daartoe
benodigde competenties en ten slotte wordt de benodigde kennis aangegeven.

Resultaatgebied gezag en regie in de opsporing
Schets
De officier voert het gezag en regie over de politie en/of andere opsporingsdiensten. Dit houdt in dat hij aanstuurt en richting geeft aan concrete opsporingsonderzoeken door politie en andere opsporingsdiensten. Hij beoordeelt de
voorgelegde concrete situaties en feiten. Sturing van de opsporingsdiensten vraagt
om snelheid, dat wil zeggen in een kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk beeld
van de voorgelegde situatie verkrijgen. Het vraagt ook om doortastendheid,
namelijk na een zorgvuldige afweging tot een beslissing komen. Daarbij moet hij
leren omgaan met de beperkingen van de politie, bijvoorbeeld met betrekking tot
de beschikbare menskracht. Daarnaast moet hij ruimte geven aan de politie om
een aantal handelingen zelfstandig te verrichten. Hij stuurt als het ware op (enige)
afstand (betrokken distantie).
Daarnaast bewaakt de officier de kwaliteit van de opsporing. Hij beoordeelt de
juridische mogelijkheden en onmogelijkheden, bewaakt de wettelijke grenzen en
treedt ook op als juridisch adviseur van de opsporingsdiensten.
Ten slotte houdt de officier toezicht op de uitvoering van het met de opsporingsdiensten afgesproken beleid, bijvoorbeeld wat betreft aantallen en soorten zaken.
Taken
1 Voeren van gezag en regie over politie/opsporingsdiensten1
2	Aansturen van en richting geven aan de uitvoering van concrete opsporingsonderzoeken
3 Beoordelen van door politie/opsporingsdiensten voorgelegde situaties en feiten
4	Beslissen over het toepassen en/of het bij de rechter vorderen van dwangmiddelen
5	Uitdragen van kaders naar politie/opsporingsdiensten en het houden van
toezicht op de realisatie van de binnen deze kaders gemaakte afspraken
6 Verzorgen van kwaliteitsbewaking op politie/opsporingsdiensten
1	De raio voert deze taak nog niet uit, reden waarom deze taak niet is uitgewerkt in taakcriteria.
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Taakcriteria
Ad1 Voeren van gezag en regie over politie en/of andere opsporingsdiensten
Ad2 Aansturen van en richting geven aan opsporingsonderzoeken
a	Maakt snel een heldere analyse
b	Stelt prioriteiten in de onderzoeken en de inzet van opsporingspersoneel
c	Werkt zo nodig langs bekende wegen (een vast patroon)
d	Geeft duidelijke instructies aan de opsporingsdiensten
e	Formuleert heldere doelen
f	Luistert naar de argumenten van de opsporingsdiensten en weegt deze af
tegen het eigen oordeel
g	Toont respect voor de opsporingsambtenaren, hun kennis en ervaring
h	Meldt structurele aansturingsproblemen bij de leidinggevende
i	Houdt betrokkenheid en distantie in balans. Is, ondanks een goede relatie
met (individuele) politieambtenaren, in staat om vanuit eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen, ook al zijn de politieambtenaren het daar
niet mee eens
j	Presenteert zich zelfverzekerd in de richting van opsporingsdiensten, zonder
arrogant over te komen
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Ad 3 Beoordelen van door politie/opsporingsdiensten voorgelegde situaties en feiten
a	Maakt binnen de afgesproken beleidskaders afwegingen
b	Creëert oplossingen ten aanzien van het onderzoek
c	Neemt beslissingen ten aanzien van het onderzoek
d	Is in staat om - naast bevestiging - te zoeken naar andere hypotheses (falsificeren) om daarmee de uiteindelijke beslissing beter te doen zijn.
e	Geeft blijk van creativiteit en onafhankelijkheid met betrekking tot oplossingen en beslissingen
f	Luistert goed en onderkent snel de kern van het probleem
g	Betrekt juridische aspecten, ethische en maatschappelijke overwegingen en
rechtsgevoel en bewustzijn van eigen gevoelens bij de oordeelsvorming
h	Formuleert kern en samenhang correct en op juridisch verantwoorde, begrijpelijke en bruikbare wijze
i	Reageert adequaat op onvoorziene wendingen
j	Onderkent strijdigheden
k	Schat relevantie juist in
Ad 4 Beslissen over het toepassen en/of bij de rechter vorderen van dwangmiddelen
a Kent de regels met betrekking tot het toepassen van dwangmiddelen
b	Beslist snel en zorgvuldig over de toepassing van dwangmiddelen, waarbij
een goede afweging wordt gemaakt tussen het maatschappelijk belang, het
belang van het onderzoek en het belang van de verdachte
c	Legt zijn beslissingen goed en helder uit, zowel aan de politie, aan de
rechter als aan de verdachte

Studiegids raio-opleiding

Ad5 U
 itdragen van kaders naar politie en/of opsporingsdiensten tav uitvoering
opsporingsonderzoeken
a	Geeft blijk de landelijke, regionale en/of lokale beleidskaders waarbinnen
moet worden gewerkt, te kennen, toe te kunnen passen en te onderschrijven
b	Controleert op juiste en doelmatige toepassing van de kaders
c	Draagt het OM-standpunt loyaal helder en duidelijk uit naar politie en/of
opsporingsdiensten (‘Het OM is één en ondeelbaar’)
Ad6 Verzorgen van kwaliteitsbewaking op politie/opsporingsdiensten
a	Is kritisch op de producten van de opsporingsdiensten en de eigen organisatie
b	Toetst deze producten aan het relevante wettelijke kader
c	Houdt toezicht op realisatie van afgesproken kwaliteitskaders en -eisen
d	Geeft politie en medewerkers feedback met betrekking tot gewenste verbeteringen en veranderingen
e	Is kritisch op eigen kwaliteit en laat dit ook binnen en buiten de eigen
organisatie zien
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Luisteren
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Probleemanalyse
• Samenwerken
Oriëntatietaken
• Stage van in totaal vier (4) dagen bij specialistische onderdelen van de recherche, zoals de CIE en Jeugd- en Zedenzaken
• Meelopen met een ervaren officier van justitie en ondersteuning verlenen in een
specialistisch strafrechtelijk onderzoek of een Team Grootschalige Opsporing,
om daarmee te ervaren hoe het is om in een dergelijke zaak sturing te geven
aan de opsporing en adequate beslissingen te nemen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Begeleiden van secretarissen bij het voorbewerken2 van ten minste 20 reguliere
staandaardzaken voor de MK zitting. De zaken dienen divers te zijn, zowel met
betrekking tot inhoud en juridische aspecten als zwaarte

2	Voorbewerken, dat wil zeggen een zaak gereed maken voor zitting op minimaal de onderdelen bewijslijn en dagvaarding.
In veel zaken maakt de officier alleen in zaken die niet langs bekende wegen lopen of gecompliceerd of ‘gevoelig’
zijn de bewijslijn en de dagvaarding. In alle overige zaken beoordeelt de officier het werk van de secretaris. Net als
bij de tenlastelegging moet de officier kennis en ervaring opdoen door het zelf te doen om goed te kunnen beoordelen.
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• Begeleiden

van secretarissen bij het voorbewerken van ten minste 10 reguliere
maatwerkzaken voor de MK zitting. De zaken dienen divers te zijn, zowel met
betrekking tot inhoud en juridische aspecten als zwaarte
• Zelfstandig draaien van ten minste 6 weekdiensten of daarmee vergelijkbare
diensten, althans een aantal weekdiensten dat voldoende werk oplevert. Hieronder valt tevens het afwerken van zaken uit de betreffende weekdiensten, tenzij
zaken aan een andere afdeling of functionaris worden overgedragen. De zaken
tellen mee bij de hierboven genoemde aantallen zaken. Met 6 weekdiensten
wordt bedoeld in totaal 30 werkdagen; het gaat om de bereikbaarheidsdiensten
tijdens kantooruren
• Draaien van twee (2) weekendpiketdiensten. Met deze diensten wordt bedoeld:
de bereikbaarheidsdiensten buiten kantooruren, waarvan één met achtervang en
één zelfstandig
• Zelfstandig doen van ten minste 10 opsporingsonderzoeken
• Zelfstandig doen van voorgeleidingen in standaard en meer complexe zaken
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Begeleiding
De opleider speelt bij al deze taken een centrale rol. Hij is leermeester, spiegel,
coach en ‘tegenspreker’, zeker in het begin van de verdiepingsfase. Hij bewaakt
nog meer dan in de basisperiode de ontwikkeling van de raio naar ‘betrokken
distantie’ in relatie tot alle betrokkenen in de opsporingsketen. Ook stimuleert en
bewaakt hij de ontwikkeling van de raio als ‘onafhankelijk waarheidszoeker’.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
• Uitvoerige kennis van de OM- en politieorganisatie en de overige partners in de
strafrechtketen
• Kennis van de relevante richtlijnen en aanwijzingen van het OM

Resultaatgebied behandeling van strafzaken
Schets
Wanneer een officier van justitie een strafzaak behandelt, wordt daar zowel onder
verstaan de afdoening en voorbereiding van een strafzaak als de behandeling ter
zitting. In deze rollen is de officier allereerst een beslisser. Hij moet op basis van
beschikbare informatie en afdoeningsadvies beslissen omtrent verdere vervolging
van verdachten, beslissen omtrent beslag, over ontnemingsvorderingen, genoegdoening van slachtoffers, executieaangelegenheden. Maar hij moet daarbij ook een
belangenafweger zijn; denk aan het economisch belang, maatschappelijk belang,
het belang van een goede opsporing en het belang van de verdachte. Als hij heeft
besloten over te gaan tot verdere vervolging, dient hij bij het opstellen van de
dagvaarding juridische en proceseconomische afwegingen te maken en de slachtofferbelangen mee te nemen.

Studiegids raio-opleiding

Het behandelen van zaken op zitting is een belangrijke en voor de samenleving
meest zichtbare activiteit van de officier van justitie. Er wordt immers in de
diverse media vrijwel dagelijks verslag gedaan van de resultaten van het werk van
het Openbaar Ministerie zoals dat tijdens de zitting zichtbaar wordt. Daarom moet
een officier ook een goed presentator en communicator zijn. Hij moet voor een
groot publiek overtuigend en begrijpelijk zijn zaak kunnen presenteren, zelfverzekerd, maar zonder arrogant te zijn en zonder stemmingmakerij.
In zijn requisitoir en strafeis profileert hij zich als een onafhankelijk onderzoeker
naar de feitelijke en juridische waarheid. Hij brengt daarin verder tot uitdrukking
dat hij onderdeel uitmaakt van het Openbaar Ministerie doordat hij daarin vastgestelde kaders en OM-beleid toepast.
Taken
1	Nemen van vervolgingsbeslissingen in standaardzaken en maatwerkzaken
2	Ten laste leggen van een strafbaar feit in een dagvaarding. Het maken van
juridische en proceseconomische afwegingen en het beoordelen van slachtofferbelangen en deze meenemen bij de beslissing tot dagvaarding
3	Voorbereiding van zittingen; beoordelen van de strafzaak op bewijsbaarheid en
strafwaardigheid; beoordelen van feitelijke en juridische aspecten aan de hand
van wet- en regelgeving, jurisprudentie, OM- en overig beleid en richtlijnen;
afstemmen van aanpak en toonzetting op de aard van de zaak; oriëntatie op de
rechter
4	Behandelen van enkelvoudige, standaardzaken en maatwerkzaken op zitting;
overtuigend en begrijpelijk presenteren van strafzaken en de onderbouwing van
de bewezenverklaring en de strafeis ter zitting
5	Beslissen over het aanwenden van rechtsmiddelen en het opstellen van appèlmemories
6	Beslissen/adviseren over executieaangelegenheden met betrekking tot behandelde strafzaken
Taakcriteria
Ad1 Nemen van vervolgingsbeslissingen in standaardzaken en maatwerkzaken
a	Beoordeelt of bepaalde feiten een strafbaar feit opleveren
b	Onderkent feitelijke strijdigheden in een procesdossier
c	Beoordeelt de bewijsbaarheid
d	Beoordeelt de strafbaarheid van een verdachte
e	Beoordeelt relevantie en organisatorische haalbaarheid binnen de
maatschappelijke context
f	Maakt een goed te verdedigen keuze tussen de verschillende afdoenings
modaliteiten, zoals sepot, transactie, OM-afdoening of dagvaarden voor een
zitting, mede in relatie tot geldende beleidsregels en OM-systemen zoals
BOS/Polaris (een strafmaat- en vervolgingssysteem)
g	Overziet de consequenties van zijn beslissing
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h	Legt zijn beslissing begrijpelijk uit aan betrokkenen bij een strafzaak, zoals
politie, slachtoffers en verdachten
i	Geeft blijk aandacht te hebben voor de mogelijkheden tot het leggen van
beslag en/of het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel en zet
daartoe de geëigende stappen
Ad2 Ten laste leggen strafbaar feit
a	Maakt een juridisch juiste dagvaarding, die recht doet aan de feiten uit een
strafdossier, de ernst van die feiten, de persoon van de verdachte
b	Houdt daarbij rekening met proceseconomische belangen, door bijvoorbeeld
niet onnodig veel feiten te dagvaarden
c	Past, indien van toepassing, kennis van de afwikkeling van het beslag en het
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel toe
d	Beoordeelt slachtofferbelangen en neemt deze mee in de tenlastelegging
e	Is zich voortdurend bewust van zijn eigen gevoelens bij strafzaken en kan
deze waar nodig achter stellen bij andere belangen of gevoelens van anderen

196

Ad3 Voorbereiding van zittingen
a	Beoordeelt de feiten op bewijsbaarheid en strafwaardigheid
b	Onderkent de sterke en zwakke punten van een zaak
c	Anticipeert op mogelijke verweren
d	Beoordeelt feitelijke en juridische aspecten aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie, OM- en overig beleid en richtlijnen
e	Betrekt bij oordeelsvorming ethische en maatschappelijke overwegingen en
rechtsgevoel
f	Stemt aanpak en toonzetting af op de aard van de zaak en houdt daarbij
rekening met de bijzondere aspecten van elke zaak
g	Zorgt voor volledige en overzichtelijke procesdossiers, dan wel ziet erop toe
dat de andere OM-medewerkers daar zorg voor dragen
h	Heeft inzicht in wat in het requisitoir aan de orde moet komen, heeft het
requisitoir uitgewerkt en heeft de wijze waarop het requisitoir wordt gepresenteerd voorbereid
Ad4 Behandelen van zaken op zitting
a	Presenteert op overtuigende, begrijpelijke en juridisch verantwoorde wijze de
kern en samenhang van de feiten aan de rechter, de verdachte en het
slachtoffer
b	Toetst op basis van parate dossierkennis verklaringen op strijdigheid met
vaststaande feiten
c	Reageert adequaat op incidenten, zowel feitelijk als juridisch
d	Schat relevatie in van afwijkingen voor het verdere verloop van de zaak
e	Stelt doelmatig vragen
f	Vormt zich snel een oordeel over (juridisch) niet eenduidig te interpreteren
situaties

Studiegids raio-opleiding

g	Houdt een afgewogen en overtuigend requisitoir met een mix van juridische
kwaliteit – onderbouwing van de bewezenverklaring – en maatschappelijke
relevantie
h	Houdt in zijn requisitoir rekening met de belangen van betrokkenen en met
gevoeligheden in de strafzaak. Voorkomt stemmingmakerij en holle retoriek
i	Formuleert zijn strafeis binnen de daarvoor geldende wettelijke en beleidsmatige kaders, zoals de richtlijnen voor het OM
j	Toont betrokken distantie, bijvoorbeeld door naast de belangen van het
slachtoffer ook oog te hebben voor de persoon van de verdachte. Een zitting
is geen persoonlijke ‘oorlog’ van de officier van justitie tegen een verdachte
k	Heeft respect voor de rechter en de andere deelnemers, zoals advocaten, in
een strafproces en geeft blijk van betrokkenheid bij het verhandelde ter
terechtzitting
l	Presenteert zich zelfverzekerd, zonder arrogant te zijn
m	Weet de juiste toon te treffen
n	Is een actieve luisteraar en bladert/leest zo min mogelijk in het dossier
Ad5 Aanwenden rechtsmiddelen
a	Neemt, binnen de afgesproken beleidskaders, een juridisch juiste en
maatschappelijk aanvaardbare beslissing over het aanwenden van rechtsmiddelen
b	Stelt een juridisch juiste appèlmemorie op, die zich beperkt tot die punten
waarover een hogere instantie een beslissing zou moeten nemen
c	Formuleert zakelijk, helder en duidelijk waarom hij het niet eens is met de
beslissing van de rechter
Ad6	Beslissen en adviseren over executieaangelegenheden
a	Toont aan juridische en praktische kennis te hebben met betrekking tot de
executie van straffen en maatregelen
b	Formuleert helder en duidelijk zijn standpunten met betrekking tot de wijze
van uitvoering van de opgelegde straffen, indien deze wijze afwijkt van de
gebruikelijke wijze van tenuitvoerlegging.
Centrale competenties
• Besluitvaardigheid
• Luisteren
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Probleemanalyse
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Zelfvertrouwen
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt het doen van ten minste:
• 20 PR-zittingen van diverse zwaarte en met bijzondere onderwerpen/thema’s.
• 50 standaard en maatwerkzaken op een MK (ongeveer 20 dagdelen MK-zitting).
• 4 kinderzittingen.
Begeleiding
De opleider controleert regelmatig de dagvaardingen, voorbewerkingen en overige
stukken in relatie tot de behandeling van strafzaken en gaat hierover in gesprek
met de raio. Hij is ook de centrale vraagbaak voor alle vragen die daarmee te
maken hebben. Daarnaast beoordeelt hij het optreden van de raio ter zitting en
geeft hem tips om dat optreden te verbeteren. Daartoe woont de opleider regelmatig (delen van) zittingen van de raio bij en vraagt hij regelmatig om informatie bij
de rechters bij wie de raio zittingen doet.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
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Specifieke kennis/studietaken
• Kennis van de zittingsset OM
• Kennis van de regels met betrekking tot beslag, ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel en executie van straffen en maatregelen
• Kennis van de relevante richtlijnen en aanwijzingen van het OM

Resultaatgebied slachtoffercontact en -informatie
Schets
Het slachtoffer heeft een bijzondere positie in het strafproces, waarmee de officier
van justitie terdege rekening moet houden. Van de officier wordt verlangd dat hij
zich in kan leven in de positie van het slachtoffer. Hij dient in de communicatie
ervoor te zorgen dat hij het slachtoffer het gevoel geeft ‘gehoord’ te zijn, door hem
begrijpelijke en adequate informatie te verstrekken en hem zo nodig verder te
adviseren. De officier moet er anderzijds wel voor waken zich niet te vereenzelvigen met het slachtoffer en te allen tijde zijn positie als onafhankelijke waarheidsvinder weten te handhaven.
Taken
Zorgdragen voor en bewaken van de positie van het slachtoffer in het strafproces

Studiegids raio-opleiding

Taakcriteria
a	Laat zowel tijdens het opsporingsonderzoek als bij de afdoening van een strafzaak zien oog te hebben voor de positie en belangen van het slachtoffer
b	Past de juridische en beleidsmatige regels met betrekking tot slachtoffers toe
c Komt voor de belangen van het slachtoffer op zonder zich te vereenzelvigen met
het slachtoffer
d	Zorgt voor goede, tijdige en adequate informatieverstrekking aan slachtoffers
e	Geeft begrijpelijk, maar ook juridisch verantwoord uitleg aan het slachtoffer
over de voortgang van de strafzaak en over de (voorgenomen) afdoening
daarvan. Is daarbij open en eerlijk over de mogelijkheden en de onmogelijkheden
f	Geeft begrijpelijk, maar ook juridisch verantwoord advies aan slachtoffers met
betrekking tot hun rechten en plichten in het strafproces. Is daarbij zakelijk en
reëel
g	Geeft ruimte aan een slachtoffer zijn verhaal te doen en toont begrip voor de
situatie van het slachtoffer, zonder onvoorwaardelijk partij te trekken voor het
slachtoffer
Centrale competenties
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Overtuigingskracht
• Sensitiviteit
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
Bijwonen van twee (2) slachtoffergesprekken door ervaren officier in een ernstige
strafzaak.
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Ten minste 2 (twee) slachtoffergesprekken in een ernstige strafzaak voeren
onder begeleiding van de opleider of een ervaren officier
• Ten minste 4 (vier) slachtoffergesprekken zelfstandig voeren, waarvan twee in
maatwerkzaken of anderszins zwaardere/ernstige zaken
Begeleiding
De opleider woont één of meer slachtoffergesprekken van de raio bij en geeft de
raio feedback daarop. De raio legt in zijn leerwerkdossier de door hem gevoerde
slachtoffergesprekken vast.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
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Specifieke kennis/studietaken
Aanwijzing slachtofferzorg OM.

Resultaatgebied netwerken
Schets
Om gezag te kunnen voeren over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
dient de officier van justitie te kunnen beschikken over een groot netwerk aan
interne en externe contacten. Het vraagt om effectieve communicatie met partners
van verschillende disciplines, met name met deelnemers aan de strafrechtketen.
Taken
Bouwen en onderhouden van operationele in- en externe netwerken in het kader
van de opsporing en strafvervolging
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Taakcriteria
a	Maakt zelfstandig afspraken met de ketenpartners
b	Geeft zinvolle en beknopte terugkoppeling van die bezoeken
c	Communiceert zakelijk en effectief met anderen dan directe partners en
medewerkers
d	Toont respect voor de andere deelnemers aan de strafrechtketen.
e	Presenteert zich als vertegenwoordiger van het OM
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Zelfvertrouwen
Oriëntatietaken
Aanbevolen wordt een bezoek van maximaal één dag aan:
• Het Ministerie van Justitie en het PAG
• Het Landelijk en het Functioneel parket
• Enkele afdelingen van het KLPD in Driebergen
• Een instituut op het gebied van verslavingszorg, bijvoorbeeld het Trimbosinstituut
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Deelnemen aan diverse overleggen met diverse onderdelen van de strafrechtketen, met name met de politie, samen met de opleider of andere ervaren officieren van justitie. In de loop van de opleiding dient de raio zelfstandig deel te
nemen aan overleggen die zijn werkgebied raken
• Registreren van de contacten in een daarvoor geschikte digitale omgeving

Studiegids raio-opleiding

Begeleiding
De opleider laat aan de raio vanuit zijn eigen praktijk zien hoe belangrijk een groot
netwerk voor het functioneren van een officier van justitie is. Netwerken kan bij
uitstek geschieden in combinatie met de taken die zijn genoemd bij de hierna
volgende resultaatgebieden.
In het begin draait de raio zoveel mogelijk (en indien nuttig) mee in het netwerk
van de opleider. De opleider laat de raio zien op welke wijze de begeleider zijn
netwerk registreert. Na verloop van tijd gaat bouwt de raio met coaching van de
opleider aan een eigen netwerk.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Kennis met betrekking tot de organisatie van de politie en andere ketenpartners.

Resultaatgebied bestuurlijk overleg
Schets
De officier van justitie heeft in verband met de afstemming tussen de deelnemers
aan de strafrechtketen veel overleg met lokaal bestuur, politie en (maatschappelijke)
organisaties over de formulering en uitvoering van beleidsmaatregelen, zoals verkeer,
wijkgerichte aanpak of huiselijk geweld. Daarnaast draagt hij ook bij aan de lokale
beleidsvorming en bevordert hij de onderlinge afstemming tussen justitiële en nietjustitiële organisaties. Het vraagt van de officier effectieve communicatie met de
partners van de verschillende disciplines om het standpunt van het Openbaar Ministerie over te brengen en de nodige ‘stevigheid’ om daaraan vast te houden.
Taken
1	Op zaaks- en beleidsniveau overleggen met externe partners in de strafrechtketen
2	Bijwonen van niet zaaksgerelateerde overleggen met ketenpartners
Taakcriteria
Ad1 Op zaaks- en beleidsniveau overleggen met externe partners
a	Zet in zaaksgerelateerde overleggen met ketenpartners de rol van het OM
duidelijk neer
b	Draagt het OM-standpunt loyaal, helder en duidelijk uit naar de ketenpartners en bewaakt de OM-belangen bij deze overleggen
c	Is op de hoogte van relevante beleidsafspraken
d	Houdt betrokkenheid en distantie in balans
e	Neemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid beslissingen, ook al zijn de
ketenpartners het daar niet mee eens
f	Toont respect voor de ketenpartners, hun werkzaamheden en hun verantwoordelijkheden
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Ad2 Bijwonen van niet zaaksgerelateerde overleggen met ketenpartners
a	Geeft blijk de beleidskaders, waarbinnen moet worden gewerkt, te kennen,
toe te kunnen passen en te onderschrijven
b	Bereidt een overleg zinvol voor
c	Formuleert helder, duidelijk en juridisch correct wat de belangrijkste punten
van een overleg zijn
d	Geeft mogelijke oplossingsrichtingen voor vraagstukken
e	Doet kort en bondig verslag van een overleg
Centrale competenties
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Stevigheid
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Oriëntatietaken
• Een bezoek aan een gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering,
gerelateerd aan een strafrechtelijk onderwerp, om zicht te krijgen op de rol van
het bestuur in de strafrechtketen en bij het handhaven van de openbare orde
• Ten minste één week werken op een ‘frontoffice’ of een ‘bureau justitie in de
buurt’
• Betrokken zijn bij een evenement om zelf te ervaren hoe de GBO-structuur
werkt (denk aan: TT-Assen, vierdaagse Nijmegen, risicowedstrijden, dancepartys)
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Regelmatig overleggen met de politie over specifieke strafzaken
• Deelnemen, aanvankelijk samen met de opleider of een andere ervaren officier
van justitie, maar in toenemende mate zelfstandig, aan diverse overleggen met
diverse onderdelen van de strafrechtketen, gericht op een of meer algemene
onderwerpen
• Ondersteunende werkzaamheden verrichten met betrekking tot overleggen met
lokaal bestuur, politie en (maatschappelijke) organisaties over de formulering
en uitvoering van beleidsmaatregelen op bepaalde deelonderwerpen, zoals
verkeer, wijkgerichte aanpak of huiselijk geweld
Begeleiding
De raio wordt in afnemende mate begeleid door de opleider of een ervaren officier
tijdens overleggen bij verschillende instanties. Zie verder resultaatgebied Netwerken.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.

Studiegids raio-opleiding

Specifieke kennis/studietaken
Kennis met betrekking tot de onderwerpen die worden behandeld in genoemde
overleggen waarin de raio participeert.

Resultaatgebied beleid, expertise en rechtsontwikkeling
Schets
Het OM draagt binnen haar taken en verantwoordelijkheden in de strafrechtketen
als geheel verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van
strafrechtelijk beleid. Daarbij maakt het OM gebruik van een groot aantal bronnen,
zoals criminaliteitsbeeldanalyses, dreigingsbeelden en bestuurlijke rapportages.
Het OM heeft inzicht in ontwikkelingen, signaleert trends en neemt beslissingen
over de gevolgen daarvan voor de strafrechtpleging. Op basis van al deze informatie stelt het OM, samen met de ketenpartners, prioriteiten voor de opsporing en
vervolging van strafbare feiten, adviseert over preventieve maatregelen, ontwikkelt
of levert een substantiële bijdrage aan totstandkoming en implementatie van
beleidsprojecten. Denk aan beleid omtrent onderwerpen als gebiedsontzeggingen,
preventief fouilleren, aanpak hennepkwekerijen, naaktrecreëren, etc.
Het OM adviseert tevens over nieuwe wet- en regelgeving, zowel op landelijk als
lokaal niveau. Ten slotte ontwikkelt het OM kennis en expertise op algemene strafrechtelijke terreinen maar ook met betrekking tot specialismen.
Taken
1	Bijwonen van overleggen met betrekking tot beleidsvorming en rechtsontwikkeling, zoals bijzondere parketbijeenkomsten of overleggen met externe partners
2	Nagaan welke regels er worden gehanteerd voor de vormgeving van beleidsnotities
3	Lezen van enkele beleidsnotities die als voorbeeld kunnen dienen
4	Schrijven van een nota met betrekking tot een bijzonder beleidsonderwerp of
nieuwe wet- of regelgeving

Taakcriteria
Voor alle taken:
a	Formuleert helder, duidelijk en juridisch correct wat de belangrijkste doelstellingen van het te ontwikkelen beleid met betrekking tot een bepaald onderwerp
zijn
b	Geeft mogelijke oplossingsrichtingen voor vraagstukken en geeft aan wat de rol
van het OM hierbij is
c	Begrijpt nieuwe wet- en regelgeving en legt deze correct uit aan anderen, ook
buiten het OM
d	Oriënteert zich op deelonderwerp(en) zoals voor dit resultaatgebied bedoeld
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Schrijven van ten minste één beleidsnotitie over een bepaald actueel onderwerp
• Participeren in lokale beleidsoverleggen
• Ondersteunen van een ervaren officier bij het uitvoeren van zijn taken op dit
resultaatgebied
Centrale competenties
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
• Schriftelijke uitdrukkingvaardigheid
Begeleiding
De raio wordt in afnemende mate begeleid door de opleider of een ervaren officier
tijdens overleggen bij verschillende instanties. Zie verder resultaatgebied Netwerken.
Gegeven feedback wordt vastgelegd in het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
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Specifieke kennis/studietaken
Geen.

Resultaatgebied projecten
Schets
Het OM participeert in vele lokale en regionale niet zaaksgebonden en strategische
projecten die een relatie hebben met de strafrechtpleging. Vaak acteert het OM
daarbij als ‘een spin in het web’. Elke officier van justitie met enige ervaring zal
hierin participeren.
Taken
1	Participeren in overwegend lokale en regionale niet zaaksgebonden OM projecten
2	Participeren in strategische en/of landelijke OM-projecten; inbrengen van expertise
3	Leiden van deelprojecten:
• Zorgdragen voor deelprojectplan en nadere inrichting en invulling van
deelprojecten
• Procesmatig en inhoudelijk aansturen van deelprojecten en het optreden als
resultaatverantwoordelijke hiervoor; aansturen, coördineren en coachen van
(in- en/of externe) projectmedewerkers
• Bewaken van voortgang, budget, kwaliteit, tijdigheid en organisatie met
betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden en deelprojectfasen

Studiegids raio-opleiding

Taakcriteria
Voor alle taken:
a	Zet de rol van het OM duidelijk neer
b	Draagt het OM-standpunt loyaal, helder en duidelijk uit en bewaakt de OM-belangen bij deze overleggen
c	Is op de hoogte van relevante beleidsafspraken
d	Geeft blijk de beleidskaders, waarbinnen moet worden gewerkt, te kennen, toe
te kunnen passen en te onderschrijven
e	Neemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid beslissingen
f	Toont respect voor de overige deelnemende instanties, hun werkzaamheden en
hun verantwoordelijkheden
g	Bereidt overleggen zinvol voor
h	Formuleert helder, duidelijk en juridisch correct wat de belangrijkste punten
van een overleg zijn, geeft mogelijke oplossingsrichtingen voor vraagstukken en
is in staat kort en bondig verslag te doen van overleggen
Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt de raio, in overleg met zijn opleider, deel te laten nemen aan
ten minste twee (2) lokale projecten, aansluitend bij zijn ervaring.
Centrale competenties
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatiesensitiviteit
Specifieke kennis/studietaken
• Literatuur over projecten en projectmatig werken

Resultaatgebied intervisie, opleiding en begeleiding
Schets
Een officier van justitie dient er zorg voor te dragen dat zijn kennis up-to-date
blijft te houden maar ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het functioneren van collega’s. Collegiale intervisie vraagt de bereidheid om te reflecteren op
eigen en andermans presteren alsmede de bereidheid om op basis van eigen en
andermans waarnemingen verbeteringen na te streven.
Taken
1	Meedoen aan intercollegiale intervisie
2	Het volgen van cursussen
3	Het geven van feedback aan parketsecretarissen en administratief medewerkers
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Taakcriteria
Ad1 Meedoen aan intercollegiale intervisie
a	Staat open voor feedback en kritiek en laat zien dat hij daar wat mee doet in
zijn functioneren
b	Vraagt uit zichzelf om feedback aan collegae, andere medewerkers, rechters
en ketenpartners
c Koppelt positieve en negatieve resultaten van en ervaringen met medewerkers direct aan hen terug
d	Is positief kritisch in de richting van collegae en organisatie en laat dit op
gepaste momenten blijken, bijvoorbeeld tijdens team- of
parketbijeenkomsten*3
e	Levert een inhoudelijke bijdrage aan het functioneren van collega’s*
Ad2	Het volgen van cursussen
a	Is actief aanwezig bij cursussen en heeft deze adequaat voorbereid
b	Neemt deel aan interne cursussen en/of bijeenkomsten, indien deze worden
georganiseerd
c	Woont bijeenkomsten als het strafmaatoverleg en kennislunches zo veel
mogelijk bij
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Ad3 H
 et geven van feedback aan parketsecretarissen en administratief
medewerkers
a Geeft duidelijk aan wat verwacht wordt van ondersteunende medewerkers
b Koppelt positieve en negatieve resultaten van en ervaringen met medewerkers direct aan hen terug
Centrale competenties
• Organisatiesensitiviteit
• Samenwerken
• Stevigheid
• Zelfreflectie
Oriëntatietaken
De raio kan zich oriënteren op de manier waarop collega’s binnen parket hun
professionalisering oppakken. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan
met mensen op de werkplek over de wijze waarop zij vormgeven aan intervisie,
opleiding en begeleiding.

3	De taken met * worden niet tijdens de raio-opleiding uitgevoerd
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Ervaringsnorm
Aanbevolen wordt:
• Interne cursussen te volgen
• Bijeenkomsten als het strafmaatoverleg en kennislunches zo veel mogelijk bij te
wonen
Begeleiding
Zie de algemene taken en de bij diverse resultaatgebieden beschreven bijzondere
taken van de opleider. Informatie over voortgangs- en toetsgesprekken is te vinden
in het leerwerkplan wat hierna volgt.
Gegeven feedback wordt vastgelegd op het daarvoor bedoelde formulier in het
leerwerkdossier.
Specifieke kennis/studietaken
Geen.

207

Leerwerkplan
verdieping parket

Duur: 10 maanden

In dit deel van de studiegids wordt het verloop van de opleiding binnen de verdiepingsfase op
het parket geschetst. Tijdens deze fase dient de raio de cursussen te volgen, zoals deze zijn
vermeld in het zogenaamde licentievignet voor de raio die voor het OM heeft gekozen en die hij
nog niet in de basisstage heeft gevolgd. Aangezien dit maatwerk is, zijn deze cursussen hieronder
niet apart opgenomen. Voor het licentievignet wordt verwezen naar de website van SSR, onder
Opleidingen, Openbaar Ministerie.
Week 1 Introductie
(Ervan uitgaande dat de raio een andere opleider krijgt en in een andere
sectie/ander team werkzaam zal zijn, dan in de basisstage. Indien dit niet het
geval is kan deze introductie grotendeels achterwege blijven. Wel dienen er
dan in week 1 duidelijke afspraken te worden gemaakt over de invulling van
de verdiepingsstage en dient daarop te worden voorbereid).
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Wat Intakegesprek

met opleider(s).
Doel Kennismaken met elkaar, specifieke aspecten van team, doorspreken
van eerdere leer- en werkervaringen, bespreken opbouw van deze
periode, bespreken eindtermen van deze periode (zie studiegids), maken
van afspraken over verwachtingen ten aanzien van gedrag, begeleiding
door de opleider(s), feedback, toetsgesprek en de rol van het leerwerkdossier en het ontwikkeldossier. Belangrijke punten worden genoteerd
op het Intakeformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier. De raio
zorgt ervoor dat voorafgaand aan het gesprek zijn ontwikkeldossier met
informatie uit de vorige periode in handen is van zijn opleider(s). Op
deze manier kunnen zij zich inlezen en kan de ontwikkeling uit de
vorige periode de opstap zijn naar deze nieuwe opleidingsperiode.
	
Wat Kennismakingsgesprek met de teamleider.
Doel Kennismaken met de teamleider als de dagelijks leidinggevende, duidelijkheid krijgen over rol van de teamleider in de opleiding, indruk krijgen
van bredere context waarbinnen de als raio functioneert, uitwisselen van
verwachtingen.
Wat Kennismaken

met collega’s.
Doel Kennismaken met de collega’s op de werkplek. De opleider kan dit
voorstellen initiëren, de raio kan hiertoe natuurlijk ook zelf het initiatief
nemen.
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Week 1 Introductie (vervolg)
Wat Nader kennismaken met organisatie en werkwijze binnen de afdeling/
sectie.
Doel Zich verder bekend maken – voor zover nodig – met de organisatie van
de afdeling/sectie met name de administratie, de dossierrouting en de
kennisbronnen die binnen de afdeling/sectie een rol spelen.

Week 2-44	werken en leren
Wat Introductie op het OM als organisatie.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
Wat


Cursus
Bewezenverklaring (maand 1).
Cursus Opzet en Schuld (maand 2).
Cursus Deelnemingsvormen (maand 3).
Cursus Bejegening van slachtoffers door het OM (maand 3).
Cursus Internationale samenwerking in strafzaken (maand 4).
	Cursus Financieel Rechercheren (maand 4).
Cursus Europees recht (vanaf lichting 2008-II) (maand 5).
Cursus Praktische beroepsethiek (maand 6).
Cursus EVRM in het strafrecht (vanaf lichting 2008 II) (maand 7).
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
Wat

 erplichte cursussen uit het licentievignet, daarnaast deelname aan
V
parkettelijke opleidingen.
Doel Vergaren van kennis en vaardigheden voor uitoefening van de taken.
Wat

 oorbewerken meervoudige standaard en meer gecompliceerde zaken,
V
waarvan enige met eenvoudige ontnemingsaspecten.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat

 oorbereiden en doen van enkelvoudige zittingen met een bijzonder
V
karakter, zoals themazittingen, snelrechtzittingen en kinderzittingen.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat V
 oorbereiden en doen van meervoudige zittingen met standaard en meer
gecompliceerde zaken.
Doel Werken en leren naar eindtermen. 	
Wat Z
 elfstandig doen van weekdiensten.
Doel Werken en leren naar eindtermen. De raio neemt geschikte zaken ‘mee’
uit de weekdiensten om zelf voor te bereiden en af te doen op zitting.
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Week 2-44	werken en leren (vervolg)
Wat Zelfstandig doen van weekendpiketdienst de eerste keer met achtervang
door een ervaren officier van justitie.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat

 elfstandig doen van standaard onderzoeken. Doen van meer complexe
Z
(maatwerk) onderzoeken met een ervaren officier van justitie als achtervang.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat

 elfstandig doen van voorgeleidingen, beheer van preventieven en bijwoZ
nen van verhoren bij de RC.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat


Meelopen
met en ondersteunen van een ervaren officier van justitie in
grote of specialistische onderzoeken.
Doel Werken en leren naar eindtermen.
Wat
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Korte
en langere oriëntatietaken, zoals stages, deelnemen aan overleggen, het schrijven van een beleidsnotitie en bezoeken aan relevante
ketenpartners.
Doel Vergaren van kennis met betrekking tot de belangrijkste ketenpartners
van het OM Reflecteren op de positie van het OM in de strafrechtketen.
Netwerken.
Wat Zelfstandig

slachtoffergesprekken in meer complexe zaken voeren.
Doel Werken en leren naar eindtermen.

Elke twee maanden Voortgang, resultaten en proces monitoren
Wat Voortgangsgesprekken met opleider(s).
Doel In week 12 en week 36 wordt een voortgangsgesprek door de opleider(s)
met de raio gehouden. Dit heeft als doel te reflecteren op de voortgang
van het leerproces, ervaringen te bespreken en (aanvullende) afspraken
te maken om de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt het voortgangsformulier zoals opgenomen in het ontwikkeldossier gebruikt.
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Week 16 en 32 Voortgang
	
en resultaten toetsen
Wat Toetsgesprekken met opleider(s).
Doel In week 16 en week 32 wordt een toetsgesprek van de raio met zijn
opleider(s) gehouden met als doel het functioneren van de raio in relatie
tot de eindtermen zoals weergegeven in de studiegids te beoordelen.
Hierbij wordt het bij het toetsformulier uit het ontwikkeldossier gebruikt.

Week 42 Beoordeling
Wat	Beoordeling.
Doel Met de raio wordt een toetsgesprek gehouden. Hierbij wordt het bij het
toetsformulier uit het ontwikkeldossier gebruikt. Het toetsformulier is
tevens beoordelingsformulier.
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Curriculum
buitenstage

Duur: 2 jaar

Vooraf

Om een verantwoorde invulling te geven aan de bijzondere en onafhankelijke positie van de
rechter en de officier van justitie is het wenselijk dat de raio tijdens zijn opleiding, naast een
goede juridische vakopleiding, ook een zekere mate van (maatschappelijke) ontwikkeling heeft
doorgemaakt buiten de justitiële organisatie. Daartoe is de buitenstage, als sluitstuk en afronding van de raio-opleiding, in het leven geroepen.
Doel van de buitenstage
Het doel van de buitenstage is de raio buiten de sfeer van de rechterlijke organisatie te laten ervaren hoe recht en maatschappij op elkaar aansluiten en hoe het
werk van rechter en officier van justitie vanuit een andere invalshoek beleefd
wordt. De raio leert waarden en normen van een andere beroepsgroep kennen en
de belangen te behartigen van een justitiabele in het maatschappelijke verkeer.
Door de rol van een van de andere procesdeelnemers – bij voorkeur die van
advocaat – te bekleden, krijgt de raio de gelegenheid vanuit dit andere gezichtspunt de impact van aanpak en beslissingen van de rechter en de officier van justitie te ondervinden. Hij krijgt meer zicht op de aanloop naar een rechtszaak, de (al
dan niet tactische) keuzes en afwegingen die daarin gemaakt moeten worden en
de dilemma’s die daarin een rol kunnen spelen. Hij wordt geconfronteerd met de
impact van rechterlijke beslissingen en met de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid daarvan. In de buitenstage kan de raio leren omgaan met (claim)gedrag van
justitiabelen, geconfronteerd worden met emoties die daarbij optreden en met de
noodzaak eigen handelen direct naar een betrokkene te verantwoorden. De raio zal
kennis maken met aspecten als het opbouwen en onderhouden van een netwerk,
met het onderhandelen over een beoogd resultaat en met commerciële keuzes die
in dat verband moeten worden gemaakt.
Een breed scala aan vaardigheden komt in de buitenstage derhalve aan bod en
tezamen met de tijdens eerdere opleidingsperioden in rechtbank en parket
opgedane kennis en ervaring zullen deze een verrijking vormen voor de uiteindelijke functievervulling als rechter of officier van justitie.

Rollen in de buitenstage
In de buitenstage is de rolverdeling iets anders dan hiervoor (in het algemene
gedeelte van de studiegids) geschetst, terwijl er ook andere personen deelnemen.
Hierna volgt daarom een korte toelichting op de diverse rollen.
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De stagegever is het advocatenkantoor of de instelling waar de raio de buitenstage
loopt. De stagegever draagt er zorg voor dat de raio een vaste werkbegeleider krijgt
toegewezen die tevens als aanspreekpunt en informant voor SSR fungeert.
De werkplekbegeleider is degene die de raio in de praktijk/op de werkvloer
begeleidt. Zijn taak is vergelijkbaar met die van opleider in de gerechten, zij het
dat hij niet is gecertificeerd als opleider doordat hij niet bij SSR de Training voor
praktijkopleiders heeft gevolgd. De werkplekbegeleider dient een coachende rol te
vervullen. Ter ondersteuning van zijn rol kan de raio hem wijzen op nuttige literatuur.1 De werkplekbegeleider voert de toetsgesprekken met de raio.
De raio draagt er zorg voor dat aan de werkplekbegeleider tijdig de studiegids,
inclusief ontwikkeldossier, wordt verstrekt.2 Hij informeert de opleidingsadviseur
over de gevoerde toetsgesprekken.
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Als mentor fungeert de president van de rechtbank van het arrondissement waarin
de buitenstage plaatsvindt, met dien verstande dat in geval van een stage bij een
politieorganisatie de hoofdofficier van justitie als zodanig optreedt en bij een stage
in het buitenland de president van de rechtbank‘s-Gravenhage. De raio wordt in
beginsel geacht vóór aanvang van zijn buitenstage een kennismakingsgesprek te
voeren met de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de
buitenstage plaatsvindt, alsmede met de desbetreffende hoofdofficier van justitie.
De opleidingsadviseur vervult vanuit SSR de rol van begeleider van de raio en houdt
toezicht op de buitenstage. Hij wordt door de raio geïnformeerd over de toetsgesprekken en vervult aan het einde van de stageperiode tevens de rol van beoordelaar.
Het College van Bestuur van SSR is de beoordelingsautoriteit.

Buitenstageplaatsen
Algemeen
Om verzekerd te zijn van een zinvolle buitenstage dient een stageplaats aan
verschillende voorwaarden te voldoen. Voor alle stageplaatsen geldt dat de raio er:
1	Zelfstandig juridisch werk moet kunnen verrichten van een behoorlijk hoog
niveau
2	Proceservaring of procesgerelateerde ervaring moet kunnen opdoen
3	Op meerdere deelgebieden van het recht werkzaam moet kunnen zijn3
1	Voor de patroon – en meer in het algemeen voor iedere jurist die opleidt – bestaat een nuttig handboek met veel
tips: De (pro)actieve patroon, Succesvol opleiden en begeleiden van juristen (’s-Gravenhage 2008) door H.F.M. van
de Griendt, C.W.M. Dullaert en R.C.H. van Otterlo.
2	Indien de buitenstage in het buitenland wordt doorgebracht, wordt in overleg met de opleidingsadviseur besloten
hoe de stagever/werkplekbegeleider over inhoud van en werkwijze met de studiegids wordt geïnformeerd. Een
Engelse versie van de studiegids is in voorbereiding.
3 Een raio die heeft gekozen voor het OM mag zijn volledige hoofdstage bij een strafrechtkantoor doorbrengen.

Studiegids raio-opleiding

De raio heeft dus tijdens de stage bij voorkeur contact met rechtzoekenden en
moet bij voorkeur werkzaamheden verrichten waarbij hij een rol heeft als procesvertegenwoordiger.
Duur
De buitenstage duurt twee jaar. Er kan aanleiding zijn om een raio korting op de
buitenstage te verlenen. Of, en zo ja hoeveel korting zal worden verleend, hangt
samen met eerder opgedane werkervaring. Als korting op de buitenstage is
verleend, duurt de hoofdstage minimaal één jaar. Een gedetailleerde regeling is
opgenomen in het Handboek raioregelingen, waarnaar verder wordt verwezen.4
De raio kan zijn buitenstage verdelen over twee verschillende stagegevers. In dat
geval is sprake van een hoofdstage die in beginsel achttien maanden duurt en een
nevenstage van zes maanden.
Hoofdstage
De hoofdstage wordt in beginsel in de advocatuur in Nederland doorgebracht. Het
is ook mogelijk de hoofdstage bij een andere instantie te vervullen, bijvoorbeeld
bij één van de internationale hoven in Luxemburg, Straatsburg en Den Haag, bij
een juridische afdeling van een grote onderneming of lagere overheid, steeds ter
beoordeling van de opleidingsadviseur.
Een stage bij het Hof in Luxemburg duurt twee jaar. De raio moet hiervoor voltijds
beschikbaar zijn. Een stage bij het Hof in Straatsburg en in Den Haag duurt één
jaar, met eveneens voltijdse beschikbaarheid.
Nevenstage
Een nevenstage kan bijvoorbeeld worden doorgebracht bij het parlement,
de politie, de nationale recherche, reclassering, een uitkeringsinstantie als het
UWV, een bank, het NFI of Eurojust.
Stage advocatenkantoor
Het advocatenkantoor waar een raio stage wil lopen, moet aan bepaalde eisen
voldoen. Zo dient het kantoor een minimale omvang van vijf advocaten (met stageverklaring) in de vestiging te hebben waar de raio stage wil lopen, waarvan ten
minste twee advocaten zeven jaar ervaring in de rechtspraktijk hebben.
Verder mag er niet meer dan één raio tegelijk op een kantoor werkzaam zijn.
Alleen bij grote kantoren is bij uitzondering meer dan één raio toegestaan. Het
verdient de voorkeur dat een advocatenkantoor bekend is met het competentieprofiel Advocatuur, zoals dat door de NOvA is ontwikkeld.
In het kader van de beëdiging dient de raio een gesprek met de plaatselijke deken
van de Orde van advocaten ingepland te worden.
4

Zie Handboek Raioregeling.
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Kiezen van een stageplaats
Geruime tijd voor aanvang van de buitenstage (ca 10 maanden) maakt de raio een
afspraak met de betrokken opleidingsadviseur. In dit gesprek wordt aan de hand
van het ontwikkeldossier gereflecteerd op het leerproces tot dat moment: welke
aandachtspunten zijn er en hoe kan hier het beste aan worden gewerkt. Om tot
een verantwoorde keuze van een stageplaats te kunnen komen, wordt in het
bijzonder gekeken naar:
1	Eventuele voorervaring
2	Het algehele verloop van de opleiding
3	De belangrijkste kwaliteiten en de benoemde ontwikkelpunten
4	De persoonskenmerken van de raio die van belang zijn voor het invullen van de
stage
5	De belangrijkste ambities die met de buitenstage worden nagestreefd
6	De gewenste begeleiding
7	Of de stage buiten het eigen arrondissement moet plaatsvinden om eventuele
belangenverstrengeling te voorkomen.
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Op basis van een gezamenlijk gemaakte analyse en de geformuleerde leerdoelen
gaat de raio zich vervolgens oriënteren op een geschikte stageplaats. Uitgangspunt
daarbij is dat een stageplek geschikt is wanneer deze voldoende kansen biedt voor
ontwikkeling op de gezamenlijk benoemde noodzakelijke punten en aansluit bij de
leerstijl van de raio.
De opleidingsadviseur kan, gezien de persoonskenmerken van de raio en het
verloop van de opleiding, nadere voorwaarden stellen aan de keuze van de buitenstageplaats.
Wanneer de raio enkele stagemogelijkheden heeft gevonden, koppelt hij de opties
aan de opleidingsadviseur terug en vraagt een voorlopig akkoord om er een uit te
werken. De opleidingsadviseur kan een voorstel tot een stageplaats afkeuren, als
de plaats niet past bij de benodigde persoonlijke ontwikkeling van de raio, ook al
sluit de voorgestelde stageplaats in zijn algemeenheid aan bij het doel van de
buitenstage.
Indien het een nieuw (nog niet eerder bezocht) stageadres betreft, zal de opleidingsadviseur de stageplek visiteren alvorens het voorstel te beoordelen.
Nadat een voorlopig akkoord van de opleidingsadviseur is verkregen, informeert de
raio vervolgens bij de president en de hoofdofficier van justitie van het betreffende
arrondissement of er anderszins bezwaar bestaat tegen de beoogde stageplaats.
Ten slotte voert de raio een oriënterend gesprek met het beoogde kantoor of de
instelling zowel om te bezien of bij het kantoor/de instelling een beginselbereidheid bestaat voor het lopen van een stage maar ook of het kantoor/de instelling
voor de raio voldoende ontwikkelmogelijkheden biedt op de met de opleidingsadviseur besproken punten. Het is daarom van belang dat het oriënterend gesprek
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ruim voor aanvang van de buitenstage plaats heeft, bijvoorbeeld ca zeven
maanden. Mocht het oriënterende gesprek immers niet naar wens verlopen, dan
bestaat nog voldoende tijd om naar een andere, wel geschikte buitenstageplaats
uit te wijken.

Voorstel voor de buitenstage
Competenties in de buitenstage
De buitenstage kan op verschillende manieren worden ingevuld. Gemeen hebben
alle buitenstages met elkaar dat de raio de ‘eigen’ werkzaamheden van een
andere invalshoek leert te boordelen waarbij hij soms op confronterende wijze een
spiegel krijgt voorgehouden. Dat vergt stevigheid maar ook en vooral reflectief
vermogen van de raio. Tegelijkertijd is het de bedoeling van de buitenstage om de
raio voor te bereiden op het functioneren als rechter of officier van justitie. Dat
betekent dat dus ook in de buitenstage het functieprofiel Rechter/Officier van justitie met de daarbij behorende competenties een rol blijft spelen. De raio dient
daarom ook in de buitenstage verder te werken aan het ontwikkelen van de competenties die voor het uitoefenen van zijn toekomstige functie nodig zijn.
Gelet op het doel van de buitenstage staat in elk geval in de buitenstage het resultaatgebied Professionalisering uit de beide functieprofielen centraal, met de
daarbij behorende beheers- en morele competenties. Daarbij valt in het bijzonder
te denken aan: integriteit, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, prioritering,
samenwerken stevigheid en zelfreflectie. Maar ook de ambachtelijke competenties
dienen in de buitenstage verder ontwikkeld te worden, in het bijzonder: besluitvaardigheid, de beide communicatieve vaardigheden, luisteren, probleemanalyse
en oordeelsvorming.
De mate waarin deze competenties in de buitenstage een rol zullen spelen is
afhankelijk van de stageplek, de aldaar te verrichten taken en de persoonlijke
ontwikkeling van de raio zoals besproken met de opleidingadviseur.
Taken in de buitenstage
Een belangrijk onderdeel van het door de raio op te stellen stagevoorstel betreft de
inhoudelijke informatie over de door hem in de buitenstage te verrichten taken en
de daarbij te ontwikkelen competenties. Omdat in de buitenstage uiteenlopende
werkzaamheden kunnen worden verricht, is het niet mogelijk in deze studiegids
een toegesneden curriculum met helder omschreven taken, taakcriteria en eindtermen op te nemen. Die inhoudelijke gegevens zijn echter wel nodig om een goed
stagevoorstel te kunnen indienen. Tijdens zijn opleiding heeft de raio ervaring
opgedaan met de wijze waarop het functieprofiel rechter/officier van justitie is
benut om zijn opleiding in de betreffende sector/parket vorm te geven. Daarom
mag van de raio in deze fase van zijn opleiding worden verwacht dat hij ten
behoeve van het stagevoorstel zodanige informatie weet te vergaren over zijn
stageplaats dat hij in staat is als het ware zelf een curriculum ten behoeve van de
buitenstage op te stellen.
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Functieprofiel in de buitenstage
Om die informatie te vergaren kan een functieprofiel dat in de stagebiedende
organisatie ten behoeve van de uit te voeren taken wordt gebruikt behulpzaam zijn.
Voor de advocatuur is bijvoorbeeld het door de NOvA ontwikkelde competentieprofiel Advocatuur voorhanden, terwijl er ook advocatenkantoren zijn die hun eigen
competentieprofiel hebben gemaakt, welk profiel dan meer is toegespitst op de
cultuur van het eigen kantoor. Ook veel andere organisaties werken inmiddels met
functieprofielen.
Het is zinvol om al in het oriënterend gesprek te vragen of in de betreffende
organisatie met een functieprofiel wordt gewerkt. Is de keuze voor een stageplaats
gemaakt, dan vraagt de raio om het functieprofiel en verstrekt de raio op zijn beurt
aan de werkplekbegeleider een exemplaar van de studiegids zodat ook deze zich
goed op de hoogte kan stellen van de beoogde werkwijze in de buitenstage. Van de
raio wordt vervolgens verwacht dat hij in samenspraak met zijn werkplekbegeleider
in grote lijnen het curriculum en het leerwerkplan in het stagevoorstel beschrijft.
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Inhoud voorstel buitenstage
De in het stagevoorstel op te nemen informatie dient zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de wijze waarop in deze studiegids het curriculum en het leerwerkplan voor
iedere sector is vormgegeven. De inhoudelijke bouwstenen in het stagevoorstel zijn
dan ook voor zover mogelijk dezelfde als die telkens bij het curriculum zijn
gebruikt: schets functie, taken, oriëntatietaken, competenties, ervaringsnormen.5
Wanneer gekozen moet worden welke taken door de raio het beste verricht kunnen
worden, kan aansluiting gezocht worden bij de hierboven genoemde te ontwikkelen
morele en ambachtelijke competenties, en bij hetgeen uit het ontwikkeldossier
mocht blijken.
Uiterlijk vijf maanden vóór aanvang van de stage doet de raio een stagevoorstel aan
de opleidingsadviseur toekomen; zie Opzet buitenstagevoorstel in het ontwikkeldossier. Indien de buitenstage uit twee stageplaatsen bestaat, worden beide stages
in het stagevoorstel volledig beschreven overeenkomstig de hierna vermelde vereisten.
Het voorstel omvat in elk geval:
I  Een aantal feitelijke gegevens:
	1	Persoonlijke gegevens, zoals namen en adressen van de diverse betrokkenen
II  Een aantal inhoudelijke gegevens (samen min of meer het curriculum
vormend):
	1	Een schets van de organisatie waar de buitenstage plaats zal hebben
	2	Een schets van de functie die zal worden vervuld
	3	Omschrijving van de eventuele oriëntatietaken die verricht moeten worden
alvorens de echte taak opgepakt kan worden; beschrijf ook het doel van deze
werkzaamheden zodat duidelijk is waarom ze uitgevoerd moeten worden
5

Op www.ssr.nl is een voorbeeld uitgewerkt voor de advocatuur.
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	4	Omschrijving van de diverse taken die verricht zullen worden
	5	De benodigde ervaringsnorm: een globale schatting hoe vaak een bepaalde
taak moet worden uitgevoerd gelet op de tijdsduur van de stage
	6	Per taak aangegeven welke onderliggende competenties daarbij in het
bijzonder een rol zullen spelen
	7	De mate waarin de raio de taken aan het einde van de stage zelfstandig
moet kunnen uitvoeren; van de raio wordt uiteraard niet verwacht dat hij aan
het einde van zijn buitenstage bijvoorbeeld zelfstandig als advocaat kan
opereren
	8	Welke kennis/studietaken nodig zijn
III een overzicht van het leerwerkplan6, bestaande uit:
	1	Een opgave van de benodigde (aanvullende) cursussen (met opgave of dat
op kosten van de 	stagegever gevolgd kunnen worden)
	2	Een opgave van aanvullende leeractiviteiten volgend uit interesse en ontwikkelpunten (met opgave of deze op kosten van de stagegever gevolgd kunnen
worden); dit kunnen ook SSR cursussen zijn
	3	Een planning in de tijd van intake, voortgangsgesprekken en toetsgesprekken
IV E
 en concept stageovereenkomst conform het door SSR voorgeschreven Model
stageovereenkomst buitenstage raio-opleiding (te downloaden van de
SSR-website/ raio)
V Een brief van president/hoofdofficier			
	a	Indien er sprake is van een stage in de advocatuur: een brief van de president en de hoofdofficier van justitie van de rechtbank waar het kantoor is
gevestigd waarin deze aangeven in te stemmen met de beoogde stageplaats
	b	Indien er sprake is van een stage bij de politie: een toestemmingsbrief van
de hoofdofficier van justitie van het arrondissement waar de politieregio
onder ressorteert
	c	Indien er geen betrokkenheid is van president/hoofdofficier van justitie of
indien er sprake is van plaatsing in het buitenland, kan toestemming achterwege blijven
Vaststellen voorstel buitenstage
De opleidingsadviseur beoordeelt of het stagevoorstel de benodigde feitelijke en
inhoudelijke gegevens bevat en of dit alles aansluit bij de vooraf gezamenlijk
gemaakte analyse en geformuleerde leerdoelen. Alleen complete stagevoorstellen
worden beoordeeld.
Uiterlijk vier weken na ontvangst van het stagevoorstel bericht de opleidingsadviseur schriftelijk aan de raio of het stagevoorstel is goedgekeurd, dan wel welke
6	In het volgende hoofdstuk van de studiegids is informatie opgenomen over hoe SSR invulling geeft aan opleidingsactiviteiten in de buitenstage.
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punten nog aanvulling behoeven. De raio past zo nodig het stagevoorstel aan.
Vóór de start van de stage dient de stageovereenkomst te zijn ondertekend door de
drie betrokken partijen: de raio, de stagegever en SSR. Indien sprake is van een
stage in de advocatuur dient tijdig, dat wil zeggen uiterlijk één maand voor
aanvang voor de stage, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te zijn geregeld in
verband met de beëdiging.

Curriculum buitenstage
Eindtermen
Het stagevoorstel, zoals hierboven is omschreven onder II en III, omvat in feite het
curriculum en de eindtermen voor de buitenstage.
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Leerwerkdossier
Evenals in de opleiding in rechtbank en parket dienen ook in de buitenstage resultaten te worden vastgelegd. Hiervoor wordt, net zoals in de voorgaande opleidingsperiodes, het leerwerkdossier gebruikt, dat is bedoeld om het verrichte werk op te
bergen en feedback op de verrichtingen te verzamelen. Omdat er geen op de
buitenstage toegesneden feedbackformulieren voorhanden zijn, maakt de raio deze
zelf (in afstemming met de werkplekbegeleider en naar analogie van de eerder in
zijn opleiding gebruikte feedbackformulieren). Hij bespreekt met zijn werkplekbegeleider wanneer de feedbackformulieren worden gebruikt.
Ontwikkeldossier
Het ontwikkeldossier dat de raio tijdens zijn opleiding in rechtbank en parket heeft
aangelegd, wordt ook in de buitenstage benut. Het is ook in de buitenstage van
belang om conclusies ten aanzien van voortgang en resultaten in de ontwikkeling
vast te leggen. De gesprekken tussen werkbegeleider en raio vormen wederom de
rode draad in de opleiding buitenstage. Een toelichting op deze gesprekken is
opgenomen in het hoofdstuk Leerwerkplan, algemeen. Die toelichting zal hier niet
worden herhaald, tenzij de gang van zaken afwijkend is ten opzichte van hetgeen
daar beschreven staat.
Intakegesprek
Bij aanvang van de stage wordt een intakegesprek gevoerd. De raio zorgt ervoor dat
de werkplekbegeleider het betreffende formulier gebruikt. Daarin worden de
belangrijkste conclusies van het voorgaande leerproces besproken, mede aan de
hand van de overige informatie die in het ontwikkeldossier is opgenomen. Voorts
worden conclusies en afspraken voor de buitenstage opgenomen (zie formulier
Intakegesprek buitenstage).
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Voortgangsgesprek
Na drie maanden wordt het eerste voortgangsgesprek gevoerd. Doel van dit
gesprek is vooral om te monitoren of de verwachtingen over en weer kloppen en of
er op bepaalde punten zou moeten worden bijgestuurd. Vervolgens worden deze
gesprekken met enige regelmaat gehouden. Gedacht kan worden aan een
tijdspanne van elke drie tot zes maanden, tenzij dit moment zou samenvallen met
een toetsgesprek. Indien er veelvuldig feedbackgesprekken worden gevoerd, kan
daarin eventueel ook de voortgang worden meegenomen. De inhoud van de
gesprekken wordt vastgelegd in een kort voortgangsverslag dat, indien daartoe
aanleiding bestaat met het oog op de voortgang van de opleiding, door de raio ter
inzage wordt gestuurd aan de betrokken opleidingsadviseur (zie het formulier
Voortgangsgesprek buitenstage).
Toetsgesprek
Het eerste toetsgesprek vindt plaats een half jaar na aanvang van de buitenstage,
en vervolgens steeds elk half jaar. Dat betekent dus dat bij een buitenstage van
twee jaar er in totaal vier toetsgesprekken plaats hebben. De raio draagt er zelf
zorg voor dat deze gesprekken ook daadwerkelijk plaats hebben. Verslaglegging van
het gesprek geschiedt steeds met behulp van de voor de buitenstage ontwikkelde
toetsformulieren. Ingeval er problemen zijn dan wel dreigen te ontstaan, vindt een
toetsgesprek plaats in het bijzijn van de opleidingsadviseur. De raio neemt hierover
vroegtijdig contact op met de opleidingsadviseur. Dat doet de raio eveneens indien
mocht blijken dat de stagegever geen toetsgesprek met de raio wil voeren. De
opleidingsadviseur kan dan geëigende maatregelen treffen.
Om de opleidingsadviseur in de gelegenheid te stellen de ontwikkeling van de raio
goed te kunnen monitoren, stuurt de raio een afschrift van elk ingevuld toetsformulier steeds naar de betrokken opleidingsadviseur.

Beoordeling buitenstage
Stageverslag
Uiterlijk één maand voor het einde van de hoofdstage (en de eventuele tweede
stage) stelt de raio een verslag van zijn stage op. Dit verslag wordt meegenomen in
zijn beoordeling. In het verslag verwerkt hij informatie uit het leerwerkdossier
(bijvoorbeeld zijn werkzaamheden) en het ontwikkeldossier, alsmede overige
relevante informatie, bijvoorbeeld zijn bevindingen over de stageplaats, maar ook
en vooral hoe zijn beeld op het functioneren als rechter/officier van justitie is
aangescherpt met in het achterhoofd het (hierboven beschreven) doel van de
buitenstage. In verband met een eventuele geheimhoudingsplicht legt hij het
verslag ter goedkeuring voor aan de stagebiedende organisatie. Vervolgens verzendt
hij het verslag aan de betrokken opleidingsadviseur en stuurt een kopie aan de
mentor.
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Beoordeling
Aan het einde van de buitenstageperiode wordt een beoordeling opgemaakt,
waartoe de betrokken opleidingsadviseur tijdig met de raio contact zal opnemen.
Indien de opleiding is gesplitst in een hoofdstage en een nevenstage worden beide
stages afzonderlijk beoordeeld. De beoordeling van de tweede stage wordt direct
na afloop van de periode van zes maanden opgemaakt.
De opleidingsadviseur is de beoordelaar en de werkplekbegeleider(s) fungeren
vanuit de stagebiedende organisatie als informant(en). De eindtermen, zoals
beschreven onder II en III in het buitenstagevoorstel, en de afspraken die de raio
met zijn werkbegeleider in het intakegesprek en de tussentijdse toetsgesprekken
heeft gemaakt, zijn hierbij leidend. Het stageverslag en het ontwikkeldossier vormen
de basis voor reflectie. De inhoud van het laatste toetsgesprek zoals dat is vastgelegd in het Toetsformulier buitenstage vormt de basis voor de beoordeling en wordt
uiteindelijk ‘vertaald’ in het beoordelingsformulier.
Het College van Bestuur SSR is de beoordelingsautoriteit en stelt uiteindelijk de
beoordeling vast (vergelijk artikel 6 en 7 Beoordelingsvoorschrift burgerlijk Rijkspersoneel 1985).
Zie voor de gang van zaken bij de beoordeling verder het hoofdstuk Beoordeling
van de raio.
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Herkansing
Indien de raio tijdens de buitenstage niet voldoet aan de in het stagevoorstel
geformuleerde eindtermen en met een waarderingsletter B wordt afgesloten, zal de
buitenstage met een half jaar worden verlengd. De opleidingsadviseur bepaalt, na
overleg met de raio, op welke stageplaats deze verlenging zal worden doorgebracht.
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Algemene informatie
Cursussen
Cursussen algemeen
De door SSR verzorgde cursussen richten zich vooral op kennisoverdracht, attitude
en het trainen van vaardigheden. In het curriculum per sector/parket zijn de
cursussen die per opleidingsperiode moeten en, in geval van keuzecursussen,
kunnen worden gevolgd, opgenomen. De data waarop de cursussen worden SSR
gegeven alsmede een inhoudelijke toelichting op de cursussen staan op www.ssr.nl
(enkel zichtbaar na inloggen in Mijn SSR).

Cursussen in basis
Het curriculum is zodanig ingericht dat er steeds per opleidingsperiode een basiscursus bij de start wordt gegeven, gevolgd door een aantal specifiek op de sector/
parket toegesneden cursussen en vaardigheids- en attitudetrainingen.
Uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het nieuwe cursusjaar schrijft SSR
iedere raio individueel aan met de mededeling welke cursusverplichtingen er in
dat jaar bestaan, inclusief de data van de cursussen waarop de betreffende raio in
die periode is ingeschreven. SSR schrijft de raio’s in op deze cursussen; de raio
hoeft zich dus niet zelf aan te melden. Het volgen van de cursussen is verplicht.
In het geval van keuzecursussen verloopt de keuze zoals aangegeven in het betreffende leerwerkplan.

Cursussen in verdieping
In de verdiepingsperiode volgen alle raio’s verplicht de cursus Praktische beroepsethiek. SSR schrijft de raio voor deze cursus in.
Is gekozen voor de zittende magistratuur dan is er sprake van een (gedeeltelijke)
keuzemogelijkheid uit het pakket permanente educatie. De gewenste cursussen
kunnen worden aangegeven op hetzelfde formulier waarop de keuze voor de
zittende of staande magistratuur moet worden kenbaar gemaakt. SSR draagt
vervolgens voor inschrijving zorg.
Indien is gekozen voor het OM dan zullen de cursussen uit het licentievignet Raio
OM moeten worden gevolgd (zie www.ssr.nl). SSR plaatst de raio hierop.
Ingeval van keuzecursussen verloopt de keuze zoals aangegeven in het betreffende
leerwerkplan.

Cursussen Parket
Het OM kent voor de ‘togadragers’ sinds 1 januari 2008 een zogenaamd ‘licentiesysteem’. Het systeem houdt in dat aan het mogen uitoefenen van een groot
aantal functies binnen het OM harde en meetbare eisen worden gesteld.
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Er zijn vier algemene vignetten en 21 vignetten met betrekking tot expertisefuncties. Voor de raio die kiest voor het OM bestaat een eigen licentievignet, waaraan
de raio aan het einde van zijn opleiding moet voldoen. Voor meer informatie
omtrent het licentiesysteem wordt verwezen naar www.ssr.nl.

Cursussen in buitenstage
Ook tijdens de buitenstage geeft SSR invulling aan opleidingsactiviteiten voor
raio’s. In deze periode moet de raio voldoen aan of de voor de gerechten verplichte
30 uur permanente educatie per jaar of de voor de parketten geldende uitgangspunten van het licentievignet Raio OM (zie www.ssr.nl). SSR neemt de finan
ciering daarvan op zich. De raio is zélf verantwoordelijk voor de inschrijving op de
gewenste cursussen tijdens de buitenstage en neemt daarvoor zelf contact op met
de Servicedesk van SSR. De verantwoordelijke opleidingsadviseur zal de opgegeven cursussen bezien in het licht van de ontwikkelpunten van de individuele raio.
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De raio kan cursussen kiezen uit het SSR-aanbod van de permanente deskundigheidsbevordering. Hij moet zich per cursusjaar aanmelden voor de door hem
gewenste cursussen door een mail te sturen aan de Servicedesk (SSRservicedesk@
ssr.nl).
Ook raio’s die (een deel van) hun buitenstage in het buitenland doorbrengen,
moeten verplicht cursussen volgen. Voor zover de raio niet in staat is om cursussen
in Nederland te volgen, bespreekt hij met de opleidingsadviseur hoe hij aan zijn
verplichting tot permanente educatie kan voldoen.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de gekozen cursussen ook daadwerkelijk
kunnen worden gevolgd. Een cursus kan zijn volgeboekt of de cursus kan worden
geannuleerd. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Als een
gekozen cursus niet doorgaat, wordt dit door SSR aan elke raio die zich voor de
betreffende cursus heeft opgegeven, bekend gemaakt. De raio moet dan een
nieuwe keuze maken.

Cursussen na herkansing
Ingeval er sprake is van herkansing van een opleidingsperiode zal door de opleidingsadviseur in overleg met de raio worden bekeken welke cursussen passen bij
de ontwikkelpunten.
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In contact met SSR
Informatie online
Veel informatie over SSR en de raio-opleiding is online beschikbaar op www.ssr.nl.
De site is sinds maart 2010 vernieuwd en wordt voortduren bijgehouden en
uitgebreid.
Voor raio’s is op de website veel interessante informatie te vinden, zoals nieuws
berichten, algemene informatie over SSR, cursusinformatie. Via Mijn SSR is een
beschermde omgeving toegankelijk voor iedereen binnen de rechterlijke organisatie.
Raio’s en hun opleiders kunnen hiervoor ook logingegevens aanvragen via Mijn SSR.
Mijn SSR geeft toegang tot extra informatie over cursussen (cursusdata, -locaties
en docenten) en over de raio-opleiding. Verder geeft Mijn SSR toegang tot een eigen
portfolio. Het portfolio is geschikt om contact met mede-raio’s te onderhouden,
documenten te delen en groepen op te starten.

Raio studiegids online
De volledige Raio Studiegids is online te vinden in Mijn SSR. Daarbij zijn ook alle
in deze studiegids genoemde raio-formulieren hier gemakkelijk in te vullen en te
verzenden naar de opleider.

In contact met SSR
Voor raio’s zijn drie verschillende ‘loketten’ binnen SSR van belang. Deze afdelingen
behandelen drie soorten vragen:
• Over personeelszaken zoals arbeidsvoorwaarden, ziekmeldingen en adres
wijzigingen kan er contact opgenomen worden met de HRM-afdeling op
0575 - 59 53 21
• Voor alle informatie met betrekking tot cursussen kan er contact opgenomen worden
met de SSR Servicedesk op 0575 - 59 53 45 of via ssrservicedesk@ssr.nl
• Met vragen over alle overige zaken met betrekking tot de opleiding, kan er contact
opgenomen worden met het raio-opleidingsbureau op 0575 - 74 14 30 of via
raio-opleidingsbureau@ssr.nl
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